
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
 (غیر مراجعة)المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزة 

 ۲۰۱۸مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 

  فحص حول المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزةوتقریر 



   
 

 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 مراجعة) (غیر الموجزةالموحدة  األولیة المالیة المعلومات

 ۲۰۱۸مارس  ۳۱المنتھیة في  أشھرلفترة الثالثة 
 

 صفحـة  فھـرس

   

 ۱  الموجزة الموحدةاألولیة  المالیة لمعلوماتا حولتقریر فحص 

 ۲  الموجزةالموحدة األولیة  قائمة المركز المالي

 ٤-۳  الموجزةالموحدة األولیة اآلخر الدخل الشامل الربح أو الخسارة وقائمة 

 ٥  الموجزةالموحدة  األولیة الملكیةفي حقوق  اتالتغیرقائمة 

 ٦  الموجزة الموحدة األولیة قائمة التدفقات النقدیة

 ۲٦ – ۷  الموجزة الموحدةاألولیة  المالیة معلوماتإیضاحات حول ال

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 















 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 

 (غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة المعلوماتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۸مارس  ۳۱لفترة الثالثة اشھر المنتھیة في 

 ( باللایر السعودي )

- ۷ - 
 

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

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

 ، المملكة العربیة السعودیة.۱۱٥۸۳، الریاض  ٥۳۱۰۸للشركة ھو: حي المؤتمرات، طریق مكة المكرمة، ص. ب. 
 

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

 الرئیسیة للمجموعة.) بشأن األنشطة ٥اإلیضاح (
 

المركز المالي ونتائج أعمال المجموعة والشركات التابعة لھا كما ھي مبینة  الموحدة الموجزة األولیة المالیة المعلوماتھذه  تشمل
 :األولیة الموحدة الموجزةالمالیة  المعلوماتفي الجدول أدناه. فیما یلي بیاناً بالشركات التابعة والمدرجة في ھذه 

 

 نسبة الملكیة المباشرة وغیر المباشرة ٪  
۲۰۱۸ مارس ۳۱ بلد التأسیس الشركة التابعة  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱   

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

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

 - ٥۱ المملكة العربیة السعودیة التجاریة (ز) االستثماریةشركة أرقام 
 

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

 
 بلد التأسیس  الشركة التابعة

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

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

 المملكة العربیة السعودیة  شركة سین لإلعالم المرئي (المعروفة سابقاً بـ"شركة نمو لإلعالم المرئي")
 المملكة العربیة السعودیة  شركة توق لألبحاث (المعروفة سابقاً بـ"شركة نمو لألبحاث")
 سعودیةالمملكة العربیة ال  شركة ناشرون الدولیة (المعروفة سابقاً بـ"شركة نمو للنشر")

 المملكة العربیة السعودیة  شركة توق للعالقات العامة (و)
 المملكة العربیة السعودیة  شركة تكانة للعالقات العامة المحدودة (و)

 المملكة العربیة السعودیة  شركة فنون الشخصیات للتجارة (و)
 

للطباعة والنشر المحدودة، شركة مسجلة في دولة ٪ في شركة اإلمارات ۱۰۰تمتلك الشركة السعودیة للتوزیع ما نسبتھ  *) (
 اإلمارات العربیة المتحدة.

 

 من حصص في شركات تابعة أجنبیة مقرھا المملكة المتحدة والمغرب. %۱۰۰الشركة السعودیة لألبحاث والنشر  ب) تمتلك(
 
لشركة تابعة لشركة نمو االعالمیة القابضة ، عن توحید القوائم المالیة ۲۰۱٦الشركة، بدءاً من الربع األول من عام  جـ) توقفت(

 .الموجزةالموحدة  األولیة المالیة المعلومات) حول ھذه ۸طبقاً لما ھو مبین في اإلیضاح (
 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة المعلوماتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۸مارس  ۳۱لفترة الثالثة اشھر المنتھیة في  
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 (تتمة)معلومات عن المجموعة  -۱
 

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

 

عة الكویتیة للتوزیع والنشر المحدودة، شركة مسجلة في دولة ٪ في رأسمال شركة المجمو۱۰۰الشركة السعودیة للتوزیع  ھـ) تمتلك( 
الكویت. یتم معالجة االستثمار في الشركة كاستثمار متاح للبیع بالتكلفة بدالً من شركة تابعة نتیجة لوجود خالف إداري أدى إلى 

ء ھذا الخالف اإلداري وقامت من إنھا ۲۰۱۰عدم توفر المعلومات الضروریة. تمكنت المجموعة خالل الربع األخیر من عام 
األولیة المالیة  المعلوماتبتعیین مستشار مالي لمراجعة العملیات المالیة خالل فترة الخالف اإلداري، وحتى تاریخ إعداد ھذه 

. قامت یتم االنتھاء من ھذه المراجعة. وعلیھ، لم یتم تسجیل نتائج شركة المجموعة الكویتیة للتوزیع والنشر لم الموحدة الموجزة
وبتكوین المخصصات الالزمة ألي أرصدة مستحقة مع المجموعة في السنوات  االستثماراإلدارة بتسجیل انخفاض بكامل قیمة 

 .األولیة الموحدة الموجزةالمالیة  المعلوماتالسابقة. وال تتوقع اإلدارة بأن یكون لھذا االستثمار أي تأثیر مالي جوھري على 
قامت الشركة الفكریة للدعایة واإلعالن القابضة وشركة المصنَّفات العلمیة القابضة بإنشاء شركة توق للعالقات العامة وشركة  (و)  

مناصفةً. یتمثل نشاطھما األساسي في خدمات العالقات العامة  الشخصیات للتجارة وشركة فنون تكانة للعالقات العامة المحدودة
 . ۲۰۱٦ات والبحوث والتسویق النشاطي. بدأت شركة توق للعالقات العامة نشاطھا خالل عام الدولیة والمحلیة والدراس

 

على ما نسبتھ  باالستحواذللمجموعة الشركة العربیة للوسائل  إحدى الشركات التابعة قامت ۲۰۱۷من سنة  الرابعخالل الربع  (ز)
 "، وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة.التجاریة المحدودة "أرقام االستثماریةمن حصص شركة أرقام ٥۱%

 
 

 األولیة الموحدة الموجزة المالیة المعلوماتإعداد أسس  -۲
 المعاییر المحاسبیة المطبقة

المعتمد في  ”التقریر المالي األولي“ ۳٤وفقاً لمعیار المحاس�������بة الدولي  الموجزةالموحدة المالیة األولیة  المعلوماتتم إعداد ھذه 
المملكة العربیة الس���عودیة والمعاییر و اإلص���دارات األخرى المعتمدة من الھیئة الس���عودیة للمحاس���بین القانونیین ویجب قراءة ھذه 

دیس��مبر  ۳۱جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة للس��نة الس��ابقة للمجموعة كما في  الموجزةالمالیة األولیة الموحدة  المعلومات
المعدة وفقاً للمعاییر المالیة كافة المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالیة  المعلوماتم. وال تتضمن ھذه ۲۰۱۷

الدولیة للتقاریر المالیة، ولكن تم إدراج الس��یاس��ات المحاس��بیة واإلیض��احات التفس��یریة المحددة لتفس��یر األحداث والمعامالت الھامة 
 في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ القوائم المالیة الموحدة للسنة السابقة.لفھم التغیرات 

 

 المالیة المعلوماتإعداد 
 للموظفینخطط المنافع المحددة  باس������تثناءعلى أس������اس التكلفة التاریخیة  الموجزةاألولیة الموحدة المالیة  المعلوماتتم إعداد ھذه 

والتي تقاس بالقیمة الحالیة لاللتزامات المستقبلیة باستخدام طریقة تقدیر المبالغ المستحقة حسب الوحدة. إضافة لذلك، یتم إعداد ھذه 
  باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة. الموجزةالمالیة األولیة الموحدة  المعلومات

 

 عملة العرض والنشاط
العملة الوظیفیة والمس�������تخدمة في إعداد التقاریر  اباللایر الس�������عودي، بص�������فتھ الموجزةالموحدة  األولیة تالمعلوماتم عرض 

 بالكامل ما لم یرد خالف ذلك. عرض المبالغللمجموعة. تم 
 

 التقدیرات واالحكام
یة مال عداد ھذه المعلومات ال یة یتطلب ا قدیرات التي تؤثر في تطبیق  األول الموحدة الموجزة من اإلدارة اس�������تخدام االحكام و الت

قد تختلف النتائج الفعلیة عن الس��یاس��ات المحاس��بیة و على المبالغ المدرجة للموجودات و المطلوبات و اإلیرادات و المص��روفات . 
س���ات المحاس���بیة و المص���ادر الھامة للتقدیرات و حاالت عدم ھذه التقدیرات. ان المجاالت الھامة الحكام اإلدارة عند تطبیق الس���یا

ر التأكد و التي لھا تأثیرا جوھریاً مماثل لتلك المبینة في القوائم المالیة للس����نة الس����ابقة باس����تثناء االحكام الھامة الجدیدة و المص����اد
 " .۹" و رقم "  ۱٥لمالي رقم " الھامة للتقدیرات و حاالت عدم التأكد المتعلقة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر ا

 

 األولیة الموحدة الموجزة المالیة المعلوماتأسس توحید 
كما تم ذكره في إیض��اح ، المالیة للش��ركة والش��ركات التابعة لھا المعلوماتعلى  الموجزةالموحدة  األولیةالمالیة  المعلوماتمل تش��

 .۲۰۱۸مارس  ۳۱المنتھیة في  أشھرلفترة الثالثة  )۱(
 

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقویم للتأكد فیما إذا كانت تمارس س���یطرة على الش���ركة المس���تثمر فیھا من عدمھ وذلك عندما تش���یر 
الحقائق والظروف إلى وجود تغیر في عناص��ر الس��یطرة. یبدأ توحید الش��ركة التابعة عند انتقال الس��یطرة على الش��ركة التابعة إلى 

فقدان المجموعة ھذه الس�������یطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومص�������اریف الش�������ركة التابعة المجموعة ویتم التوقف عند 
اعتباراً من تاریخ انتقال الس���یطرة إلى المجموعة ولحین توقف المجموعة الموحدة في القوائم المالیة  الس���نةالمس���تحوذ علیھا خالل 

 عن ممارسة مثل ھذه السیطرة في الشركة المستثمر فیھا.
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة المعلوماتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۸مارس  ۳۱لفترة الثالثة اشھر المنتھیة في  

 السعودي )( باللایر 
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 (تتمة) األولیة الموحدة الموجزة المالیة المعلوماتداد إعأسس  -۲
 (تتمة)األولیة الموحدة الموجزة  المالیة المعلوماتأسس توحید 

 

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

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

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

 

وبشكل عام، ھناك افتراض بأنھ ینتج عن أغلبیة حقوق التصویت سیطرة. وتأییداً لھذا االفتراض، فعندما یكون لدى المجموعة أقل 
من األغلبیة في حقوق التص�������ویت أو حقوق مماثلة في الش�������ركة المس�������تثمر فیھا، تأخذ المجموعة بعین االعتبار كافة الحقائق 

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

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

 

سویات على  شامل األخرى بحقوق المساھمین في المجموعة. وعند الضرورة، یتم اجراء ت یتعلق الدخل وكل بند من بنود الدخل ال
 القوائم المالیة للشركات التابعة كي تتماشى سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.

یتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق المس�������اھمین واإلیرادات والمص�������اریف والتدفقات النقدیة المتعلقة 
 .األولیة الموحدة الموجزة المالیة المعلوماتبالمعامالت بین شركات المجموعة بالكامل عند توحید 

 
 تطبیقھا:یتم  التعدیالت التي لمالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة الصادرة و -۳

 
 المعاییر الجدیدة و التعدیالت على المعاییر و التفسیرات 

 

وقد   ۲۰۱۸ینایر  ۱" واللذان بدأ سریانھما اعتباراً من ۹" ورقم "۱٥قامت المجموعة بتطبیق المعیارین الدولي للتقریر المالي رقم "
المالیة األولیة الموحدة  المعلوماتتم توض�������یح أثر تطبیق ھذه المعاییر بالكامل ولم ینتج عن ھذا التطبیق أي آثار جوھریة على 

 للمجموعة .
 عقود اإلیجار -) ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

) عقود اإلیجار، ۱۷ویحل محل معیار المحاس�������بة الدولي رقم ( ۲۰۱٦) في ینایر ۱٦ص�������در المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
تیب یحتوي على عقد إیجار، الص������ادر عن لجنة تفس������یرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي تحدید ما إذا كان التر ٤والتفس������یر رقم 
الص��ادر عن لجنة  ۲۷الحوافز، والتفس��یر رقم  -الص��ادر عن لجنة التفس��یرات الدائمة عقود اإلیجارات التش��غیلیة  ۱٥والتفس��یر رقم 

) ۱٦قم (التفس��یرات الدائمة تقییم جوھر المعامالت التي تتض��من الش��كل القانوني لعقد اإلیجار. یحدد المعیار الدولي للتقریر المالي ر
المس�������تأجرین بادراج  كافة عقود اإلیجار المؤھلة  ویلزم ھذا المعیارمبادئ إثبات وقیاس وعرض واإلفص�������اح عن عقود اإلیجار، 

 للرسملة كبنود في قائمة المركز المالي.
 

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

ثل بإثبات التزام إلجراء دفعات اإلیجار (القیمة الحالیة للدفعات االیجاریة المس����تحقة)، ویقابلھا إثبات ألص����ل (حق انتفاع) والذي یم
ستخدام الموجودات المستأجرة خالل فترة العقد ویتم اثبات  الفرق بین القیمة االجمالیة لدفعات االیجار المستحقة بموجب  الحق في ا
العقد والقیمة الحالیة لدفعات االیجاریة كنفقات تمویل باس�����تخدام العائد الدوري الثابت ویتم اثباتھا على التزام عقد  اإلیجار وبش�����كل 

 ن مصرف االستھالك على حق استخدام األصل.منفصل ع
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 (تتمة)یتم تطبیقھا  المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة الصادرة والتعدیالت التي لم -۳
 

 

 (تتمة)اإلیجار عقود-) ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
 

وقوع أحداث معینة تؤثر في عقد االیجار (على س��بیل المثال، تغییر یتطلب المعیار من المس��تأجرین إعادة قیاس التزام اإلیجار عند 
في مدة اإلیجار، أو تغییر في دفعات اإلیجار المس��تقبلیة الناتجة عن التغییر في مؤش��ر أو معدل مس��تخدم لتحدید تلك الدفعات) بحیث 

 خدام األصل.یقوم المستأجر بشكل عام بإثبات مبلغ إعادة قیاس التزام اإلیجار كتعدیل لحق است
 

) فیما ۱۷) الى حد كبیر على طریقة المحاس�����بة  وفقا للمعیار المحاس�����بة الدولي رقم (۱٦أبقى  المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
س����یس����تمر المؤجرون في تص����نیف كافة عقود اإلیجار باس����تخدام نفس أس����س  بحیثیتعلق بمحاس����بة المؤجرین عن عقود االیجار 

) بحیث یمیزون بین نوعین من عقود اإلیجار: عقود اإلیجارات التش����غیلیة ۱۷معیار المحاس����بة الدولي رقم (التص����نیف المتبعة في 
 وعقود اإلیجار التمویلیة.

 

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

 

. ویس��مح باالتباع ۲۰۱۹ینایر  ۱) على الفترات الس��نویة التي تبدأ في أو بعد ۱٦یس��ري مفعول المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
). یمكن أن یختار المستأجر تطبیق المعیار إما بأثر ۱٥المبكر لھ، ولكن لیس قبل تطبیق المنشأة للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

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

یاً بتقویم أثر تطبیق ھذا المعیار على  تعتزم المجموعة تطبیق المعیار الجدید في تاریخ الس�������ریان المطلوب. تقوم المجموعة حال
 المالیة األولیة الموحدة الموجزة. المعلومات

 
 " الترتیبات المشتركة  ۱۱" دمج األعمال و المعیار الدولي للتقریر المالي رقم "  ۳المعیار الدولي للتقریر المالي رقم " 

 

 یوضح طریقة محاسبة الشركة عن زیادة حصصھا في العملیات المشتركة 
 سابقاً .عند احتفاظ طرف اخر / أو حصل على سیطرة مشتركة فال یعاد قیاس الحصة المحتفظ بھا  -
إذا حصل طرف اخر على سیطرة فإن المعاملة ھي دمج أعمال تم الحصول علیھا على مراحل مما یستوجب أن یقوم الطرف  -

 المستحوذ بإعادة قیاس الحصة المحتفظ بھا سابقاً بالقیمة العادلة.
   

 " ضرائب الدخل  ۱۲معیار المحاسبة الدولي رقم " 
ة بض�������رائب الدخل الناتجة من توزیعات األرباح ( بما فیھا المدفوعات لألدوات المالیة المص�������نفة یبین المعیار كافة األمور المتعلق

كحقوق ملكیة ) یتم االعتراف بھا بش���كل ثابت ض���من المعاملة التي نتج عنھا أرباح قابلة للتوزیع في األرباح أو الخس���ائر أو الدخل 
 الشامل اآلخر أو حقوق الملكیة .

 
 التعدیالت األخرى 

 المعلوماتالمعاییر الجدیدة و التعدیالت على المعاییر أدناه لم یتم تطبیقھا حتى اآلن و ال یتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على 
 للمجموعة . الموجزة المالیة األولیة الموحدة

 
 " ) ۹( تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم " خصائص المدفوعات مقدماً مع التعویض السالب  -
 " ) ۲۸( تعدیالت على المعیار المحاسبة الدولي رقم "  الحصص طویلة األجل في الشركات الزمیلة و المشاریع المشتركة -
 " ) ۱۹( تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم "  تعدیالت الخطط أو االختصارأوالتسویة -
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  السیاسات المحاسبیة الھامة -٤
 التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة 

المالیة االولیة الموحدة الموجزة ھي نفس تلك  المعلوماتبإس�����تثناء ما تم ذكره ادناه، إن الس�����یاس�����ات المحاس�����بیة المطبقة على ھذه 
المالیة األولیة  المعلومات، وبناءاً على ذلك یجب أن تقرأ ھذه ۲۰۱۷دیس�������مبر  ۳۱المطبقة على القوائم المالیة للس�������نة المنتھیة في 

المراجعة واإلیضاحات المتعلقة بھا للسنة المنتھیة في  الموحدةالموحدة الموجزة  واإلیضاحات المختصرة المرفقة مع القوائم المالیة 
 .۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة:
 

لدولي  مالي رقم قامت المجموعة بالتطبیق األولي للمعیار ا لدولي للتقریر  ۱٥للتقریر ال "اإلیراد من العقود مع العمالء" والمعیار ا

 .۲۰۱۸ینایر  ۱"األدوات المالیة" اعتباراً من  ۹المالي رقم 

 " اإلیراد من العقود مع العمالء " ۱٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  )أ
امل لتحدید مبلغ وتوقیت االعتراف باإلیرادات. ویحل ھذا المعیار محل إطار مفاھیم ش������ ۱٥ینش������ئ المعیار الدولي للتقاریر المالي 

"عقود انش���اءات" والتفس���یرات المتعلقة بھا. تقوم المجموعة  ۱۱"اإلیرادات" ومعیار المحاس���بة الدولي  ۱۸معیار المحاس���بة الدولي 
ى البض�����ائع في المرحلة الزمنیة عند تس�����لیم بإثبات االیرادات عند  قبول العمیل للخدمة و / أو حص�����ول العمیل على الس�����یطرة عل

. وعلیھ، لم یكن ھناك أي أثر جوھري على ۱٥البض��ائع واالقرار باس��تالمھا، بما یتماش��ى مع متطلبات معیار الدولي للتقریر المالي 
 القوائم المالیة للمجموعة . 

 

 " األدوات المالیة " ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  )ب
 

) متطلبات إثبات وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وبعض عقود ش�������راء أو ۹الدولي للتقریر المالي رقم (یحدد المعیار 
) " األدوات المالیة: األعتراف والقیاس". فیما یلي ۳۹بیع البنود غیر المالیة. ویحل ھذا المعیار محل معیار المحاس����بة الدولي رقم (

 ھامة الجدیدة وطبیعة التغیرات التي طرأت على السیاسات المحاسبیة السابقة:تفاصیل السیاسات المحاسبیة ال
 

 تصنیف وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة
) بھدف تص��نیف ۳۹) بش��كل كبیر بالمتطلبات الحالیة في معیار المحاس��بة الدولیة رقم (۹یحتفظ المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

) المتعلقة بالموجودات المالیة ۳۹المالیة. إال أنھ یس����تبعد الفئات الواردة س����ابقاً في معیار المحاس����بة الدولي رقم (وقیاس المطلوبات 
 المحتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق والقروض والسلف والمتاحة للبیع.

