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 معلومات حول الشركة .1
  العربیة   بالمملكة  الریاض  في  مسجلة  سعودیة  مساھمة  شركة  ھي  ،") األم  الشركة"  أو"  الشركة ("  والتسویق  لألبحاث  السعودیة  المجموعة  إن

 ولدیھا  ،)  م 2000  یولیو   ۱  الموافق(  ھ  ۱٤۲۱  األول  ربیع  ۲۹  بتاریخ  صادر  ۱۰۱۰۰۸۷۷۷۲  رقم  تجاري  سجل  بموجب  وتعمل  السعودیة
  المؤتمرات،   حي :  ھو  للشركة  إن عنوان المركز الرئیسي    ۰۰۱/۱۰۱۰۰۸۷۷۷۲  رقم   الفرعي  التجاري  السجل   بموجب  مسّجل   جدة  في  فرع

  إلیھا  ویشار(  لھا  التابعة والشركات الشركة  تقوم . السعودیة  العربیة المملكة  ، ۱۱٥۸۳ الریاض ، ٥۳۱۰۸. ب.  ص  المكرمة، مكة  طریق 
  بشكل  أعمالھا وتزاول  العامة، والعالقات والنشر، والطباعة والتوزیع واإلعالن والدعایة والتسویق  بالمتاجرة") المجموعة" ب مجتمعین

 . للمجموعة الرئیسیة األنشطة بشأن)  12(   اإلیضاح إلى الرجوع یرجى. أفریقیا وشمال وأوروبا  األوسط الشرق منطقة في رئیسي
  الجدول   في  مبینة  ھي  كما  لھا  التابعة  والشركات  المجموعة  أعمال  ونتائج  المالي  المركز  المختصرة  الموحدة  األولیة  المالیة  القوائم  ھذه  تشمل
 :المختصرة  الموحدة األولیة المالیة القوائم ھذه في والمدرجة التابعة بالشركات بیانا یلي فیما. أدناه

 حصة الملكیة الفعلیة   بلد التأسیس  االسم 
 م 2019 دیسمبر 31 م 2020یونیو  30  

 % 100 % 100 المملكة العربیة السعودیة  ) أ . (م.م .ذ - القابضة واإلعالن للدعایة الفكریة  الشركة
    

 % 100 % 100 المملكة العربیة السعودیة  أ) . (م.م.ذ  -  القابضة العلمیة المصنفَّات شركة
    

 % 100 % 100 المملكة العربیة السعودیة  (ب) لھا  التابعة والشركات القابضة اإلعالمیة نمو شركة
    

 % 70 % 70 المملكة العربیة السعودیة  (ج)   لھا  التابعة  والشركات   والتغلیف  للطباعة   السعودیة   الشركة
    

 % 100 % 100 اإلمارات العربیة المتحدة  د)(شركة الشرق للخدمات اإلخباریة  
 

 الشركة الفكریة للدعایة واالعالن القابضة وشركة المصنفات العلمیة القابضة الشركات التابعة المذكورة أدناه بالكامل:  تمتلك كل من   )أ (
 

 بلد التأسیس  االسم 
 السعودیة  العربیة المملكة )  ھـ ( لھا التابعة والشركات والنشر  لألبحاث السعودیة الشركة

 السعودیة  العربیة المملكة )   و( لھا التابعة والشركات  للتوزیع السعودیة الشركة

 السعودیة  العربیة المملكة   )ط (للوسائل  العربیة الشركة

 السعودیة  العربیة المملكة   العامة والعالقات  لإلعالن الخلیجیة الشركة

 السعودیة  العربیة المملكة   واالتصاالت القوائم لنظم األفق  شركة

 السعودیة  العربیة المملكة ")  المرئي لإلعالم نمو شركة" ب سابقا  المعروفة( المرئي لإلعالم سین شركة

 السعودیة  العربیة المملكة ")  لألبحاث نمو شركة" ب سابقا المعروفة ( لألبحاث  توق شركة

 السعودیة  العربیة المملكة ")  للنشر  نمو شركة"ب سابقا  المعروفة(  الدولیة ناشرون شركة

 السعودیة  العربیة المملكة )  ح (  العامة للعالقات توق شركة

 السعودیة  العربیة المملكة )  ح ( التابعة وشركتھا المحدودة العامة للعالقات تكانة شركة

 السعودیة  العربیة المملكة )  ح (  للتجارة الشخصیات فنون  شركة
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 (یتبع) معلومات حول الشركة -1
 

   المملكة العربیة السعودیة.  مقرھا تابعة  شركات   فيمسیطرة   حصص   القابضة اإلعالمیة نمو  شركة تمتلك) ب (
المستقبل   وشركة  والنشر  للطباعة المنورة  المدینة  وشركة  ھال  مطابع  شركة  من  كال والتغلیف  للطباعة السعودیة  الشركة  تمتلك) ج(

 . ةالتابع وشركاتھا البالستیكیة للصناعات  الوطني  اإلمارات  مصنع وشركة الصناعي لالستثمار
 

والخدمات المتعلقة بالبث    تقوم شركة الشرق للخدمات اإلخباریة بأعمال نشر الصحف والمجالت ، محطة للبث التلفزیوني واإلذاعي)  د(
   . التلفزیوني واإلذاعي

