
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق  
  (شركة مساھمة سعودیة) 

  
 (غیر مراجعة)المالیة األولیة الموحدة الموجزة  القوائم

 المراجع المستقل  وتقریر فحص 
 

  ۲۰۱۹یونیو   ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في  



   
 

 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المراجع المستقلتقریر فحص و مراجعة) (غیر الموجزةالموحدة  األولیة المالیة القوائم

 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 
 

 صفحـة  فھـرس
   

 ۱  الموجزة الموحدةاألولیة  المالیةالمراجع المستقل عن فحص القوائم تقریر 

 ۲  الموجزةالموحدة األولیة  قائمة المركز المالي

 ۳  الموجزةالموحدة األولیة الربح أو الخسارة قائمة 

 ٤  الموحدة الموجزةقائمة الدخل الشامل األولیة 

 ٥  الموحدة الموجزة األولیةالملكیة في حقوق  اتالتغیرقائمة 

 ٦  الموجزة الموحدة األولیة قائمة التدفقات النقدیة

 ۲۱  – ۷  الموجزة الموحدةاألولیة  المالیة قوائمإیضاحات حول ال

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 















 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 

 (غیر مراجعة )إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰اشھر المنتھیة في   الستةلفترة 

- ۷ - 

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

یولیو  ۱ھـ (الموافق ۱٤۲۱ربیع األول  ۲۹صادر بتاریخ  ۱۰۱۰۰۸۷۷۷۲العربیة السعودیة وتعمل بموجب سجل تجاري رقم 
. إن عنوان المركز الرئیسي ۱۰۱۰۰۸۷۷۷۲/ ۰۰۱)، 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 مجتمعین تقوم الشركة والشركات التابعة لھا (ویشار إلیھا 
والعالقات العامة، وتزاول أعمالھا بشكل رئیسي في منطقة الشرق األوسط وأوروبا وشمال أفریقیا. یرجى والطباعة والنشر، 

 ) بشأن األنشطة الرئیسیة للمجموعة. ۱٦الرجوع إلى اإلیضاح (
 

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

 

 نسبة الملكیة المباشرة وغیر المباشرة ٪  
۲۰۱۹ یونیو ۳۰ بلد التأسیس الشركة التابعة  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱    

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

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

  ٥۱ ٥۱ المملكة العربیة السعودیة (ز)شركة أرقام اإلستثماریة التجاریة 
إن الشركات التابعة المذكورة أدناه مملوكة بالكامل لكل من الشركة الفكریة للدعایة واإلعالن القابضة وشركة المصنَّفات العلمیة   (أ) 

 القابضة: 
 بلد التأسیس  الشركة التابعة
 المملكة العربیة السعودیة  (ب)الشركة السعودیة لألبحاث والنشر والشركات التابعة لھا 

 المملكة العربیة السعودیة   (*)(ھـ) الشركة السعودیة للتوزیع والشركات التابعة لھا 
 المملكة العربیة السعودیة  (ز)الشركة العربیة للوسائل

 المملكة العربیة السعودیة  والعالقات العامةالشركة الخلیجیة لإلعالن 
 المملكة العربیة السعودیة  شركة األفق لنظم القوائم واالتصاالت

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

 المملكة العربیة السعودیة  شركة ناشرون الدولیة (المعروفة سابقاً بـ"شركة نمو للنشر")
 المملكة العربیة السعودیة  (و)شركة توق للعالقات العامة 

 العربیة السعودیةالمملكة      (و)وشركتھا التابعة  شركة تكانة للعالقات العامة المحدودة
 المملكة العربیة السعودیة  (و)شركة فنون الشخصیات للتجارة 

   
 

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

 

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

 عن توحید القوائم المالیة لشركة تابعة لشركة نمو االعالمیة القابضة. المجموعة (جـ)   توقفت 
 
ینة المنورة للطباعة والنشر وشركة المستقبل تمتلك الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف كالً من شركة مطابع ھال وشركة المدد) ( 

 لالستثمار الصناعي وشركة مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستیكیة وشركاتھا التابعة.
 