 

الخاص������ة بالمجموعة والمتعلقة  ) أثر جوھري على الس������یاس������ات المحاس������بیة۹لم یكن لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
 بالمطلوبات المالیة واألدوات المالیة المشتقة. وفیما یلي أثر المعیار الدولي للتقریر المالي على تصنیف وقیاس الموجودات المالیة:

 

موجودات مالیة مقاس����ة )، عند األثبات األولي، یتم تص����نیف الموجودات المالیة على أنھا ۹وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر أو من خالل الدخل الشامل اآلخر. یستند تصنیف الموجودات المالیة 

دفقاتھا ) إلى نموذج األعمال الذي یتم من خاللھ إدارة ھذه الموجودات وكذلك خص��ائص ت۹وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
 النقدیة التعاقدیة.

 

 یتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة إذا أستوفت كال الشرطین أدناه:
 

 

 یتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، و  -
 غ والفائدة المستحقة علیھ.أن ھذه التدفقات النقدیة تمثل فقط استرداد ألصل المبل -
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 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  -٤
 (تتمة)التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة 

 

 (تتمة)" األدوات المالیة "  ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  )ب
 

 

التي تس����توفي متطلبات القیاس بالتكلفة المطفأة  عند األثبات األولي، یحق للمجموعة ان تخص����ص بش����كل نھائي الموجودات المالیة
كموجودات مالیة من خالل الربح او الخس��ارة، وذلك من أجل حذف عدم التطابق المحاس��بي الذي ینش��ا بطریقة أخرى او تخفیض��ھ 

 بشكل أكبر.
 

 یتم تطبیق السیاسات المحاسبیة التالیة على القیاس الالحق للموجودات المالیة.
 

 
 المالیة بالتكلفة المطفأةالموجودات 

یتم القیاس الالحق لھذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم 
تخفیض التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض في قیمة. یتم اثبات إیرادات الفائدة وأرباح 

 خسائر.وخسائر تحویل العمالت األجنبیة واالنخفاض في القیمة ضمن األرباح وال
 

لبات م یتعلق بالمتط۲۰۱۸ینایر  ۱) على القیم الدفتریة للموجودات المالیة في ۹إن أثر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
 و الیوجد اثر جوھري على المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزة . الجدیدة لإلنخفاض في القیمة

 

) وكذلك فئات القیاس ۳۹یعرض الجدول التالي واإلیض���احات المرفقة فئات القیاس األص���لیة وفقاً لمعیار المحاس���بة الدولي رقم (
 :۲۰۱۸ینایر  ۱) لفئة الموجوات المالیة الخاصة بالمجموعة كما في ۹الجدیدة وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

 

 

 
 إیضاح

التصنیف األساسي 
 ً لمعیار المحاسبة  وفقا

 )۳۹رقم (
ً للمعی��ار  التص�������نیف الج��دی��د وفق��ا

 )۹الدولي للتقریر المالي رقم (

ال��ق��ی��م����ة ال����دف��ت��ری����ة 
األس��اس��یة وفقاً لمعیار 

 )۳۹المحاسبة رقم (

ال��ق��ی��م����ة ال����دف��ت��ری����ة 
الج��دی��دة وفق��اً للمعی��ار 
مالي  لدولي للتقریر ال ا

 )۹رقم (
      الموجوات المالیة

      

أدوات استثمارات في 
 حقوق ملكیة

 
 أ

 
 إستثمارات متاحة للبیع 

أدوات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة 
 ۷٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ الخسارةمن خالل الربح أو 

استثمارات في أدوات 
 حقوق ملكیة

 
 ب

 
 إستثمارات متاحة للبیع 

أدوات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة 
 ۹٦٤٬۸۹٦٬۰۰۰ ۹٦٤٬۸۹٦٬۰۰۰ من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 ٦۱۱٬۳۱٤٬۲۲٥ ٦۱۱٬۳۱٤٬۲۲٥ التكلفة المطفأة و ذمم مدینةقروض  ج المدینون التجاریون
 ۳٥۳٬٦۸۸٬۳٥۱ ۳٥۳٬٦۸۸٬۳٥۱ التكلفة المطفأة و ذمم مدینةقروض   النقد وما في حكمھ

      

 ۲٬٦۷۹٬۸۹۸٬٥۷٦ ۲٬٦۷۹٬۸۹۸٬٥۷٦    المجموع
 
 

 للتقریرتمثل اإلس����تثمارات التي تنوي المجموعة اإلحتفاظ بھا على المدى القص����یر. ووفقاً بما ھو مس����موح بھ في المعیار الدولي  )أ
" قامت المجموعة بتص��نیف ھذه اإلس��تثمارات في تاریخ التطبیق األولي على أنھا إس��تثمارات تقاس بالقیمة العادلة  ۹المالي رقم " 

 فرق القیمة العادلة المتعلق بھذه االستثمارات سیتم ادارجھ في االرباح والخسائر. ولذلك فإنئر والخسا االرباحمن خالل 
 

في مطلوب تمثل اإلس������تثمارات في التي تنوي المجموعة اإلحتفاظ بھا على المدى الطویل ألغراض اس������تراتیجیة . ووفقاً بما ھو  )ب
لدولي  مالي رقم "  للتقریرالمعیار ا تاریخ التطبیق األولي على  ۹ال مارات في  ھذه اإلس�������تث قامت المجموعة بتص�������نیف  ھا "  أن

" فإن احتیاطي القیمة العادلة  ۳۹إس�������تثمارات تقاس بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش�������امل و بخالف معیار المحاس�������بة رقم " 
 في الربح أو الخسارة . بتلك االستثمارات لن یتم إعادة تصنیفة المتعلقةالمتراكمة 

 

)، یتم تص���نیفھا حالیاً ۳۹الذمم التجاریة المدینة  التي تم تص���نیفھا على أنھا قروض وتس���ھیالت بموجب معیار المحاس���بة الدولي (ج )
ینایر  ۱بالتكلفة المطفأة. لم یتم االعتراف بإنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة في الرص�������ید األفتتاحي لألرباح المبقاة في 

 .) ألن المبلغ غیر جوھري۹م عند التحول للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (۲۰۱۸
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 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  -٤
 (تتمة)التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة 

 

 (تتمة)" األدوات المالیة "  ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  )ب
 

 

 الموجودات المالیة االنخفاض في
 عرض االنخفاض في القیمة

"  بنموذج) ۳۹) نموذج " الخسارة المتكبدة " في المعیار المحاسبة الدولي رقم (۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (یستبدل 
الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة " و یتم تطبیق النموذج الجدید على الموجودات المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفئة وموجودات العقود 

الشامل اآلخر ولیس اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكیة. ووفقا واإلستثمارات في أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
 .۳۹یتم اإلعتراف بالخسائر اإلئتمانیة المعترف بھا سابقا وفقا لمعیار المحاسبة الدولي  ۹للتقریر المالي  للمعیار الدولي

 

 الموجودات المالیة ذات القیمة اإلئتمانیة المنخفضة
إئتمانیة منخفضة.ویعتبر تقوم المجموعة بتاریخ كل تقریر بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة ذات قیمة 

األصل المالي "منخفض القیمة اإلئتمانیة" عندما یكون لحصول حدث أو أكثر ضار على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل 
 المالي.

 

 المحاسبة عن التحوط 
تتماشى مع اھداف و استراتیجیات  ) من المجموعة التأكد من عالقات محاسبة التحوط۹یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

إدارة المخاطر في المجموعة و تطبیق نھج اكثر نوعیة و نظرة مستقبلیة لتقییم فعالیة التحوط . تستوفي كافة العالقات التحوط 
التحوط بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي  ضوابط محاسبة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱) في ۳۹بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم (

 مستمرة .و علیھ فانھا تعتبر عالقات تحوط  ۲۰۱۸ینایر  ۱) في ۹رقم (
 

 المعلومات القطاعیة  -٥
ألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من وحدات أعمال وفقا للمنتجات والخدمات التي تقدمھا ولدیھا ستة قطاعات یتم رفع التقاریر 

 لي:بشأنھا كما ی

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

 وني. خدمات الترجمة وبیع المحتوى المرئي واإللكتر

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

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

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

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

: وتشتمل على نشاطات توزیع الصحف والمجالت والكتب والمطبوعات محلیاً ودولیاً واألنشطة ذات كافة القطاعات األخرى -٦
 العالقة األخرى. 

 

 النحو التالي: ىالموجزة علالموحدة  األولیة المالیة المعلومات لیة فيتم تجمیع القطاعات التا
 

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

 
 

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

 
 

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

  .الموجزة الموحدةاألولیة 
 
 

 التعامل العادل وبطریقة مماثلة للمعامالت مع الجھات األخرى. تتم أسعار التحویل بین القطاعات التشغیلیة بشروط
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 (تتمة)القطاعیة المعلومات  -٥
 :۲۰۱۸مارس  ۳۱الجدول التالي معلومات االیرادات واألرباح للقطاعات التشغیلیة للمجموعة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  یوضح      

 

 التعلیم العالقات العامة الطباعة والتغلیف اإلعالن النشر 
كافة القطاعات 

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

          اإلیرادات
 ۳۷۰٬۳٤٤٬۳۷۰ - ۳۷۰٬۳٤٤٬۳۷۰ ٥٬۰۲٦٬۳٤٦ ۱٬۷۷۲٬۷۸۹ ۱۳٦٬۹٥۲٬۳۸۱ ۱۸۷٬۸۸۲٬۲۷٥ ٥٬٥۲٥٬۱٥۹ ۳۳٬۱۸٥٬٤۲۰ عمالء خارجیون