 
 

(شركة أراب نت   المتحدة المملكة مقرھا أجنبیة تابعة شركات في  حصص من ٪ ۱۰۰ والنشر  لألبحاث السعودیة  الشركة تمتلك) ھـ(
(الشركة المغربیة للطباعة    بوالمغر   وشركة میدیا انفستمنت لیمتد ) وشركاتھا التابعة  تكنولوجي لیمتد و شركة الشرق األوسط المحدودة  

 . والنشر) 
 
 

  دولة  في  مسجلة  شركة  المحدودة، والنشر  للتوزیع  الكویتیة المجموعة  شركة  رأسمال  في  ٪ ۱۰۰ للتوزیع السعودیة  الشركة  تمتلك) و(
  إلى عدم  أدى  إداري  خالف  لوجود  نتیجة  تابعة شركة  من  بدال  بالتكلفة  للبیع متاح كاستثمار  الشركة  في  االستثمار معالجة  یتم. الكویت

  لمراجعة  مالي مستشار وقامت بتعیین اإلداري  الخالف ھذا إنھاء من م۲۰۱۰ عام خالل المجموعة  تمكنت . الضروریة  المعلومات توفر
  لم  ،ھوعلی .  المراجعة  ھذه من  االنتھاء لم یتم الموحدة المالیة  القوائم ھذه  إعداد تاریخ وحتى   اإلداري،  الخالف فترة  خالل المالیة  العملیات

  المخصصات  وبتكوین اإلستثمار قیمة  بكامل انخفاضبتسجیل  اإلدارة قامت.  والنشر للتوزیع الكویتیة المجموعة  شركة نتائج تسجیل یتم
  على   جوھري  مالي  تأثیر  أي  االستثمار  لھذا  یكون  بأن  اإلدارة  وال تتوقع.  السابقة   السنوات  في  المجموعة  مع  مستحقة  أرصدة  ألي  الالزمة
 المختصرة.  الموحدة  األولیة  المالیة القوائم

 

% في رأسمال شركة االمارات للطباعة  100للتوزیع والشركة السعودیة لألبحاث والنشر ما نسبتھ  كما تمتلك كالً من الشركة السعودیة  
 والنشر المحدودة ، شركة مسجلة في دولة االمارات العربیة المتحدة. 

 

  تكانة   وشركة  العامة  للعالقات  توق   شركة  بإنشاء  القابضة   العلمیة  المصنفَّات  وشركة  القابضة  واإلعالن  للدعایة  الفكریة   الشركة   قامت)  ح(
  الدولیة  العامة  العالقات  خدمات في  األساسي  نشاطھما یتمثل .ًمناصفة  للتجارة  الشخصیات  فنون  شركة  و المحدودة العامة  للعالقات 
  للمعارض   مؤتمرات   شركة   و  المحدودة  العامة   للعالقات  تكانة   شركة  تملكت   السنة  خالل   .النشاطي   والتسویق  والبحوث   والدراسات   والمحلیة 

  ما  األصول  صافي  قیمة  بلغت حیث  المتحدة  المملكة  ومقرھھم  التابعة  وشركاتھا میدیا جلوبال  شركة  حصص  من  ٪  ۱۰۰ والمؤتمرات 
 . سعودي  لایر ألف  ۳٦۳ یعادل

 

  حصص ٪من 51نسبتھ  ما على  باالستحواذ  للوسائل  العربیة الشركة للمجموعة التابعة  الشركات إحدى قامت م2017 سنة خالل) ط (
 . محدودة  مسؤولیة  ذات  شركة  وھي  ،"أرقام"  التجاریة االستثماریة أرقام  شركة 

 
 

 أسس االعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة   .2
 

 أسس اإلعداد  2-1
 

 المعاییر المحاسبیة المطبقة  ) أ
ً لمعیار المحاسبة الدولي  الموحدة المختصرة تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة   34وفقا

العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. ویجب أن تتم قراءة ھذه القوائم  
ً إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة   م 2019دیسمبر  31السنویة األخیرة للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في  المالیة األولیة جنبا

كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للمجموعة الكاملة من القوائم  وائم المالیة ("القوائم المالیة السنویة األخیرة"). ال تتضمن ھذه الق
نھ قد تم إدراج سیاسات محاسبیة وإیضاحات تفسیریة مختارة لشرح األحداث  المالیة المعدة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي. إال أ

 والمعامالت التي تعد جوھریة لفھم التغیرات في المركز واألداء المالي للمجموعة منذ القوائم المالیة السنویة األخیرة. 
 