 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 ( باللایر السعودي )
 

۸ 

 (تتمة)معلومات عن المجموعة  -۱
٪ في رأسمال شركة المجموعة الكویتیة للتوزیع والنشر المحدودة، شركة مسجلة في دولة  ۱۰۰(ھـ)  تمتلك الشركة السعودیة للتوزیع 

الكویت. یتم معالجة االستثمار في الشركة كاستثمار متاح للبیع بالتكلفة بدالً من شركة تابعة نتیجة لوجود خالف إداري أدى إلى  
من إنھاء ھذا الخالف اإلداري وقامت   ۲۰۱۰ضروریة. تمكنت المجموعة خالل الربع األخیر من عام عدم توفر القوائم ال

بتعیین مستشار مالي لمراجعة العملیات المالیة خالل فترة الخالف اإلداري، وحتى تاریخ إعداد ھذه القوائم المالیة  الموحدة  لم  
نتائج شركة المجموعة الكویتیة للتوزیع والنشر. قامت اإلدارة بتسجیل  یتم االنتھاء من ھذه المراجعة. وعلیھ، لم یتم تسجیل

انخفاض بكامل قیمة اإلستثمار وبتكوین المخصصات الالزمة ألي أرصدة مستحقة مع المجموعة في السنوات السابقة. وال  
 ..الموجزةالموحدة   ةاألولی المالیة  القوائمتتوقع اإلدارة بأن یكون لھذا االستثمار أي تأثیر مالي جوھري على 

(و)  قامت الشركة الفكریة للدعایة واإلعالن القابضة وشركة المصنَّفات العلمیة القابضة بإنشاء شركة توق للعالقات العامة وشركة  
ة  مناصفةً. یتمثل نشاطھما األساسي في خدمات العالقات العام  و شركة فنون الشخصیات للتجارة تكانة للعالقات العامة المحدودة

 الدولیة والمحلیة والدراسات والبحوث والتسویق النشاطي.
شركة   من حصص ٪۱۰۰  شركة مؤتمرات للمعارض والمؤتمراتخالل السنة تملكت شركة تكانة للعالقات العامة المحدودة و 

 لایر سعودي.  ألف  ۳٦۳حیث بلغت قیمة صافي األصول ما یعادل المملكة المتحدة  ھممقرھو جلوبال میدیا وشركاتھا التابعة
على ما نسبتھ   باالستحواذإحدى الشركات التابعة للمجموعة الشركة العربیة للوسائل  قامت ۲۰۱۷خالل الربع الرابع من سنة  (ز)

 التجاریة "أرقام"، وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة.  االستثماریةمن حصص شركة أرقام ٥۱٪
 

("الشركة")، شركة مســاھمة ســعودیة مســجلة فــي المملكــة العربیــة الســعودیة، وتعمــل إن الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف  )۱(
 ۲۸ـھــ (الموافــق ۱٤۲۷جمــادى األولــى  ۱الصادر في مدینة الریاض بتــاریخ  ۱۰۱۰۲۱۹۷۰۹بموجب السجل التجاري رقم 

مــایو  ۷ـھــ (الموافــق ۱٤۲۸ربیــع الثــاني  ۲۰بتــاریخ  ۱۰٤) بناًء على قــرار وزارة التجــارة واإلســتثمار رقــم ق/۲۰۰٦مایو 
۲۰۰۷.( 

بتــاریخ  ۲۱۰٥۰إن نشاط الشركة الرئیسي یتمثل في أعمال الطباعة وفقاً للترخیص الصادر من وزارة الثقافــة واإلعــالم رقــم 
)، وتجــارة الجملــة والتجزئــة فــي المــواد واآلالت وماكینــات الطباعــة ۱۹۹۲ســبتمبر  ۲٥(الموافــق  ـھــ ۱٤۱۲ذي الحجــة  ۲٤

ــة األدوات والمعــدات والكتــب والمطبوعــات وأدواتھــا واألحـبـ  ــذلك وكاف ــة أنواعھــا والمــواد الخــام الالزمــة ل ــورق بكاف ار وال
 والمستلزمات والمواد المكتبیة ومواد الدعایة. 