 - )۱٤۱٬٥٤۸٬۷۹۷( ۱٤۱٬٥٤۸٬۷۹۷ ۳٬۰۸٤٬٤۱۸ - - ۱٤٬٦۸۸٬۲۰٥ ۲۳٬٤۱٤٬٦٦۹ ۱۰۰٬۳٦۱٬٥۰٥ بین القطاعات الداخلیة
 ۳۷۰٬۳٤٤٬۳۷۰ )۱٤۱٬٥٤۸٬۷۹۷( ٥۱۱٬۸۹۳٬۱٦۷ ۸٬۱۱۰٬۷٦٤ ۱٬۷۷۲٬۷۸۹ ۱۳٦٬۹٥۲٬۳۸۱ ۲۰۲٬٥۷۰٬٤۸۰ ۲۸٬۹۳۹٬۸۲۸ ۱۳۳٫٥٤٦٫۹۲٥ إجمالي اإلیرادات

      
 

   

 ۱۱۲٬۸۳٤٬٥۷٥ )۱٦٬٥۳۲( ۱۱۲٬۸٥۱٬۱۰۷ ۱٬۰۳۸٬۳۳۰ ۸۱۷٬۱۹٤   ٤۰٬٤٦۰٬۳۲۱ ۲٥٬۰۲۰٬٤٥۷ ۲٬٦۲٥٬۹۹٥   ٤۲٬۸۸۸٬۸۱۰ إجمالي الربح 
 ۱۱٬۷٤۱٬٥۹٥ )۱۳٬٥۱٦٬۰۷٤( ۲٥٬۲٥۷٬٦٦۹ )۷٬٥۳٥٬۸۰۰(  ۱٬٤۸۷٬٤٤۷   ۳۷٬٥٦۰٬٦۲٥ )۱۸٬٦٥۸٬۱۳۰( )۲٬٦۹۲٬۲۲٥(   ۱٥٬۰۹٥٬۷٥۲ ربح (خسارة) القطاع

 

 :۲۰۱۷مارس  ۳۱یوضح الجدول التالي معلومات االیرادات واألرباح للقطاعات التشغیلیة للمجموعة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 التعلیم العالقات العامة الطباعة والتغلیف اإلعالن النشر 

كافة القطاعات 
 اإلجمالي والحذوفاتالتسویات  اإلجمالي األخرى

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

 ۳۹۲٫۷۰۲٫۰۳۳ -         ۳۹۲٫۷۰۲٫۰۳۳ ۲٫٤٦۹٫۷۸۸ -         ۱۰۸٫٤۸۸٫٦۳۷ ۲۲۹٫۳٥۱٫۹۳٦ ۳۳۱٫٥٤۹ ٥۲٫۰٦۰٫۱۲۳ عمالء خارجیون
 -         )۱٤٦٫٤۹۸٫۳۲۷( ۱٤٦٫٤۹۸٫۳۲۷ ۳٫٥۱٥٫٦۲۷ -         - ۱۲٫۹٥٦٫۳۸۸ ۳٦٫۹٤۸٫۷۱۷ ۹۳٫۰۷۷٫٥۹٥ بین القطاعات الداخلیة

 ۳۹۲٫۷۰۲٫۰۳۳ )۱٤٦٫٤۹۸٫۳۲۷( ٥۳۹٫۲۰۰٫۳٦۰ ٥٫۹۸٥٫٤۱٥ -         ۱۰۸٫٤۸۸٫٦۳۷ ۲٤۲٫۳۰۸٫۳۲٤ ۳۷٫۲۸۰٫۲٦٦ ۱٤٥٫۱۳۷٫۷۱۸ إجمالي اإلیرادات
          

 ۱۱۲٬۷۷۷٬۳۰۲ )٤٬٥۸۸٬۸۲۲( ۱۱۷٬۳٦٦٬۱۲٤ ۱٬۳٥۰٬۳٦۳ - ۱٤٬٤۳۱٬۱۲۸ ٤۰٬۳۳۳٬۱۱۲ ٦٬۳۱۰٬۳۷٦ ٥٤٬۹٤۱٬۱٤٥ إجمالي الربح 
 ۱۸٬۰٤۱٬٦۹۱ )۳٬٦٥٦٬۸۹٦( ۲۱٬٦۹۸٬٥۸۷ )۳٬۹۹٦٬۹٦٤( ۱٬۷۱۹٬۳٥۹ ۹٬۳٦۷٬۳۰٥ )۱۱٬۰٤۸٬٦۸۳( )٤٬۸٤۹٬۱۸٦( ۳۰٬٥۰٦٬۷٥٦ ربح (خسارة) القطاع

 

  :۲۰۱۸ مارس ۳۱یوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بإجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات للقطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في  
 

 اإلجمالي التسویات والحذوفات اإلجمالي كافة القطاعات األخرى العالقات العامة الطباعة والتغلیف اإلعالن النشر 
 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي السعوديباللایر  

 ٤٬۹۹٥٬۷٦۷٬۳۰۱ )۸۱۷٬٤۲۱٬٤٦۱( ٥٬۸۱۳٬۱۸۸٬۷٦۲ ۸٦۸٫۸۹۰٫۳۳۷ ۲٫۲۹۳٫۳۸٦٫۸۱٦ ۱٬۹٦۹٬٤۷۲٬۹۹٥ ۷۲٬٥٥۱٬۰۷۹ ٦۰۸٫۸۸۷٫٥۳٥ إجمالي الموجودات 
 ۳٬۷۷٤٬٤٤۸٬٦٦۰ )۷۲٥٬۱۳۲٬۸٦۸( ٤٬٤۹۹٬٥۸۱٬٥۲۸ ۹۰۲٫۸٦٥٫۹۷٥ ۲٫۱۸۷٫۷۷۳٫٤٤۲ ۱٬۱٦٦٬۷٥٤٬۰۷۹ ۸٥٬٦۹۹٬۹٤٦ ۱٥٦٫٤۸۸٫۰۸٦ إجمالي المطلوبات 

 : ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱یوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بإجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات للقطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في 
 اإلجمالي التسویات والحذوفات اإلجمالي كافة القطاعات األخرى العالقات العامة الطباعة والتغلیف اإلعالن النشر 
 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي 

 ۳٬۲۲۸٬۰۲٦٬۳٥٤ )۱۷۳٬٥٦۸٬۱۷٤( ۳٬٤۰۱٬٥۹٤٬٥۲۸ ۲٦۰٬۸۹۱٬٤۳۷ ٥۰۱٬٤٦٥٬۷۸۹ ۱٬۹۸۳٬۲۳۲٬۰۳۲ ۷۱٬٤۱۸٬۷۹٤ ٥۸٤٬٥۸٦٬٤۷٦ إجمالي الموجودات 
 ۲٬۰۱۱٬۳۷۳٬۷۳۹ )۲٤۱٬۹٤۸٬۷۳٤( ۲٬۲٥۳٬۳۲۲٬٤۷۳ ٤۲۳٬۳۳۷٬۷۰۱ ٤۳٥٬۲۱٦٬۷٤۱ ۱٬۱٦۱٬۹۷۹٬٦۷٤ ۸۱٬۳۱۲٬٦٤٦ ۱٥۱٬٤۷٥٬۷۱۱ إجمالي المطلوبات 

 ویتم إظھارھا في عمود "التسویات والحذوفات". األولیة الموحدة الموجزة المالیة المعلوماتیتم حذف اإلیرادات المتداخلة بین القطاعات عند توحید 

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

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



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة المعلوماتإیضاحات حول 
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 (تتمة)المعلومات القطاعیة  -٥
 ۲۰۱۷ مارس ۳۱ ۲۰۱۸ مارس ۳۱ حتسویة الرب

 باللایر السعودي باللایر السعودي 
 ۲۱٫٦۹۸٫٥۸۷ ۲٥٬۲٥۷٬٦٦۹ القطاعات أرباح

 )۳٫٦٥٦٫۸۹٦( )۱۳٬٥۱٦٬۰۷٤( أرباح متداخلة بین القطاعات (حذف)
 ۱۸٫۰٤۱٫٦۹۱ ۱۱٬۷٤۱٬٥۹٥ صافي الربح 

 
 

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۸ مارس ۳۱ تسویة الموجودات:
 باللایر السعودي باللایر السعودي 

 ۳٬٤۰۱٬٥۹٤٬٥۲۸ ٥٬۸۱۳٬۱۸۸٬۷٦۲ الموجودات التشغیلیة للقطاعات
 )۷۷٦٬۰۷۳٬۲۸۷( )۲٬۰۳۳٬٦۸۸٬۸۲۲( حذف حسابات متداخلة بین الشركات

 ۱۷٬۳٤٦٬۱۰۳ ۱۷٬۳٤٤٬٦٦۳ ممتلكات وآالت ومعدات، بالصافي
 ۲۸۷٬۱۲٦٬۳٥۰ ۲۸۷٬۱۲٦٬۳٥۰ موجودات غیر ملموسة، بالصافي

 ٤۹٬۹۱۱٬۳۸۱ ۹۳٬۸٤۲٬۱۱۹ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 ٦۹٬۰۱٤٬٦۲۹ ۷٦۸٬۳۱۸٬۳۱٥ مصاریف مدفوعة مقدماً ومدینون آخرون 

 ۱۷۹٬۱۰٦٬٦٥۰ ٤۹٬٦۳٥٬۹۱٤ الحصص في النتائج
 ۳٬۲۲۸٬۰۲٦٬۳٥٤ ٤٬۹۹٥٬۷٦۷٬۳۰۱ إجمالي الموجودات

 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۸ مارس ۳۱ تسویة المطلوبات:

 باللایر السعودي باللایر السعودي 
 ۲٬۲٥۳٬۳۲۲٬٤۷۳ ٤٬٤۹۹٬٥۸۱٬٥۲۸ المطلوبات التشغیلیة للقطاعات

 )۷۷٥٬۲٤۲٬۸۸۷( )۲٬۰۳۳٬٦۸۸٬۸۲۲( حذف أرصدة متداخلة بین الشركات
 ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸۰٬۸٥٥٬۱۰۲ تمویل مرابحة وقروض قصیرة األجل
 ۱۱۱٬۷۱۹٬۱۸٤ ۹٤٦٬۸٥۳٬٥٦۹ مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

 ۲٤۱٬٥۷٤٬۹٦۹ ۱۸۰٬۸٤۷٬۲۸۳ مصاریف مستحقة الدفع وأخرى
 ۲٬۰۱۱٬۳۷۳٬۷۳۹ ۳٬۷۷٤٬٤٤۸٬٦٦۰ إجمالي المطلوبات

 
 المعلومات الجغرافیة:

 ۲۰۱۷ مارس ۳۱ ۲۰۱۸ مارس ۳۱ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي اإلیرادات من العمالء الخارجیین

 ۲۲٤٫٤۳٥٫٦٥٥ ۱۳۱٬۹٤٦٬۲۸٦ المملكة العربیة السعودیة
 ۹۳٫۹۳۷٫٤۲۰ ۹۰٬۱٥۷٬۹۳۷ االمارات العربیة المتحدة

 ۷٤٫۳۲۸٫۹٥۸ ۱٤۸٬۲٤۰٬۱٤۷ دول أخرى
 ۳۹۲٫۷۰۲٫۰۳۳ ۳۷۰٬۳٤٤٬۳۷۰  الخسارة الموحدةإجمالي اإلیرادات كما في قائمة الربح أو 

 

 تحدد معلومات اإلیرادات أعاله بناء على مواقع العمالء.
 