والتي لیس  م 2020ینایر  1ات السنویة التي تبدأ بعد للفتر دخلت حیز التنفیذ التي أدناه والتفسیرات والتعدیالتھناك عدد من المعاییر 
 . لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة الموحدة المختصرة للمجموعة

 

 )  1• تصنیف المطلوبات كمتداولة وغیر متداولة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
 “عقود التأمین”   17 • المعیار الدولي للتقریر المالي

  10• بیع أو مساھمة الموجودات بین مستثمر ما وشركتھ الزمیلة أو المشروع المشترك (التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 
 ) 28ار المحاسبة الدولي ومعی 

 

 أسس القیاس  ) ب
ً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء خطة المنافع المحددة التي یتم قیاسھا  للموظفین تم اعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة وفقا

مارات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح  وكذلك االستث  بالقیمة الحالیة لاللتزامات المستقبلیة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة 
. كما یتم اعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة باستخدام مبدأ  والخسارة ومن خالل الدخل الشامل االخر فیتم قیاسھا بالقیمة العادلة

 االستحقاق المحاسبي ووفقاً لمبدأ االستمراریة. 
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  (یتبع)أسس اإلعداد  2-1
 

 عملة العرض والنشاط  ) ج
 

 تم عرض المبالغ بالكاملالذي یمثل عملة النشاط للشركة االم،  سعوديال بالریالیتم عرض القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 ذلك.  خالفیذكر  ما لم  بالریال السعودي

 

 ستخدام التقدیرات واالحكام ا
األولیة الموحدة المختصرة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي من اإلدارة استخدام األحكام والتقدیرات  یتطلب إعداد ھذه القوائم المالیة 

واالفتراضات التي تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف  
 ت.النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرا

صرة  إن األحكام الھامة المستخدمة من قبل اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة في ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المخت 
 والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة مماثلة لتلك المبینة في آخر قوائم مالیة موحدة سنویة. 

وذلك    اآلالت  طریقة إحتساب إستھالك  (الربع الثانى) بتغییر  الحالیة  الفترة  خالل   للطباعة والتغلیف "شركة تابعة"الشركة السعودیة    قامت 
قبلیة باستخدام طریقة وحدات اإلنتاج بدالً من طریقة القسط الثابت حتى تعكس إلى أبعد حد النمط المتوقع إلستھالك المنافع اإلقتصادیة المست 

 البند إستھالك قیمة تخفیض ذلك  على ترتبضافة إلى تحدید إستھالك یستند إلى اإلستخدام أو اإلنتاج المتوقع. والكامنة في األصل باإل
  وصافي  المبیعات  لفةتك  في   انخفاض  ذلك  عن  ونتج  م 2020یونیو    30  في   أشھر المنتھیة  لفترة الستة  سعودي  لایر  ملیون  2  بمبلغ  الیھ   المشار
   بنفس المبلغ. الفترة خسارة

 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  2-2
 القوائم إعداد  في  المتبعة  تلك  مع  المختصرة  الموحدة  األولیة  المالیة  القوائم  إعداد  في  المطبقة  اإلحتساب  وطرق  المحاسبیة  السیاسات  تتوافق
 اعتبارا  التنفیذ  حیز دخلت  التي  الجدیدة  المعاییر  بتطبیق  یتعلق  ما  بإستثناء  م،  2019  دیسمبر  ۳۱  في  المنتھیة  للسنة   للمجموعة   السنویة  المالیة

 .التنفیذ حیز  یدخل لم ولكن صدر  آخر تعدیل أو تفسیر أو معیار  ألي المبكر بالتطبیق المجموعة تقم  لم. إن وجدت  م 2020 ینایر ۱ من
 
 

 موجودات غیر ملموسة وشھرة .3

 
 2020یونیو  30

 (غیر مراجعة) 
 م2019دیسمبر  31 

 (مراجعة) 
    

 369,924,436  369,924,436 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف  –الشھرة 
 202,126,350  202,126,350 أسماء المطبوعات  

 294,722,558  330,137,459 مشروع المحتوى المرئي ومواقع إلكترونیة  وحقوق نشر  
 35,112,206  65,321,185 برامج حاسب ألي  

 967,509,430  901,885,550 
 

 بالقیمة العادلة: اإلستثمارات المالیة  .4
 

 االخر  الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة المالیة اإلستثمارات -أ
  وذلك   ولوائحھا التنفیذیة،  السعودي  المالي  السوق  لنظام  وفقا  یتماشى  السعودیة  العربیة  المملكة  في  صندوق  في  باإلستثمار  المجموعة  قامت

  الشركة  تنوي  التي اإلستثمارات تمثل .المستقبلیة ورؤیتھا الشركة  أھداف  یحقق  وبما  للتجدید ة  قابل  سنوات عشر  لمدة  اإلستثمار ألغراض
  المجموعة   قامت)    ۹(    رقم  المالي  للتقریر  الدولي  المعیار  في  مطلوب  ھو  لما  ووفقا.  استراتیجیة  ألغراض  الطویل  المدى  على  بھا  اإلحتفاظ
تمثل القیمة   .اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقیمة  تقاس  إستثمارات  أنھا  على  األولي  التطبیق  تاریخ  في  اإلستثمارات  ھذه  بتصنیف

  .في تاریخ التقریر العادلة لتلك االستثمارات صافي قیمة األصول حسب تقییم مدیر الصندوق
 

 الخسارة  أو الربح خالل من العادلة بالقیمة المالیة اإلستثمارات -ب 
  وذلك   ولوائحھا التنفیذیة،  السعودي  المالي  السوق  لنظام  وفقا  یتماشى  السعودیة  العربیة  المملكة  في  صندوق  في  باإلستثمار  المجموعة  قامت