 
 

أرقام االستثماریة التجاریة ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة و یتمثل نشاط الشركة في تقدیم مقترحات و حلول تقنیة إن شركة  )۲(
مجال االتصاالت و تقنیة القوائم و أجھزة االتصاالت المتنقلة و الثابتة و تقدیم خدمات نظم القــوائم و بــرامج االتصــاالت و في 

 تقنیة القوائم و تصمیم و استضافة مواقع االنترنت .
 

 

 األولیة الموحدة الموجزةأسس إعداد القوائم المالیة  -۲
 بیان اإللتزام

المعتمد في المملكــة  ”التقریر المالي األولي“ ۳٤ة األولیة الموحدة الموجزة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي تم إعداد ھذه القوائم المالی
العربیة السعودیة والمعاییر و اإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة الســعودیة للمحاســبین القــانونیین ویجــب قــراءة ھــذه القــوائم 

 ً م. ۲۰۱۸دیســمبر  ۳۱إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة للسنة السابقة للمجموعــة كمــا فــي  المالیة األولیة الموحدة الموجزة جنبا
اریر وال تتضمن ھذه القوائم المالیة كافة القوائم المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالیة المعدة وفقاً للمعاییر الدولیــة للتقــ 

اإلیضاحات التفسیریة المحددة لتفسیر األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات فــي المالیة، ولكن تم إدراج السیاسات المحاسبیة و
 المركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ إعداد القوائم المالیة الموحدة للسنة السابقة.

 

 إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة
والتــي  الموحدة الموجزة على أساس التكلفة التاریخیة باستثناء خطط المنافع المحــددة للمــوظفینتم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة 

. إضــافة لــذلك، یــتم إعــداد ھــذه القــوائم طریقة وحدة اإلئتمان المتوقعــةتقاس بالقیمة الحالیة لاللتزامات المستقبلیة باستخدام طریقة 
  الستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة.المالیة األولیة الموحدة الموجزة باستخدام أساس ا

 

 عملة العرض والنشاط
العملة الوظیفیة والمستخدمة في إعداد التقاریر للمجموعة. تم  اباللایر السعودي، بصفتھ الموجزةاألولیة الموحدة  القوائمتم عرض 

 بالكامل ما لم یرد خالف ذلك. عرض المبالغ
 

 
 
 
 
 

 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 ( باللایر السعودي )
 

۹ 

 ولیة الموحدة الموجزةاألأسس إعداد القوائم المالیة  -۲
 التقدیرات واالحكام

إن إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المــالي یتطلــب مــن اإلدارة وضــع أحكــام وتقــدیرات 
واإلیرادات والمصاریف. قد تختلــف وإفتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات 

النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. تتم مراجعة التقدیرات واإلفتراضات بصفة مســتمرة. تــدرج تعــدیالت التقــدیرات المحاســبیة فــي 
 الفترة / الفترات التي یتم فیھا تعدیل التقدیرات وفي الفترات التالیة المتأثرة بالتعدیل.

 

 محاسبیة:التغیر في التقدیرات ال
التغیر في تقدیرات محاسبیة ھــو تعــدیل المبلــغ الــدفتري ألصــل و التــزام، والــذي ینــتج تقیــیم الوضــع الحــالي والمنــافع المســتقبلیة 
المتوقعة وااللتزامات المرتبطة بالموجودات والمطلوبات. تنتج التغیرات في التقدیرات المحاسبیة من معلومــات جدیــدة وتطــورات 

 في ما یلي التغیر في التقدیرات المحاسبیة: .ي ال تعد تصحیحاً ألخطاءجدیدة، ومن ثم، فھ
 

 ومعدات وآالت ممتلكات  )أ
ً االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القیمة، إن وجدت.   تظھر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا

الت والمعدات وتكالیف االقتراض المتعلقة بالمشاریع االنشائیة تشتمل ھذه التكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات واآل
طویلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعاییر االثبات. وإذا كان استبدال أجزاء ھامة من الممتلكات واآلالت والمعدات مطلوباً 

جیة. وبالمقابل، فعند إجراء فحص على مراحل، تقوم المجموعة باستھالك ھذه األجزاء بصورة مستقلة على مدى أعمارھا اإلنتا
رئیسي، یتم اثبات تكلفتھ في القیمة الدفتریة لآلالت والمعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعاییر اثباتھ. یتم اثبات كافة 

لمتوقعة  تكالیف االصالح والصیانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة  عند تكبدھا. تدرج القیمة الحالیة للتكلفة ا
 إلزالة أصل ما بعد استخدامھ ضمن تكلفة األصل المعني وذلك في حالة الوفاء بمعاییر االثبات المتعلقة بإثبات المخصص. 

 

 ال تستھلك. واألعمال تحت التنفیذ األراضي المملوكةإن 
 

 

 

تدرج التكالیف الالحقة في القیمة الدفتریة لألصل أو یتم أثباتھا كأصل مستقل، حسبما ھو مالئم، وذلك فقط في الحاالت التي  
یتوقع أن تتدفق فیھا المنافع االقتصادیة المستقبلیة المصاحبة للبند إلى المجموعة وأنھ یمكن قیاس تكلفة البند بشكل موثوق بھ. 

مة الدفتریة ألي جزء تمت محاسبتھ باعتباره أصل مستقل عند استبدالھ. تحمل كافة مصاریف اإلصالح  ویتم إیقاف إثبات القی
خالل الفترة المالیة التي تتكبد فیھا، تحمل مصاریف  الموجزة الموحدةاألولیة والصیانة األخرى على قائمة الربح أو الخسارة 

اإلنتاجي المتوقع لألصل أو مخرجات االنتاج على قائمة الربح أو   الصیانة واإلصالحات الروتینیة التي ال تطیل من العمر
 عند تكبدھا. الموجزة الموحدةاألولیة الخسارة 

 

مالیة ویتم إجراء التعدیالت، إذا كان ذلك مالئماً.  سنة یتم مراجعة القیمة المتبقیة واالعمار االنتاجیة للموجودات في نھایة كل 
تخفض القیمة الدفتریة ألصل ما فوراً إلى القیمة القابلة لالسترداد لھا وذلك في حالة زیادة القیمة الدفتریة عن القیمة الحالیة  

 القابلة لالسترداد. 
 

جود انخفاض في قیمتھا وذلك عندما تشیر األحداث أو یتم مراجعة القیمة الدفتریة للممتلكات واآلالت والمعدات للتأكد من و
التغیرات في الظروف إلى عدم إمكانیة استرداد القیمة الدفتریة. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل وزیادة القیمة الدفتریة عن  

تمثل القیمة األعلى للقیمة   القیمة القابلة لالسترداد، عندئذ تخفض الموجودات إلى القیمة المقدرة القابلة لالسترداد لھا والتي
 العادلة ناقصاً تكالیف البیع والقیمة المستخدمة. 

تحدد مكاسب وخسائر االستبعاد وذلك بمقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة وتدرج في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. تتم 
ل ولحین یصبح األصل جاھزاً لالستخدام من قبل  رسملة تكالیف االقتراض المتعلقة باألصل المؤھل كجزء من تكلفة ذلك األص

 اإلدارة.  
 

 المخزون )ب
یظھر المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة، أیھما أقل. إن التكلفة ھي تلك المصاریف المتكبدة بشأن إحضار البضاعة إلى  

قیمة البیعیة إلى سعر البیع التقدیري موقعھا ووضعھا الحالي ویتم تحدیدھا باستخدام طریقة المتوسط المرجح. یستند صافي ال
ً أي تكالیف إضافیة یتوقع تكبدھا عند اإلتمام واالستبعاد. یتم تجنیب مخصص مناسب  خالل دورة األعمال العادیة ناقصا

 للبضاعة المتقادمة وبطیئة الحركة، إذا لزم األمر. 
 قطع الغیار

القیمة البیعیة، أیھما أقل. یتم تحدید التكلفة على أساس تكلفة المتوسط المرجح.  یتم تقویم مخزون قطع الغیار بالتكلفة أو صافي 
بإعادة   الفترةخالل  المجموعةوقد قامت  یمثل مخزون قطع الغیار، قطع الغیار التي ال تتأھل لتصنیفھا كقطع الغیار الھامة.