 

 ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ ۲۰۱۸ مارس ۳۱ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي الموجودات التشغیلیة غیر المتداولة:

 ۱٬۲۷۱٬۸٦۳٬۹۲٥ ۲٫۰٤۰٫۸۸۲٫۹۸٥ المملكة العربیة السعودیة
 ۸۲۹٬۸۷۰٬۳٤٤ ۸۳۹٬٥۳۸٬۰۸٥ االمارات العربیة المتحدة

 ۲۲٬۱۳۹٬۱۰۷ ۲۲٬۳٥۲٬۲۲٦ دول أخرى
 ۲٬۱۲۳٬۸۷۳٬۳۷٦ ۲٫۹۰۲٫۷۷۳٫۲۹٦ اإلجمالي

 
تتكون الموجودات غیر المتداولة لھذا الغرض من الممتلكات واآلالت والمعدات واالستثمارات العقاریة والموجودات غیر 

 الملموسة وموجودات مالیة متاحة للبیع. 
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  بالصافي األخرى،والموجودات غیر الملموسة  الشھرة-الموجودات غیر الملموسة  -٦
 

 ما یلي:كموجودات غیر الملموسة إن التفاصیل لل
 

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۸ مارس ۳۱ 
 باللایر السعودي  باللایر السعودي 

 ۳٦۹٫۹۲٤٫٤۳٦  ۳٦۹٫۹۲٤٫٤۳٦ الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف (أ) –الشھرة 
 ۲۸۷٬۱۲٦٬۳٥۰  ۲۸۷٬۱۲٦٬۳٥۰  أسماء المطبوعات (ب)

 ۱۳٫۰۹۱٫۰٦۲  ۱۳٫۰۹۱٫۰٦۲  التجاریة ( ج ) االستثماریةشھرة شركة أرقام 
 ۲۰٦٬٥۰٤٬۰۷۳  ۱۹۹٬۳٥۱٬۹۸۲ (د ) وحقوق نشر مشروع المحتوى المرئي ومواقع إلكترونیة

 ۳٬۳٤۱٬٥٤۷  ۳٬۳۰۷٬٦۸۷    أخرى
 ۸۷۲٬۸۰۱٬٥۱۷  ۸۷۹٫۹۸۷٫٤٦۸ 

 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف –الشھرة  )أ(
٪ ۱۰۰باالس��تحواذ على  ۲۰۱۲دیس��مبر  ۳۱قامت الش��ركة الس��عودیة للطباعة والتغلیف (ش��ركة تابعة)، خالل الس��نة المنتھیة في 

من الحص���ص في ش���ركة مص���نع اإلمارات الوطني للص���ناعات البالس���تیكیة ذ.م.م ("مص���نع اإلمارات")، ش���ركة ذات مس���ؤولیة 
ملیون لایر س��عودي تقریباً،  ٦٤۲العربیة المتحدة، مقابل ص��افي عوض قدره  محدودة، مس��جلة في إمارة الش��ارقة بدولة اإلمارات

ملیون لایر س��عودي تقریباً یتم س��داده ألحد المالكین الس��ابقین. وقد اتفق جمیع األطراف  ۱۷۲یتض��من عوض��اً مؤجالً مقدَّراً بمبلغ 
 ۲۰۱۲یولیو  ۱بالملكیة بتاریخ  تزامات المرتبطةوااللبموجب اتفاقیة ش����راء وبیع الحص����ص ("االتفاقیة") على نقل كافة الحقوق 

مص��نع اإلمارات ("تاریخ االس��تحواذ"). وقد نتج  والتغلیف علىباعتباره تاریخ انتقال الس��یطرة الفعلیة للش��ركة الس��عودیة للطباعة 
الشراء عن القیمة العادلة ملیون ریـ��ال سعودي تقریباً والتي تمثل الزیادة في قیمة  ۳٥۳٬۸عن عملیة االستحواذ ھذه شھرة قدرھا 

ملیون ریـ��������ال س��عودي تقریباً. یعمل مص��نع اإلمارات في  ۲۸۸٬۲لص��افي الموجودات المس��تحوذ علیھا بتاریخ الش��راء والبالغة 
تصنیع وتوزیع منتجات التغلیف والمنتجات البالستیكیة ولدیھ عّدة شركات منتشرة في اإلمارات العربیة المتحدة وثالث شركات 

 .۲۰۱۲یولیو  ۱كة العربیة السعودیة. تم توحید القوائم المالیة لمصنع اإلمارات اعتباراً من في الممل
 

لقد تبین لإلدارة بأن ومالیة.  فترةفي نھایة كل في قیمتھا  انخفاضوجود عدم اإلدارة بإجراء اختبار للش�������ھرة للتأكد من  قامت
وعلیھ تم تجنیب مخصص انخفاض في  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  كماالسترداد من قیمتھا القابلة ل أكثرالقیمة الدفتریة للشھرة كانت 

. تم تحدید القیمة القابلة لالس��ترداد على أس��اس المعلومات المس��تخدمة في حس��اب ملیون لایر س��عودي ۲۰٬۳قیمة الش��ھرة بمبلغ 
معتمدة من اإلدارة، وقد تم تطبیق معدل النمو القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقعة لخمس سنوات المبنیة على الموازنة المالیة ال

على التوالي، على  %٤٬۲و %٤٬۱وش��ركة مطابع ھال البالغ  للص��ناعات البالس��تیكیة اإلمارات الوطنيالتقدیري لش��ركة مص��نع 
 التدفقات النقدیة التي تزید عن مدة الموازنة المالیة.

متوس�����ط معدالت النمو للمدى طویل األجل المتعلق باألنش�����طة التي تزاولھا ترى اإلدارة بأن معدالت النمو التقدیریة ال تزید عن 
 الشركات.

 فیما یلي االفتراضات األساسیة المستخدمة في حساب القیمة الحالیة:

 
 اإلمارات شركة مصنع 

٪ 
 مطابع ھال شركة

٪ 
 ۱۰٬۹ ۱۰٬۲  معدل الخصم

 ۲۳٬۱ ۲٤  إجمالي الھامش المقدر
 ٤٬۲ ٤٬۱  للمبیعات متوسط معدل النمو السنوي

 ۲٬٥ ۲٬٥  معدل النمو 
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 (تتمة) بالصافي األخرى،والموجودات غیر الملموسة  الشھرة-الموجودات غیر الملموسة  -٦
 

 (تتمة) الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف –الشھرة  )أ(
 الحساسیة تجاه التغیرات في االفتراضات

الخاصة بالشركات التابعة، سیؤدي أي تغیر عكسي في االفتراضات األساسیة إلى وجود خسارة فیما یتعلق بمراجعة القیمة الحالیة 
انخفاض في القیمة. تعتبر معدالت النمو النھائیة ومعدالت الخصم المستخدمة بمثابة االفتراضات األساسیة في الحاالت التي یمكن أن 

 .تؤدي فیھا التغیرات المحتملة إلى وجود انخفاض في القیمة
 

 أسماء المطبوعات  )ب(
، قامت اإلدارة بإجراء اختبار ألسماء المطبوعات للتأكد من وجود انخفاض، من عدمھ، ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 

 ۳۱في  في قیمتھا. لقد تبین لإلدارة بأن القیمة الدفتریة لبعض أسماء المطبوعات كانت أعلى من قیمتھا القابلة لالسترداد للسنة المنتھیة
. تم تحدید القیمة القابلة لالسترداد على أساس المعلومات المستخدمة في حساب القیمة ملیون لایر سعودي ۳۲٬۳ بمبلغ ۲۰۱۷دیسمبر 

الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقعة لخمس سنوات المبنیة على الموازنة المالیة المعتمدة من اإلدارة. ترى اإلدارة بأن معدالت النمو 
 ریة ال تزید عن متوسط معدالت النمو للمدى طویل األجل المتعلق بنشاط أسماء المطبوعات.التقدی

 

 فیما یلي االفتراضات األساسیة المستخدمة في حساب القیمة الحالیة:
 % النسبة المئویة 

 ۱۱٫۱ معدل الخصم
 ۷٬٥ إجمالي الھامش المقدر

 ۰٬٦٥ متوسط معدل النمو السنوي للمبیعات
 ۲٬٥ معدل النمو النھائي 

 

 

  شركة أرقام االستثماریة التجاریة  –الشھرة  )ج(
  سعودي.لایر  ۳۱٬۹۰۸٬۹۳۸ما قیمتھ  للشركة أي من صافي الموجودات %٥۱على ما نسبتھ  االستحواذتم 

 

 شركة بلومبرغ و المحتوى االلكتروني لشركة أرقام االستثماریة التجاریة  – (د) محتوى موقع الكتروني 
من حصص شركة أرقام  %٥۱على ما نسبتھ  باالستحواذ، قامت إحدى الشركات التابعة (الشركة العربیة للوسائل) ۲۰۱۷خالل سنة 
 بالشركة.التي من ضمنھا موجودات غیر ملموسة تتضمن المحتوى االلكتروني الخاص  االستثماریة

 

ول على رخصة حصریة إلطالق قناة وإذاعة بلومبرغ العربیة، ال بي للحص -قامت المجموعة بتوقیع اتفاقیة مع شركة بلومبرغ 
باللغة العربیة، وذلك بقیمة تسعة  )بلومبرغ بیزنس ویك(وإنشاء منصات بلومبرغ الرقمیة باللغة العربیة، ھذا إضافة إلى إصدار مجلة 