  ھذه  بتصنیف الشركة قامت) ۹( رقم  المالي  للتقریر الدولي المعیار في  ھ ب  مسموح ھو لما  ووفقا. قصیر األجل اإلستثمار ألغراض
تمثل القیمة العادلة لتلك   .الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة تقاس  إستثمارات أنھا على األولي التطبیق تاریخ في  اإلستثمارات

  .في تاریخ التقریر  االستثمارات صافي قیمة األصول حسب تقییم مدیر الصندوق
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 م2020یونیو  30لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 )سعودي(لایر 

11 

 : رأس المال .5
 قیمة  سھم، ملیون ۸۰ من م2019 دیسمبر ۳۱ و م2020 یونیو ۳۰ في كما سعودي لایر ملیون ۸۰۰ البالغ المجموعة مال رأس یتكون

 .سعودي لایر ۱۰ سھم كل
 

 

 احتیاطي نظامي:  .6
 صافي  من ٪ ۱۰ بنسبة نظامي احتیاطي بتكوین المجموعة تقوم السعودیة، العربیة المملكة في  الشركات نظام متطلبات مع تماشیا
  .المال  رأس من ٪ ۳۰ االحتیاطي ھذا یبلغ حتى  المتراكمة الخسائر تغطیة بعد الربح

 
 

 احتیاطي اتفاقي:  .7
  االحتیاطي  إلى)  المتراكمة  الخسائر  تغطیة  بعد(  السنة  دخل  صافي  من  تقرھا  نسبة  تحویل  المجموعة  على  یجب  للشركة،  األساسي  للنظام  طبقا

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

 الزكاة وضریبة الدخل: .8
 

 ة والضریبی الزكویة الربوط
  الناتجة   الفروقات  تسویة  یتم.  المختصرة   الموحدة   األولیة  الخسارة  أو   الربح  قائمة   على  ویحمل  الدخل  وضریبة  الزكاة  مخصص  استدراك  یتم
  التابعة  والشركات للمجموعة الزكویة  اإلقرارات  تقدیم تم .فیھا إنھاؤھا یتم التي السنة في  النھائیة بالربوط المتعلقة الزكاة احتساب عن

  الشركات   تقوم.  فقط  الزكاة  لغرض  المعدة  المستقلة   المالیة  القوائم  أساس  على")  الھیئة("  والدخل   ةللزكا  العامة   الھیئة  إلى  بالكامل   لھا  المملوكة
 .مستقلة  بصورة الزكویة إقراراتھا بتقدیم بالكامل المملوكة غیر التابعة

 

 اإلقرارات  بتقدیم المجموعة قامت. للمجموعة موحد زكوي إقرار بتقدیم الھیئة موافقة على م2007 عام خالل المجموعة حصلت 
تم عقد جلسة مع لجنة تسویة الخالفات الزكویة والضریبیة   م2019وخالل سنة  م2018 وحتى  م2007 من لألعوام الھیئة إلى الزكویة

م وأصدرت اللجنة قرار نھائي وقامت المجموعة بسداد المبلغ المقترح من اللجنة وتم إنھاء الوضع  2010م وحتى 2007للسنوات 
 للمجموعة للسنوات المذكورة . 

م وجاري تقدیمھا ولم یتم بعد إصدار الربوط النھائیة للسنوات  2018م وحتى  2011قامت الھیئة بطلب بعض البیانات اإلضافیة للسنوات من  
 . المذكورة

 

 :"والتغلیف  للطباعة  السعودیة الشركة"  التابعة بالشركة یتعلق فیما
في الفترة المشمولة  للزكاة و الضریبھ المتوقعین    یتم تحدیده عن طریق أفضل تقدیر لإلدارة   بإحتساب مبلغ الزكاةیتم االعتراف بمصروف  

للبیانات المالیة القوائم المالیة الموحدة  عن  القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  الفعلي فيمبلغ الزكاة  للسنة المالیة الكاملة، ، قد یختلف  
 .السنویة

 

 م2005 دیسمبر ۳۱ في المنتھیة السنوات عن") الھیئة(" والدخل للزكاة العامة للھیئة  الزكویة الموحدة إقراراتھا الشركة التابعة قدمت
م  2019م حتى  2009، ولم یتم إصدار الربوط النھائیة من قبل الھیئة للسنوات من  السنوات  الزكاة لھذه  شھادات   على  وحصلت  م2019  حتى

 م والمشار إلیھ أدناه).2017(بإستثناء عام 
 

  الشركة التابعة  وطالبت  ،2008حتى    2005دیسمبر    31للسنوات من    الزكویة  الربوط")  الھیئة("  والدخل  للزكاة  العامة  الھیئة  أصدرت  كما 
  تم  انھ إال  المذكور، الربط على إعتراض بتقدیم الشركة التابعة قامت وقد  .سعودي لایر  ملیون 582,6346, قدرھا  زكاة إضافیة  بسداد
  سعودي   لایر  ملیون  2,004,578الھیئھ ربط محدث بقیمھ    أصدرت   كما  والموضوعیة،   الشكلیة   الناحیة  من  الشركة التابعة  إعتراض  رفض 