ت أجرتھا اإلدارة على نسب المخصص الالزم  الخاص بقطع الغیار بناءاً على دراساتقدیر مخصص البضاعة بطیئة الحركة 
 . ۲۰۱۹ یونیو ۳۰تجنیبھ للفترة المنتھیة في 

 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 ( باللایر السعودي )
 

۱۰ 

 (تتمة) األولیة الموحدة الموجزةأسس إعداد القوائم المالیة  -۲
 األولیة الموحدة الموجزة المالیة القوائمأسس توحید  

لفترة  )۱(كما تم ذكره في إیضاح ، المالیة للشركة والشركات التابعة لھا القوائمعلى  الموجزةالمالیة األولیة الموحدة  القوائمتشمل 
 .۲۰۱۹یونیو  ۳۰المنتھیة في  أشھرالثالثة 

 

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقویم للتأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا مــن عدمــھ وذلــك عنــدما تشــیر 
ي عناصر السیطرة. یبدأ توحید الشركة التابعة عند انتقال السیطرة علــى الشــركة التابعــة إلــى الحقائق والظروف إلى وجود تغیر ف

المجموعة ویتم التوقــف عنــد فقــدان المجموعــة ھــذه الســیطرة. تــدرج موجــودات ومطلوبــات ودخــل ومصــاریف الشــركة التابعــة 
اعتباراً من تاریخ انتقــال الســیطرة إلــى المجموعــة ولحــین توقــف  الموجزة الموحدةفي القوائم المالیة  السنةالمستحوذ علیھا خالل 

 المجموعة عن ممارسة مثل ھذه السیطرة في الشركة المستثمر فیھا.
 

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

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

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

 

افتراض بأنھ ینتج عن أغلبیة حقوق التصـویت سـیطرة. وتأییـداً لھـذا االفتـراض، فعنـدما یكـون لـدى وبشكل عام، ھناك 
المجموعة أقل من األغلبیة فـي حقـوق التصـویت أو حقـوق مماثلـة فـي الشـركة المسـتثمر فیھـا، تأخـذ المجموعـة بعـین 

تمـارس سـیطرة علـى الشـركة المسـتثمر فیھـا، االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فیمـا إذا كانـت 
 ویشمل ذلك:

 

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

 

في المجموعة. وعند الضرورة، یتم اجراء تسـویات  الملكیةیتعلق الدخل وكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى بحقوق 
 على القوائم المالیة للشركات التابعة كي تتماشى سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.

 

واإلیـرادات والمصـاریف والتـدفقات النقدیـة  الملكیـةیتم حـذف كافـة الموجـودات والمطلوبـات المتداخلـة وكـذلك حقـوق 
 .األولیة الموحدة الموجزة  المالیة القوائم المتعلقة بالمعامالت بین شركات المجموعة بالكامل عند توحید 

 

 

 التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة  -۳
 

المحاسبیة وطرق اإلحتساب المطبقة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة مع تلك المتبعة فــي إعــداد  تتوافق السیاسات
م، بإستثناء ما یتعلق بتطبیــق المعــاییر الجدیــدة التــي دخلــت ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱القوائم المالیة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

م. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكــر ألي معیــار أو تفســیر أو تعــدیل آخــر صــدر ولكــن لــم ۲۰۱۹ر ینای ۱حیز التنفیذ اعتباراً من 
 یدخل حیز التنفیذ.