شر سنوات. وبموجب ھذه االتفاقیة ستقوم ملیون لایر سعودي تقریباً) للرخصة سنویاً ولمدة ع ۳۳٫۷٥۰مالیین دوالر (أي ما یعادل 
المجموعة وبعد استكمال اإلجراءات الالزمة بإطالق شبكة تلفزیونیة وإذاعیة، وبوابة رقمیة متكاملة، ونشر مجلة (بلومبرغ بزنس 

ة الترخیص الغیر قابلة قامت بقید الحد األدنى لقیمویك) باللغة العربیة، إضافةً إلى إطالق سلسلة جدیدة من المؤتمرات ذات العالقة. 
 لإللغاء.
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 دات المالیة والمطلوبات المالیة الموجو -۷
 ) الموجودات المالیة۷-۱(

 فیما یلي بیان بالموجودات المالیة، فیما عدا النقد وما في حكمھ، المقتناة من قبل المجموعة: 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۸ مارس ۳۱ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي 

   الموجودات المالیة:
 ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ أسھم غیر مدرجة *

 ۱٦۸٫۸۹٦٫۰۰۰ ۹٦۳٬۸۹٦٬۰۰۰ ** بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  أدوات حقوق ملكیةاستثمارات في 
 - ۷٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ *** من خالل الربح أو الخسارة استثمارات في أدوات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة 

   الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة:
 ٥۷۹٫۲٦۷٫۹۱۰ ٦۱۱٫۳۱٤٫۲۲٥ مدینون تجاریون

 ۲٤۷٬٥٤۰٬۲۸۹ ۳٥۳٬٦۸۸٬۳٥۱ نقد و ما في حكمھ
 ۹۹٦٬۷۰٤٬۱۹۹ ۲٬٦۷۹٬۸۹۸٬٥۷٦ إجمالي الموجودات المالیة 

   
 

 .) في حقوق ملكیة شركة غیر مدرجة %۷من استثمار قدره ( ) تتكون(* 
في صندوق في المملكة العربیة السعودیة یتماشى وفقاً لنظام السوق المالي السعودي ولوائحھ التنفیذیة  باالستثمار(**) قامت المجموعة 

" یوضح ٤واالیضاح رقم " ؤیتھا المستقبلیةاف المجموعة ورلمدة عشر سنوات قابلھ للتجدید وبما یحقق أھد االستثماروذلك ألغراض 
 المالي.اثر التصنیف حسب المعاییر الدولیة للتقریر 

 للتقریراإلس��تثمارات التي تنوي المجموعة اإلحتفاظ بھا على المدى القص��یر. ووفقاً بما ھو مس��موح بھ في المعیار الدولي  تمثل )*(**
تثمارات في تاریخ التطبیق األولي على أنھا إس�����تثمارات تقاس بالقیمة " قامت المجموعة بتص�����نیف ھذه اإلس����� ۹المالي رقم " 

حیث تم قیده خالل نھایة الربع األول  ۲۰۱۸مارس  ۳۱. ال یوجد أثرعلى التقییم كما في والخس�������ائر االرباحالعادلة من خالل 
 . ۲۰۱۸لسنة 

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

 تعتزم المجموعة االحتفاظ بھا لفترة طویلة. بھ. ال یوجد سوق نشط لھذه الموجودات المالیة و
موجوداتھا المالیة لتحدید ما إذا كان ھناك انخفاض في قیمة تلك االستثمارات ولم یتم إثبات أي خسارة لقامت اإلدارة بإجراء مراجعة 

 . الموجزةالموحدة األولیة انخفاض في القیمة في قائمة الربح أو الخسارة 
 الذمم المدینة التجاریة

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

 االئتمان حتى نھایة الفترة التي یتم إعداد القوائم المالیة بشأنھا. 
 قد تتأثر القیمة الدفتریة بالتغیرات التي تطرأ على مخاطر االئتمان الخاصة باألطراف األخرى. 

 

 المالیة ) المطلوبات۷-۲(
 فیما یلي بیان بالمطلوبات المالیة المقتناة من قبل المجموعة: 

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۸ مارس ۳۱ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي 

   المطلوبات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة:
 ۳۲۸٫٤۸۸٫۲۱۱ ۳۳۳٫٥٥۷٫۰۸۱ دائنون تجاریون وأوراق دفع

 ۱۳۳٬٥٤۸٬۰٦۷ ۱۹۳٫٦۸۹٫۰٥٤  وأخرى مصاریف مستحقة الدفع 
 ۱۲٫٥۳۸٫۸۱٥ ۱۲٫٥۳۰٫۱۲٦ تأمینات عمالء

 ۱٫۰۹۱٫۱۰٤٫۱٤۸ ۱٫۰۷۹٫٥۰۷٫۰٦۲ وقروض ألجل  و قروض قصیرة االجل مرابحةتمویل 
 ۱٬٥٦٥٬٦۷۹٬۲٤۱ ۱٫٦۱۹٫۲۸۳٫۳۲۳ اإلجمالي

. ال تحمل أي عمولة الجزء الغیر متداول من الدائنون التجاریون یوما عدا ۹۰ – ٦۰یبلغ متوسط فترة االئتمان للمشتریات 
 على الذمم الدائنة التجاریة. 
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 (تتمة)الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  -۷
 (تتمة) المالیة ) المطلوبات۷-۲(

 القروض المرتبطة بعمولة  
 

 مستندیھلدى المجموعة اتفاقیات تسھیالت بنكیة مع عدَّة بنوك محلیة وأجنبیة على شكل قروض وتمویل مرابحة واعتمادات 

 ۲۰۱۸ مارس ۳۱ملیون لایر سعودي تقریباً یشتمل القرض الموضح أعاله كما في  ۱٫٥٥۸وخطابات ضمان بمبلغ إجمالي 

ملیون لایر  ۱٫۰۷۹لایر سعودي). بلغ الرصید المستخدم من القروض وتمویل المرابحة  ۱٬٥٦٤: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱(

ھذه التسھیالت  ملیون لایر سعودي). إن الغرض من ۱٫۰۹۱: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱( ۲۰۱۸ مارس ۳۱سعودي تقریباً كما في 

ھو تمویل رأس المال العامل واالستثمارات وتمویل استیراد المواد الخام والمعدات المتعلقة بأنشطة المجموعة والمصاریف 

 الرأسمالیة. تحمل ھذه التسھیالت مصاریف تمویل وفقاً لالتفاقیات المعنیة.

 یلخص الجدول أدناه محفظة استحقاقات القروض الخاصة بالمجموعة بناء على دفعات السداد التعاقدیة غیر المخصومة. 

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۸ مارس ۳۱ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي 

 ۳۷۳٬٤٤۸٬٦٥٦ ۳۷۳٬۳۸۰٬٤٤۳ قرض مشترك 
 ٤۸۳٬۲۲۹٬۳۸٥ ٤۹٥٫۱٥٤٫۳۹۷ قروض قصیرة األجل 

 ۲۲٥٬٦۸۱٬٥۱۸ ۱۹٤٬۰۳۳٬۲٤٦ قروض أخرى طویلة األجل 
 ٤٬۷۱۰٬٤۱۲ ۸٬۸٥۹٬٤٦۰ تكالیف تمویل مستحقة 

 ٤٬۰۳٤٬۱۷۷ ۸٫۰۷۹٫٥۱٦ حسابات مكشوفة لدى البنوك
 ۱٫۰۹۱٫۱۰٤٫۱٤۸ ۱٫۰۷۹٫٥۰۷٫۰٦۲ إجمالي القروض البنكیة 
 )٥۷٤٫۸۳۸٫۲۹۸( )٥۷۹٫۸۷۰٫۳٥۹( ناقصاً: الجزء المتداول  

 ٥۱٦٫۲٦٥٫۸٥۰ ٤۹۹٫٦۳٦٫۷۰۳ المتداولالجزء غیر 
 

 ) القیمة العادلة۷-۳(
سیتم استالمھ لبیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة في ظروف اعتیادیة منتظمة بین القیمة العادلة ھي السعر الذي 

. تتكون الموجودات المالیة الخاصة بالمجموعة من النقد وما في حكمھ والمدینین في تاریخ القیاسالمشاركین في السوق 
المتاحة للبیع. بینما تتكون مطلوباتھا  واالستثماراتالتجاریین والمدینون اآلخرون والمبالغ المستحقة من جھات ذات عالقة 

واألخرى وتمویل المرابحة والقروض ألجل وتوزیعات المالیة من الدائنین التجاریین وأوراق الدفع والمصاریف المستحقة الدفع 
 األرباح المستحقة الدفع. 

 

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

 

 

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

في حكمھ والمدینین التجاریین والدائنین التجاریین والحسابات المكشوفة لدى البنوك  تبین لإلدارة أن القیمة العادلة للنقد وما
 قیمة الدفتریة لھا بصورة كبیرة نظراً لالستحقاقات قصیرة األجل لھذه األدوات.والمطلوبات المتداولة األخرى تقارب ال

 

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

 للتدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة الناتجة عن ھذه القروض ال تختلف كثیراً عن القیمة الدفتریة لھا.  
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 األدوات المالیة) ٤-۷(
بما في ذلك مستویاتھا في  المالیة التي تقاس بالقیمة العادلةیظھر الجدول أدناه القیم الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات 

 تسلسل القیمة العادلة لعدم وجود موجودات مالیة یتم قیاسھا بالقیمة العادلة:
 

 في السوق الرئیسیة لألصول أو المطلوبات. •
 

 أو في ظل عدم وجود السوق الرئیسیة، في أكثر األسواق منفعة لألصول والمطلوبات. •
 

تكون السوق الرئیسیة أو األكثر فائدة متاحة أمام الشركة. وتقاس القیمة العادلة لألصول أو المطلوبات باستخدام ویجب أن 
افتراضات على المشاركین في السوق سیستفیدون عند تسعیر األصول أو المطلوبات وعلى فرضیة أن المشاركین في 

اس القیمة العادلة ألصل غیر مالي في االعتبار قدرة المشاركین السوق یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة. ویأخذ قی
في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة باستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طریق بیعھ إلى مشارك 

 أخر في السوق یستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.
 