  ألف   141,203  والبالغة  م2006  و  م2005  للسنتین  عنھا  المصرح  غیر  األرباح  فرق  عن  المستحقة  فروقات الزكاة  بسداد  الھیئة  طالبت  كما
الشركة   بین ما االعتراض  مناقشة تزال وما م۲۰۱۸ سنة  خالل  سداده  تم وقد  ،)األصلي  االعتراض مبلغ المذكور ضمن( سعودي لایر

م. 2020 یونیو ۳۰ في كما قائما م۲۰۰۸ حتى م۲۰۰٥ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة السنوات عن المعدل الزكوي على الربط والھیئة التابعة
  

 

م ۲۰۱۷  دیسمبر  ۳۱  في  المنتھیة  للسنة  الشركة التابعة  حسابات  على  زكوي  ربط  بإصدار")  الھیئة ("  والدخل  للزكاة  العامة  قامت الھیئة  كما
 م . 2019ملیون لایر سعودي تم سدادھا خالل عام  2,253,606بإجمالي فروقات بلغت  

 
 

 :ربح السھم .9
.  القائمة   ةی والمتوسط المرجح لعدد األسھم العاد  نییالعاد  نی / المخفضة إلى الربح العائد على المساھم  ةی السھم األساس  ةی احتساب ربح  ستندی 

 ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰  على أساس المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة والبالغة  م2020  وی ون ی   ۳۰السھم كما في    ة ی تم احتساب ربح
إن الربح المعدل للسھم ھو نفس األساسي للسھم حیث أن المجموعة    مخفضة محتملة   أسھم عادیة ال توجد    .)  80,000,000:  2019(    سھم

 ال یوجد لدیھا أوراق مالیة قابلة للتحویل وال أدوات مالیة مخفضة لممارستھا.
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .10
تتكون األطراف ذات العالقة بالمجموعة من المساھمین الذین لدیھم سیطرة أو تأثیر ھام، وموظفي اإلدارة العلیا والشركات الشقیقة التي  
یكون للمساھمین سیطرة أو تأثیر ھام علیھا. یتم إجراء المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط تمت الموافقة علیھا من قبل مجلس  

موعة. تتعامل المجموعة واألطراف ذات العالقة مع بعضھا خالل السیاق االعتیادي لألعمال. تم استبعاد المعامالت واألرصدة إدارة المج
 شركة والشركات التابعة وكذلك بین الشركات التابعة عند إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة. البین 

 

 المجموعة واألطراف ذات العالقة:  وفیما یلي أھم المعامالت التي تمت بین
 

 مكافآت موظفي اإلدارة العلیا
  

 م 2019 یونیو 30 م  2020یونیو 30 
 1,417,500 1,700,300 منافع موظفین قصیرة األجل 
 118,125 128,125 منافع موظفین طویلة األجل 

 

 العالقة: وفیما یلي أھم المعامالت التي تمت بین المجموعة واألطراف ذات 
 

  طبیعة المعاملة طرف ذو عالقة  
 م 2019 یونیو 30 م  2020یونیو 30  

وخدمات  إنتاج أفالم وبرامج  شركة المدارات للدعایة واإلعالن وشركاتھا التابعة
 12,593,350 13,787,243 إعالمیة

 - 687,500 استشارات قانونیة مكتب الفھد للمحاماة
 

 وااللتزامات المحتملةاإلرتباطات  .11
 المحتملة  ةیالدعاوى القضائ

 مكنی  ال ھ إال أن  ای الترافع بشأنھا حال تمی و ة،ی المقامة ضد بعض الشركات التابعة للمجموعة، خالل دورة أعمالھا العاد ای بعض القضا ھناك
 ةی األول ةی المال  لھا أثر جوھري على القوائم كونیلن  ای بشكل مؤكد. تعتقد اإلدارة أن نتائج ھذه القضا ای لھذه القضا ةی النھائ  جةی النت دی تحد

 .م2020 وی ون ی  ۳۰للمجموعة كما في  المختصرةالموحدة 
 

 االلتزامات المحتملة 
 الموضحة في الجدول أدناه:  المحتملة على المجموعة االلتزامات وجدی 

 الرصید كما في: 

یونیو   30
 م 2020

 (غیر مراجعة) 

دیسمبر  31
 م 2019

 (مراجعة) 
 66,541,433 62,322,834 إعتمادات مستندیة

 28,202,075 18,345,067 خطابات ضمان
 13,682,500 13,705,900 التزامات تجاریة وتسویقیة

 
،  عقاراتم تتمثل في عقوداً لشراء  2020یونیو    30ملیون لایر سعودي كما في    10,6اإلرتباطات الرأسمالیة لدى المجموعة ما قیمتھ    بلغت

 م. 2022ملیون لایر سعودي)، من المتوقع أن یتم التسلیم في موعد أقصاه  10,6م: 2019األت ومعدات (
 

 القطاعات التشغیلیة .12
روفات  مصفیھ تكبد ت إیرادات و منھ یمكن أن تتحققالتي وفي أنشطة األعمال  التي تشاركالمجموعة  مكوناتأحد ھو التشغیلي القطاع 

تتم مراجعة كافة النتائج التشغیلیة لقطاعات   .وتشمل اإلیرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى
للمجموعة إلتخاذ قرارات بشأن الموارد التي سیتم تخصیصھا للقطاع وتقیم أدائھا والتي تتوفر    التشغیل من قبل صانعي القرارات التشغیلیة

 لھا معلومات مالیة منفصلة. 
 