 

م، ولكــن ۲۰۱۹)، یتم تطبیق العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى ألول مــرة فــي ۳٤وفقاً لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي (
 المالیة الموحدة األولیة الموجزة، وفیما یلي طبیعة وتأثیر تلك التغیراتلیس لھا تأثیر على القوائم 

 

 "عقود اإلیجار" ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ۳-۱
) ۱٦) "عقود اإلیجار" ألول مرة. یحــل المعیــار الــدولي للتقریــر المــالي (۱٦طبقت المجموعة المعیار الدولي للتقریر المالي (

) "عقود اإلیجار"، وتفســیر لجنــة تفســیر المعــاییر الدولیــة للتقریــر المــالي للمعیــار الــدولي ۱۷المعیار الدولي للمحاسبة (محل 
) "فیما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد ایجار"، وتفسیر لجنة تفسیر المعاییر للمعیار الدولي للتقریر المــالي ٤للتقریر المالي (

) "تقییم جوھر المعــامالت التــي تنطــوي ۲۷الحوافز"، وتفسیر لجنة تفسیر المعاییر للمعیار ( –ي ) "عقود االیجار التشغیل۱٥(
) مبــادئ اإلعتــراف والقیــاس والعــرض واالفصــاح ۱٦على شكل قانوني لعقد اإلیجار". یحدد المعیار الدولي للتقریــر المــالي (

 یجار بموجب نمــوذج منفــرد داخــل قائمــة المركــز المــاليلعقود االیجار ویتطلب من المستأجرین المحاسبة عن معظم عقود اال
  .األولیة الموحدة الموجزة
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 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 ( باللایر السعودي )
 

۱۱ 

 (تتمھ)التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة  -۳
 

 "عقود اإلیجار" ۱٦تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ۳-۲
 

م باستخدام ۲۰۱۹ینایر  ۱تاریخ التطبیق اإللزامي وھو ) من ۱٦قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (
طریقة األثر الرجعي المعدلة كما ھو مسموح بموجب متطلبات التحول المحددة فــي المعیــار. نتیجــة لــذلك لــم یــتم تعــدیل 

 م.۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱بیانات المقارنة للسنة المنتھیة في 
 

 (نقص)): /م (زیادة ۲۰۱۹ینایر  ۱) كما في ۱٦ي (فیما یلي تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المال
 م۲۰۱۹ینایر  ۱  

   الموجودات
 ۷۷٬۰۰٦٬٥۳٦  موجودات حق االستخدام

 ) ٥٦٬٦۷۸(  ایجارات مدفوعة مقدما

 ۷٦٬۹٤۹٬۸٥۸  الموجودات مجموع 
   

   المطلوبات 

 ۸۸٬۱۹٦٬۱۲۰  التزامات عقود ایجار 

 ۸۸٬۱۹٦٬۱۲۰  مجموع المطلوبات 

 ) ۳٬٥٥٥٬٥۹۲(  مجموع التعدیالت على حقوق الملكیة
 

) علــى تلــك العقــود التــي ســبق ۱٦لم تقم المجموعة باستخدام الوسائل العملیــة لتطبیــق المعیــار الــدولي للتقریــر المــالي (
للتقریــر المــالي الــدولي للتقــاریر )، وتفسیر لجنــة تفســیر المعــاییر الدولیــة ۱۷تصنیفھا بموجب معیار المحاسبة الدولي (

 )، قامت المجموعة بتطبیق الوسائل العملیة التالیة:۱٦). عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (٤المالي (
 

 إستخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود إیجار ذات خصائص متشابھة إلى حد معقول. •
) كعقد إیجار قصیر األجل مع فترة عقــد ۱۷لمعیار المحاسبة الدولي (المحاسبة عن عقود اإلیجار التشغیلي وفقاً  •

 م.۲۰۱۹ینایر  ۱شھر كما في  ۱۲االیجار المتبقیة أقل من 
 استثناء التكالیف المباشرة األولیة من قیاس موجودات حق اإلستخدام في تاریخ التطبیق األولي. •
 ود التي تتضمن خیارات تمدید أو انھاء للعقد.استخدام التقدیر في تحدید مدة عقد االیجار بالنسبة للعق •
خیار، وفقاً لفئة األصل األساسي، عدم فصل المكونات غیر االیجاریة عن المكونات االیجاریة، وبــدالً مــن ذلــك  •

 احتساب كل مكون ایجاري وأي مكونات غیر ایجاریة ذات عالقة كمكون ایجاري منفرد.
 