المالیة األولیة الموحدة الموجزة، ضمن  المعلوماتتي تقاس قیمتھا العادلة أو یفصح عنھا في وتصنف كافة األصول والمطلوبات، ال
 التسلسل الھرمي للقیمة العادلة، وفیما یلي بیان بذلك على أساس مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة ككل:

 

 صول ومطلوبات مماثلة.: األسعار المدرجة (بدون تعدیل) في سوق نشطة أل۱المستوى 
: طرق تقییم فنیة تعتبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غیر ۲المستوى 
 مباشرة.

 : طرق تقییم تعتبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا غیر قابلة للمالحظة.۳المستوى 
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 (تتمة) األدوات المالیة) ٤-۷(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة 

 

أدوات حقوق ملكیة 
بالقیمة العادلة من 

خالل الربح أو 
 الخسارة 

أدوات حقوق ملكیة 
بالقیمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 التكلفة المطفأة اآلخر 
المطلوبات المالیة 

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  اإلجمالي األخرى
          ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

          
الموجودات المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة 

  العادلة
   

   
 

 
أدوات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل 

 ۱٦۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ الدخل الشامل اآلخر 
 
- 

 
- ۱٦۱٬۰۰۰٬۰۰۰ - ۱٦۸٬۸۹٦٬۰۰۰ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٦۹٬۸۹٦٬۰۰۰ 

 ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٦۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 
 
- 

 
- ۱٦۱٬۰۰۰٬۰۰۰ - ۱٦۸٬۸۹٦٬۰۰۰ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٦۹٬۸۹٦٬۰۰۰ 

   
 

  
 

    
الموجودات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة 

   العادلة
 

 
 

    
 - - - - ٥۷۹٬۲٦۷٬۹۱۰ - ٥۷۹٬۲٦۷٬۹۱۰ - - مدینون تجاریون

 - - - - ۲٤۷٬٥٤۰٬۲۸۹ - ۲٤۷٬٥٤۰٬۲۸۹ - - حكمھنقد وما في 
 - - ۸۲٦٬۸۰۸٬۱۹۹  ۸۲٦٬۸۰۸٬۱۹۹ - - - - 
          

المطلوبات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة 
   العادلة

 
 

 
    

 ٥۱٤٬۷۱۷٬۹۲٥ - ٥۱٤٬۷۱۷٬۹۲٥ - ٥۱٤٬۷۱۷٬۹۲٥ ٥۱٤٬۷۱۷٬۹۲٥ - - - االجل وقروض قصیرةتمویل مرابحات 
 ٥۱٦٬۲٦٥٬۸٥۰ - ٥۱٦٬۲٦٥٬۸٥۰ - ٥۱٦٬۲٦٥٬۸٥۰ ٥۱٦٬۲٦٥٬۸٥۰ - - - المرابحات والقروض ألجلتمویل 

       ۲۱٤٬۸۸۷٬۸٦۷ -   ۲۱٤٬۸۸۷٬۸٦۷ - ۲۱٤٬۸۸۷٬۸٦۷ ۲۱٤٬۸۸۷٬۸٦۷ - - - وأوراق دفعدائنون تجاریون 
 - - - ۱٬۲٤٥٬۸۷۱٬٦٤۲ ۱٬۲٤٥٬۸۷۱٬٦٤۲ - ۱٬۲٤٥٬۸۷۱٬٦٤۲ - ۱٬۲٤٥٬۸۷۱٬٦٤۲ 
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 (تتمة) األدوات المالیة) ٤-۷(

 
 
 
 
 
 
 

 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة 

 

أدوات حقوق ملكیة 
بالقیمة العادلة من 

خالل الربح أو 
 الخسارة 

أدوات حقوق ملكیة 
بالقیمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 التكلفة المطفأة اآلخر 
المطلوبات المالیة 

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  اإلجمالي األخرى
          ۲۰۱۸مارس  ۳۱

          
الموجودات المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة 

  العادلة
   

   
 

 
أدوات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل 

 ۷٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰      الربح أو الخسارة 
 
- 

 
- 

 
- ۷٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ - 

 
- ۷٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 

أدوات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل 
  ۹٦۳٬۸۹٦٬۰۰۰    ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ الدخل الشامل اآلخر 

 
- 

 
- ۹٦٤٬۸۹٦٬۰۰۰ - ۹٦۳٬۸۹٦٬۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹٦٤٬۸۹٦٬۰۰۰ 

 ۷٥۱٬۰۰۰٬۰۰۰    ۹٦۳٬۸۹٦٬۰۰۰  - - ۱٬۷۱٤٬۸۹٦٬۰۰۰ ۷٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٦۳٬۸۹٦٬۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٬۷۱٤٬۸۹٦٬۰۰۰ 
          

الموجودات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة 
   العادلة

 
 

 
    

 - - - - ٦۱۱٬۳۱٤٬۲۲٥ - ٦۱۱٬۳۱٤٬۲۲٥ - - مدینون تجاریون
 - - - - ۳٥۳٬٦۸۸٬۳٥۱ - ۳٥۳٬٦۸۸٬۳٥۱ - - نقد وما في حكمھ

 - - ۹٦٥٬۰۰۲٬٥۷٦ - ۹٦٥٬۰۰۲٬٥۷٦ - - - - 
          

قیاسھا بالقیمة المطلوبات المالیة التي ال یتم 
   العادلة

 
 

 
    

 ٥۱۲٬۰۲٥٬٥۷۳ - ٥۱۲٬۰۲٥٬٥۷۳ - ٥۱۲٬۰۲٥٬٥۷۳ ٥۱۲٬۰۲٥٬٥۷۳ - - - االجل وقروض قصیرةتمویل مرابحات 
 ٤۹۹٬٦۳٦٬۷۰۳ - ٤۹۹٬٦۳٦٬۷۰۳ - ٤۹۹٬٦۳٦٬۷۰۳ ٤۹۹٬٦۳٦٬۷۰۳ - - - تمویل المرابحات والقروض ألجل

 ۲۲٥٬٦۳۳٬۱٤۸ - ۲۲٥٬٦۳۳٬۱٤۸ - ۲۲٥٬٦۳۳٬۱٤۸ ۲۲٥٬٦۳۳٬۱٤۸ - - - وأوراق دفعدائنون تجاریون 
 - - - ۱٬۲۳۷٬۲۹٥٬٤۲٤ ۱٬۲۳۷٬۲۹٥٬٤۲٤ - ۱٬۲۳۷٬۲۹٥٬٤۲٤ - ۱٬۲۳۷٬۲۹٥٬٤۲٤ 
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 غیر المستمرةالعملیات  -۸
عملیات شركة نمو العلمیة، شركة تابعة مملوكة بالكامل، وھي بصدد  ، قررت إدارة المجموعة إیقاف۲۰۱٦خالل الربع األول لعام 

المالیة دراسة البدائل المتاحة لمستقبل شركة نمو العلمیة. وبناًء على ذلك، لم تقم المجموعة بإدراج ھذه الشركة التابعة ضمن قوائمھا 
مستمرة في الفترة السابقة. تم عرض نتائج عملیات شركة تم تصنیف شركة نمو العلمیة كعملیة غیر  ثم. ومن الموجزةالموحدة  األولیة

 كما یلي: الموجزة الموحدةاألولیة نمو العلمیة للفترة الحالیة والفترة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة 
 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 ۲۰۱۷ مارس ۳۱ ۲۰۱۸ مارس ۳۱ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي 

 ۷٫٦٥۳٫۱٥٥ - اإلیرادات
 )٥٫۹۳۳٫۷۹٦( )٤۰۲٬۷٤۳( المصاریف

 ۱٫۷۱۹٫۳٥۹ )٤۰۲٬۷٤۳( اإلیرادات التشغیلیة(المصاریف) 
 - ۲٬۰۹۱٬٤٦۱ عكس / مخصصات

 ۱٫۷۱۹٫۳٥۹ ۱٬٦۸۸٬۷۱۸ من العملیات الغیر مستمرة للفترةالدخل 
 

 المصنفة كعملیات متوقفة: العلمیةالفئات الرئیسیة لموجودات ومطلوبات شركة نمو بیان بفیما یلي 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۸ مارس ۳۱ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي 

   الموجودات
 ۳۰٬۳۲۸ ۲۳٬۹۹۳ ممتلكات وآالت ومعدات، بالصافي

 - - مخزون، بالصافي
 ۱٬۳۳٤٬٤٤۰ ۲٦٤٬٦٦۹ مصاریف مدفوعة مقدماً ومدینون أخرون

  ٦۲٤٬٤۱۹  - مدینون تجاریون، بالصافي
 ٥٬٥۳۳٬۱۰۱ ۷٬۳۳۷٬۰٤۱ النقد وما في حكمھ

 ۷٬٥۲۲٬۲۸۸ ۷٬٦۲٥٬۷۰۳ الموجودات من العملیات الغیر مستمرة
   

   المطلوبات
 ٤۰۱٬۸٤۲ ۳۹۸٬۰۲۷ صافي التزام المنافع المحددة للموظفین

 ۱٬۳٥۰٬۱۸٥ ٤٦۷٬۹۸۷ مصاریف مستحقة الدفع وأخرى
 ۸۳۷٬۱۳۲ ۸٥۲٬٦۰۰ مخصص الزكاة

 ۱٤٬۱٦٥٬۲۳۲ ۱۳٬۷٥۰٬٥۷٦ دائنون
 ۱٦٬۷٥٤٬۳۹۱ ۱٥٬٤٦۹٬۱۹۰ المطلوبات من العملیات الغیر مستمرة 

 )۹٬۲۳۲٬۱۰۳( )۷٬۸٤۳٬٤۸۷( صافي المطلوبات المتعلقة مباشرةً بالعملیات الغیر مستمرة
 :العلمیةشركة نمو المتكبدة من قبل صافي التدفقات النقدیة بیان بفیما یلي 

 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 ۲۰۱۷مارس  ۳۱ ۲۰۱۸ مارس ۳۱ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي 

 )۲٫۸٦٥٫٥۳٥( ۱٬۸۰۳٬۹٤۰ النشاطات التشغیلیة
 )۲٫۸٦٥٫٥۳٥( ۱٬۸۰۳٬۹٤۰ التغیر في النقد وما في حكمةصافي 

 
 ۲۰۱۷ مارس ۳۱ ۲۰۱۸ مارس ۳۱ ربح السھم:

 السعودي باللایر باللایر السعودي 
 )۰٫۰٤( ۰٫۰۲ الربح (الخسارة) األساسي والمعدل من العملیات الغیر مستمرة
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 رأس المال -۹
 

، قیمة ملیون سھم ۸۰من  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱۸ مارس ۳۱ملیون لایر سعودي كما في  ۸۰۰یتكون رأسمال المجموعة البالغ 
 لایر سعودي.  ۱۰كل سھم 

 

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

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

 االحتیاطي االتفاقي  -۱۱
ً للنظام األساسي للشركة، یجب على المجموعة تحویل نسبة تقرھا من صافي دخل السنة (بعد تغطیة الخسائر المتراكمة) إلى  طبقا

رھا ۱۰االحتیاطي االتفاقي حتى یبلغ مجموع ھذا االحتیاطي  ٪ من رأس المال. یجوز استخدام ھذا االحتیاطي لألغراض التي یقّرِ
 مجلس اإلدارة.