 أساس التقسیم
  :یلي وكما بشأنھا رفع التقاریر یتم قطاعات  المجموعة أربعة لدى

  المجموعة   لمنتجات  والتسویق   واألبحاث   والخارجیة   الداخلیة   المطبوعات  نشر   نشاطات  على   ویشتمل:  والرقمي  المرئي   والمحتوى  لنشر ا -۱
 بترخیص عالمیة مطبوعات األخرى، وإصدار  لألطراف المتخصصة المطبوعات نشر نشاطات على أیضا القطاع یشتمل كما. وللغیر
 .واإللكتروني المرئي المحتوى وبیع الترجمة خدمات وتقدیم

خدمات العالقات العامة الدولیة والمحلیة والدراسات والبحوث والمحافل االعالمیة والتسویقیة   ویشتمل: اإلعالن العالقات العامة و  -۲
  اإلعالنیة   واللوحات  والمرئیة  والمسموعة  المقروءة  اإلعالنیة  الوسائل  وتسویق  وتمثیل  وتوزیع  وإنتاج  ودولیا  محلیا  اإلعالن  بأعمال  والقیام
  .ودولیا محلیا
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 (یتبع) القطاعات التشغیلیة-12
 

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

 

على تجارة الجملة والتجزئة في األدوات المدرسیة واألثاث المكتبي والمختبرات وصیانتھا وتركیبھا  وتشتمل : األخرى  القطاعات  كافة  -4
  والكتب  والمجالت الصحف توزیع نشاطات وتنظیم الوسائل والخدمات والدورات التعلیمیة والتدریبیة والفنیة في المجال التعلیمي و

 ألخرى . ذات العالقة ا واألنشطة  ودولیا محلیا والمطبوعات
 

 :التالي  النحو على المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم في  التالیة القطاعات تجمیع تم
  ونفس   الخدمات  طبیعة  نفس  لدیھما  أن  أساس   على  القطاعین  تجمیع  تم  وقد.  المتخصص  والنشر   النشر  قطاعي   من  القطاع   ھذا  یتكون:  النشر
 .لمنتجاتھم العمالء  فئة أو نوع

 

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

 

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

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

 : م2020یونیو  30یوضح الجدول التالي معلومات االیرادات واالرباح للقطاعات التشغیلیة للمجموعة لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 

 
النشر والمحتوى 
 المرئي والرقمي

العالقات العامة 
 واالعالن

الطباعة 
 والتغلیف

كافة القطاعات 
 اإلجمالي األخرى

التعدیالت 
 اإلجمالي واالستبعادات

        
        اإلیرادات :

 1,053,345,413 - 1,053,345,413 24,238,928 385,785,487 445,277,264 198,043,734 عمالء خارجیون
 - (223,133,474) 223,133,474 4,431,990 8,114,498 37,086,988 173,499,998 بین القطاعات الداخلیة

 1,053,345,413 (223,133,474) 1,276,478,887 28,670,918 339,899,985 482,364,252 371,543,732 إجمالي اإلیراادت
        

 354,708,372 ) 17,138,958(  371,847,330 26,441,933 64,288,780 283,196,520 ) 2,079,903(  إجمالي الربح 

 139,976,553 17,664,355 122,312,198 (17,315,040) (13,419,768) 234,398,230 (81,351,224) ربح (خسارة) القطاع

 
 م : 2019یونیو  30یوضح الجدول التالي معلومات االیرادات واالرباح للقطاعات التشغیلیة للمجموعة لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 

 

النشر 
والمحتوى 

 المرئي والرقمي
العالقات العامة 

 واالعالن
الطباعة 
 والتغلیف

كافة القطاعات 
 اإلجمالي األخرى

التعدیالت 
 اإلجمالي واالستبعادات

        
        اإلیرادات :

 1,086,470,880 - 1,086,470,880 9,153,811 430,535,039 442,690,671 204,091,359 عمالء خارجیون
 - (337,212,568) 337,212,568 4,494,446 9,125,140 23,835,429 299,757,553 بین القطاعات الداخلیة

 1,086,470,880 (337,212,568) 1,423,683,448 13,648,257 439,660,179 466,526,100 503,848,912 إجمالي اإلیراادت
        

 374,375,155 (12,285) 374,387,440 (319,407) 50,380,846 147,700,337 176,625,664 إجمالي الربح 

 165,500,332 14,871,631 150,628,701 (10,974,364) (36,709,221) 129,955,994 68,356,292 ربح (خسارة) القطاع
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 (یتبع) القطاعات التشغیلیة-12
 

 : 2020یونیو  30المعلومات المتعلقة بإجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات للقطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في یوضح الجدول التالي 

 
النشر والمحتوى 
 المرئي والرقمي

العالقات العامة 
 الطباعة والتغلیف واالعالن

كافة القطاعات 
 اإلجمالي األخرى

التعدیالت 
 اإلجمالي واالستبعادات

 5,660,669,601 ) 2,888,093,175( 8,548,762,775 688,468,934 1,794,158,012 4,190,334,840 1,875,800,989 إجمالي الموجودات

 1,083,784,203 2,891,468,890 2,036,065,873 إجمالي المطلوبات
 

794,188,918 
 

6,805,507,884 
 
)2,708,966,103 ( 

 
4,096,541,781 

 
 
 

 : م2019یونیو  30یوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بإجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات للقطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في 
 

 
النشر والمحتوى 
 المرئي والرقمي

العالقات العامة 
 الطباعة والتغلیف واالعالن

كافة القطاعات 
 اإلجمالي األخرى

التعدیالت 
 اإلجمالي واالستبعادات

 5,748,511,959 (2,656,215,368) 8,404,727,327 776,244,901 1,787,003,396 4,083,149,952 1,758,329,078 إجمالي الموجودات
 4,261,394,415 (2,261,007,731) 6,522,402,146 829,227,533 1,063,099,258 2,923,041,537 1,707,033,818 إجمالي المطلوبات

 
  "واالستبعادات  التسویات"  عمود  في  إظھارھا  ویتم  المختصرة  الموحدة  األولیة  المالیة  القوائم  توحید  عند  القطاعات  بین  المتداخلة  اإلیرادات  حذف  یتم

 
   واالستبعادات التسویات

 على المعنیة األدوات إدارة یتم ألنھ فردي بشكل القطاعات على المالیة للموجودات العادلة القیمة وخسائر وأرباح التمویل، تكالیف توزیع یتم ال
ً   إدارتھا  یتمھ  أن   حیث  القطاعات  ھذه  على  والمطلوبات  الموجودات  وبعض  الدخل  وضریبة  الزكاة  توزیع  یتم  ال. المجموعة  مستوى   مستوى  على  أیضا

 ة المجموع
 

 األدوات المالیة .13
 

 القیمة العادلةقیاس 
 یتطلب عدد من السیاسات المحاسبیة واالفصاحات للمجموعة قیاس القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة وغیر المالیة. 

 

العادلة في تستخدم المجموعة بیانات السوق التي یمكن رصدھا قدر اإلمكان عند قیاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات. ویتم تصنیف القیم 
 مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم كما یلي: 

 : أسعار معلنة (غیر معدلة) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات. 1المستوى  -
 

رة عن مدخالت من الممكن رصدھا لموجودات أو  وھي عبا 1: مدخالت بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى 2المستوى  -
 مطلوبات، سواًء بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غیر مباشر (مشتقة من األسعار). 

 

 : مدخالت لموجودات أو مطلوبات غیر مرتكزة على معطیات السوق من الممكن رصدھا (مدخالت ال یمكن رصدھا). 3المستوى  -
 

المستخدمة لقیاس القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات تقع ضمن مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة  في حال كانت المدخالت 
تقوم  ككل.عندئِذ یتم تصنیف القیمة العادلة في مجملھا باستخدام ادني مستوي من مدخالت التسلسل الھرمي للقیمة العادلة التي تعتبر ھامة للقیاس 

 التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث خاللھا التغیر. بإثباتالمجموعة 
 

عادلة  ج للقیمة الیظھر الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھم في النظام المتدر
القیمة العادلة إذا لألدوات المالیة التي تقاس بالقیمة العادلة. وال تتضمن معلومات القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي ال یتم قیاسھا ب 

 كانت القیمة الدفتریة تقارب القیمة العادلة بصورة معقولة. 
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 األدوات المالیة (یتبع)-13
العادلةالقیمة  القیمة الدفتریة    
  

 
أدوات حقوق ملكیة 
بالقیمة العادلة من 

خالل الربح 
 والخسارة

أدوات حقوق ملكیة 
بالقیمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 التكلفة المطفأة األخر
المطلوبات المالیة 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى   اإلجمالي األخرى
            30  یونیو  2020م  

المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة الموجودات  
 العادلة 

          
 

إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح 
 أو الخسارة 

 240,296,622 - - - 240,296,622  - 240,296,622 - 240,296,622 

إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل األخر 

 1,000,000 1,014,288,078 - - 1,015,288,078  - 1,014,288,078 1,000,000 1,015,288,078 

  241,296,622 1,014,288,078 - - 1,255,584,700  - 1,254,584,700 1,000,000 1,255,584,700 
المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة الموجودات  

 العادلة
           

 - - - -  1,447,819,549 - 1,447,819,549 - -  ذمم مدینة تجاریة 
 - - - -  455,465,140 - 455,465,140 - -  نقد وما في حكمھ 

  - - 1,903,284,689 - 1,903,284,689  - - - - 
قیاسھا بالقیمة المطلوبات المالیة التي ال یتم  

 العادلة
    

 
      

 - - - -  557,679,415 557,679,415 - - -  قروض ومرابحات قصیرة األجل 
 - - - -  462,592,834 462,592,834 - - -  قروض ومرابحات طویلة األجل