 

 وضریبة الدخل  الزكاة -۱۲
 

 
 

 والضریبیةالربوط الزكویة 
یتم تسویة الفروقات الناتجة  الموجزة. الموحدة األولیة یتم استدراك مخصص الزكاة وضریبة الدخل ویحمل على قائمة الربح أو الخسارة

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

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

 

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

 

على موافقة الھیئة بتقدیم إقرار زكوي موحد للمجموعة. قامت المجموعة بتقدیم اإلقرارات الزكویة  ۲۰۰۷حصلت المجموعة خالل عام 
 ۲٬۷والتي نتج عنھا فروقات بمبلغ  ۲۰۰٦و ۲۰۰٥واستلمت الربوط الزكویة للعامین  ۲۰۱٦حتى  ۲۰۰۷إلى الھیئة لألعوام من 

ونتج عنھا  ۲۰۱۰حتى  ۲۰۰۷ملیون لایر سعودي وقد قامت المجموعة باالعتراض علیھا. كما تم استالم الربوط الزكویة لألعوام من 
 ض علیھا. ملیون لایر سعودي، وقد قامت المجموعة كذلك باالعترا ۲۳فروقات بمبلغ 

 

الفروقات  انخفاضالزكویة بتأیید الشركة في بعض البنود مما أدى إلى  االعتراضصدر قرار لجنة  ۲۰۱۷خالل الربع الثالث من عام 
 اإلستئناف على قرار اللجنة. وتمملیون لایر سعودي  ۱۰٬٤لتصبح 

 

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

 

 فیما یتعلق بالشركة التابعة "الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف":
لھذه وحصلت على شھادات الزكاة  ۲۰۰۸حتى  ۲۰۰٥دیسمبر  ۳۱إقراراتھا الزكویة عن السنوات المنتھیة في  الشركةقدمت  )أ(

بسداد زكاة إضافیة  الشركةالسنوات. أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") الربوط الزكویة لھذه السنوات، وطالبت 
 لایر سعودي،  ٦٬٥۸۲٬٦۳٤قدرھا 

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  بتقدیم إعتراض على الربط المذكور، إال انھ تم رفض إعتراض الشركة وقد قامت الشركة
من الناحیة الشكلیة والموضوعیة، باستثناء بعض بنود المكاسب المؤجلة فقد تم قبول االعتراض علیھا من الناحیة الشكلیة فقط 

لایر سعودي (المذكور ضمن مبلغ االعتراض األصلي). كما طالبت الھیئة بسداد فروقات الزكاة المستحقة  ۲٬۰۰٤٬٥۷۸والبالغة 
لایر سعودي (المذكور ضمن مبلغ االعتراض  ۱٤۳٬۲۰۳ والبالغة ۲۰۰٦و ۲۰۰٥عنھا للسنتین  عن فرق األرباح غیر المصرح

والھیئة على الربط الزكوي المعدل عن  الشركةاألصلي)، وقد تم سداده في الربع األول وما تزال مناقشة االعتراض ما بین 
 .۲۰۱۸ مارس ۳۱قائماً كما في  ۲۰۰۸حتى  ۲۰۰٥دیسمبر  ۳۱السنوات المنتھیة في 

 تم ذكره بأعاله. عماوذلك  ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي خالل العام السابق  ٤قامت الشركة باستدراك مخصص اضافي قدره  )ب(
وحصلت على شھادات زكاة  ۲۰۱٦حتى  ۲۰۰۹دیسمبر  ۳۱قدمت المجموعة إقراراتھا الزكویة الموحدة للسنوات المنتھیة في  )ج(

 النھائیة لھذه السنوات من قبل الھیئة.، ولم یتم بعد إصدار الربوط ۲۰۱٦لغایة 
 

 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة المعلوماتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۸مارس  ۳۱لفترة الثالثة اشھر المنتھیة في  

 ( باللایر السعودي )
 

25 

 السھم ربح -۱۳
یستند احتساب ربحیة السھم األساسیة / المخفضة إلى الربح العائد على المساھمین العادیین والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 

والبالغة  الفترةعلى أساس المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل  ۲۰۱۸ مارس ۳۱القائمة. تم احتساب ربحیة السھم كما في 
مخفضة محتملة. إن الربح المعدل للسھم ھو نفس الربح األساسي  أدواتسھم). ال توجد  ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰: ۲۰۱۷سھم ( ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰

 فضة لممارستھا. للسھم حیث أن المجموعة ال یوجد لدیھا أوراق مالیة قابلة للتحویل وال أدوات مالیة مخ
 

 ألرصدة والتعامالت مع األطراف ذات العالقةا -۱٤
أو التي یمارس علیھا تأثیر ھام من قبل  تھمتمثل الجھات ذات العالقة المساھمین الرئیسیین في المجموعة والمنشآت الخاضعة للسیطر

 :للمجموعةتلك الجھات. یوضح الجدول التالي مكافأة موظفي اإلدارة العلیا 
 

 ۲۰۱۷ مارس ۳۱  ۲۰۱۸ مارس ۳۱  
 باللایر السعودي  باللایر السعودي  

 ۲٫۲۱۰٫۸۰۱    ۱٬۷٥۸٬۰۰۰    منافع موظفین قصیرة األجل
 ٦۱۰٫۳٤۸    ۸۳٬۸۷٥    طویلة األجلموظفین منافع 
 

المتعلقة  الموجزةالموحدة  األولیة المالیة المعلوماتإعداد  تمثل المبالغ المفصح عنھا في الجدول المبالغ المثبتة كمصروف خالل فترة
 بموظفي اإلدارة العلیا.

 
 

 وااللتزامات المحتملة االرتباطات -۱٥
 

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

 المعلوماتیمكن تحدید النتیجة النھائیة لھذه القضایا بشكل مؤكد. تعتقد اإلدارة أن نتائج ھذه القضایا لن یكون لھا أثر جوھري على 
 .۲۰۱۸ مارس ۳۱للمجموعة كما في  ولیة الموحدة الموجزةاألالمالیة 

 

 المقامة الدعاوى القضائیة
یوجد دعوى قضائیة ضد شركة مصنع اإلمارات الوطني للصناعات  كان ،۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المنتھیة في السابقة خالل السنة 

والتغلیف) مرفوعة من قبل مورد أجنبي حیث یطالب  البالستیكیة ذ.م.م. (شركة تابعة مملوكة بالكامل من الشركة السعودیة للطباعة
، وذلك لقاء إلغاء اتفاقیة ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱لایر سعودي كما في  ۲٬۸۱۷٬۲۹۷یورو (بما یعادل  ۷۰۰٬۰۰۰بموجبھا الشركة بمبلغ 

 القانونیة بالمجموعة. القانوني للمورد األجنبي ضعیف حسب رأي اإلدارة كون الموقف ھذا وتم إلغاء القضیةشراء آالت من المورد. 
 
 

 االلتزامات المحتملة
 كان لدى المجموعة االلتزامات الموضحة في الجدول أدناه:

۲۰۱۸ مارس ۳۱   ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  
 باللایر السعودي  باللایر السعودي 

 ٦۰٬۰۳۷٬۷۷٥  ٤۷٫۳۱٦٫۱۹٦ مستندیھاعتمادات 
 ۱۷٬٦۱۳٬۹۰۳  ۲۸٬۳٦٤٬۰٦٦ خطابات ضمان

 ۱٥٬۱٦۷٬٦۱٤  ۳٫۰۷۹٫۹٥۱ رأسمالیةالتزامات 
 ۹۹٬۳٤۷٬۱۱۳  ۱۰٤٬۸۸۰٬۱۲٥ التزامات عقود إیجارات تشغیلیة

 ۲۹٬۱۲۰٬۳۷۱  ٥۸٫۲۱٥٫٦۲۰ التزامات تجاریة
    (أنظر اإلیضاح أعاله للحصول على تفاصیل القضایا)القضایا 
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 الالحقة:حداث األ -۱٦

والتي تقوم بتقدیم الخدمات والدراسات  " شركة توق للعالقات العامة " والمملوكة بالكامل لھاقامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة 
خدمات إعالمیة وتسویقیة عقد مع شركة تجاریة نشاطھا الدعایة واإلعالن والعالقات العامة لتقدیم بتوقیع  والبحوث االعالمیة والتسویقیة 

خمس سنوات ومن الجدیر بالذكر الى أن ذلك یعكس مدى الثقة التي تتمتع بھا المجموعة  و ذلك لمدةملیون لایر سنویا  ۱۱۱٫۸بقیمة  دولیة
 علىاالثر المالي للعقد  یعكسوشركاتھا التابعة بما لدیھا من خبرات وانتشار و حضور على الصعید المحلي والعالمي ھذا ومن المتوقع أن 

. كما ھو الجدیربالذكر وكما ھو مبین في المعلومات المالیة أن جمیع المبالغ  ۲۰۱۸خالل الربع الثاني للسنة المالیة المالیة  المعلومات
المستلمة من العقود قد تم تصنیفھا ضمن اإلیرادات المؤجلة المتداولة التي سوف یتم االعتراف بھا خالل سنة من تاریخ قائمة المركز 

 ف یتم االعتراف باالیراد للسنوات التي تلیھا حسب بنود العقود .المالي باإلضافة الى اإلیرادات المؤجلة الغیر متداولة التي سو
 

 

 :مجلس اإلدارة اعتماد -۱۷
 

  )م۲۰۱۸أبریل  ۲٤موافقالھـ (۱٤۳۹ شعبان ۸من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  األولیة الموحدة الموجزةالمالیة  المعلومات اعتمادتم 
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