 - - - -  282,227,371 282,227,371 - - -  متداولة   ذمم دائنة تجاریة 
      151,126,986 151,126,986     غیر متداولة   تجاریة ذمم دائنة  

 - - - -  153,437,435 153,437,435 - - -  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
عقود اإلیجار بموجب موجودات حق  التزامات

 - - -  (الجزء المتداول) االستخدام
19,543,039 19,543,039 

 - - - - 

اإلیجار بموجب موجودات حق عقود  التزامات
 - - -  (الجزء الغیر متداول) االستخدام

69,620,488 69,620,488 
 - - - - 

  - - - 1,696,227,568 1,696,227,568  - - - - 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 سعودیة)(شركة مساھمة 
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 األدوات المالیة (یتبع)-13
 

 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة   
  

 
أدوات حقوق 
ملكیة بالقیمة 

العادلة من خالل 
 الربح والخسارة

أدوات حقوق ملكیة 
بالقیمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 التكلفة المطفأة األخر
المطلوبات المالیة 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى   اإلجمالي األخرى
            31  دیسمبر  2019  م  

المالیة التي یتم قیاسھا  الموجودات  
 بالقیمة العادلة  

          
 

إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من 
 خالل الربح أو الخسارة 

 277,958,112 - - - 277,958,112  - 277,958,112 - 277,958,112 

إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من 
 خالل الدخل الشامل األخر  

 1,000,000 1,066,217,505 - - 1,067,217,505  - 1,066,217,505 1,000,000 1,067,217,505 

  278,958,112 1,066,217,505 - - 1,345,175,617  - 1,344,175,617 1,000,000 1,345,175,617 
المالیة التي ال یتم قیاسھا  الموجودات  

 بالقیمة العادلة 
           

 - - - -  1,379,529,098 - 1,379,529,098 - -  ذمم مدینة تجاریة  
 - - - -  547,861,036 - 547,861,036 - -  نقد وما في حكمھ  

  - - 1,927,390,134 - 1,927,390,134  - - - - 
قیاسھا  المطلوبات المالیة التي ال یتم  

 بالقیمة العادلة 
    

 
      

 - - - -  532,484,067 532,484,067 - - -  قروض ومرابحات قصیرة األجل 
 - - - -  471,794,576 471,794,576 - - -  قروض ومرابحات طویلة األجل

 - - - -  283,283,213 283,283,213 - - -  متداولة   ذمم دائنة تجاریة 
      180,817,320 180,817,320     غیر متداولة   تجاریة ذمم دائنة  

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة 
 - - -  أخرى

166,835,894 166,835,894 
 - - - - 

عقود اإلیجار بموجب موجودات  التزامات 
 - - -  (الجزء المتداول)  حق االستخدام 

12,291,101 12,291,101 
 - - - - 

اإلیجار بموجب موجودات عقود  التزامات 
 - - -  (الجزء الغیر متداول)  حق االستخدام 

74,744,123 74,744,123 
 - - - - 

  - - - 1,722,250,294 1,722,250,294  - - - - 
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 األحداث الھامة  .14
انتشر على مستوى العالم بما في ذلك المملكة العربیة  م. قد 2020) في أوائل عام 19-تم تأكید وجود فیروس كورونا المستجد (كوفید

السعودیة مما تسبب في تعطیل العدید من الشركات واألنشطة االقتصادیة،ومع ذلك أستمرت المجموعة في العمل واألخذ باالعتبار صحة  
 وسالمة القوى العاملة. 

تقییم لقـدرتھا علـى االسـتمرار وفقـا لمبـدأ االسـتمراریة، ولـدیھا القناعـة بـأن لـدى الشركة الموارد الكافیة   المجموعةكما أجرت إدارة 
على   المجموعةإلستمرار أعمالھا في المسـتقبل القریـب. عـالوة علـى ذلـك، فـإن اإلدارة لـیس لـدیھا أي شكوك جوھریة في مقدرة 

 تعـد القـوائم المالیة على أساس مبدأ االستمراریة. المجموعةریة. لذلك، ال تزال االستمرار وفقا لمبدأ االستمرا
وتدفقاتھا النقدیة ومركزھا المالي. وترى اإلدارة، استناداً   المجموعةحالیاً بمراقبة الوضع ومدى تأثیره على عملیات    المجموعةتقوم إدارة  

 المتوفرة لالستمرار في الوفاء بالتزاماتھا المالیة في المستقبل المنظور عند استحقاقھا.   لدیھا ما یكفي من السیولة  المجموعةإلى تقییمھا، أن  
 

 الالحقة األحداث .15
لم یقع أي حدث حتى تاریخ اعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة من قبل مجلس إدارة المجموعة مما قد یؤثر جوھریاً على 

 م. 2020 یونیو 30أشھر المنتھیة في  الستةالقوائم المالیة واإلفصاحات المتعلقة بھا لفترة 
 

 إعتماد مجلس االدارة  .16
            م).2020  أغسطس 20 ھ (الموافق  1442 محرم 1من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  المختصرة األولیة الموحدة تم اعتماد القوائم المالیة 

 