)، اعترفت المجموعة بالتزامات عقود االیجار وموجودات حق االســتخدام ۱٦لي (عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر الما
). تــم قیــاس ۱٦ذات العالقة فیما یتعلق بعقود تم تحدیدھا كعقود ایجار بموجــب مبــادئ المعیــار الــدولي للتقریــر المــالي (

دل االقتراض المتزایــد بالشــركة كمــا االلتزامات بالقیمة الحالیة لمدفوعات عقد االیجار المتبقیة والمخصومة باستخدام مع
م. تقاس موجودات حــق االســتخدام ذات العالقــة بمبلــغ یســاوي التــزام عقــد االیجــار، والمعــدل بمبلــغ ۲۰۱۹ینایر  ۱في 

. كــان ۲۰۱۸دیســمبر  ۳۱الدفعات المقدمة المتعلقة بعقد االیجــار ھــذا المعتــرف بــھ فــي قائمــة المركــز المــالي كمــا فــي 
 .٪٥وھو  ۲۰۱۹ینایر  ۱دل االقتراض المتزاید للمستأجر المطبق على التزامات عقود االیجار في المتوسط المرجح لمع

 
  



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 ( باللایر السعودي )
 

۱۲ 

 (تتمھ)التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة  -۳
 

) والــذي تــم تطبیقــھ مــن ۱٦فیما یلي السیاسات المحاسبیة الجدیدة للمجموعة وفقاً لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (
 تاریخ التطبیق األولي:

 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الجدیدة ۳-۳
 

 موجودات حق االستخدام
یتم االعتراف بعقد االیجار كموجودات حق االستخدام مع التزاماتھ المقابلة في التاریخ الذي تصبح فیھ الموجودات 

عقــد االیجــار بــین االلتــزام المستأجرة جاھزة لإلستخدام من قبل المجموعة. یــتم تخصــیص كــل دفعــة مــن دفعــات 
 وتكلفة التمویل.

 

یتم االعتراف بتكلفة التمویل في قائمة الربح أو الخسارة األولیــة الموحــدة المــوجزة علــى مــدى مــدة االیجــار. یــتم 
استھالك موجودات حق االستخدام على مدى العمر االنتاجي لألصل ومدة عقد االیجار، ایھما أقصر، وعلى أساس 

 القسط الثابت.
 

 تقاس الموجودات حق االستخدام بدایة بالتكلفة وتتكون مما یلي:
 

 مبلغ القیاس األولي إللتزام عقد االیجار، -
 أي دفعات عقد ایجار تمت في أو قبل تاریخ بدء عقد االیجار ناقص أي حوافز ایجار مستلمة،  -
 أي تكالیف مباشرة أولیة، و -
 تكالیف االسترداد، متى تنطبق. -

 

 التزامات عقود االیجار
في تاریخ بدء عقد االیجار، تقوم المجموعة بتسجیل التزامــات عقــود االیجــار المقاســة بالقیمــة الحالیــة لمــدفوعات 
االیجار التي تتم على مدى مدة عقد االیجار. تتضمن مدفوعات االیجار مدفوعات ثابتة (بما فیھا دفعــات ثابتــة فــي 

ایجــار قابلــة لالســتالم ومــدفوعات االیجــار المتغیــرة المعتمــدة علــى مؤشــر او جوھرھا) مطروحا منھا أي حوافز 
معدل، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضــمانات القیمــة المتبقیــة. تتضــمن مــدفوعات االیجــار ثمــن ممارســة خیــار 

حــال  الشراء عندما یكون ھناك تیقن معقول بأن المجموعة ستمارسھ ومدفوعات غرامات إلغــاء عقــد االیجــار فــي
كانت شروط االیجار تنص على ممارسة المجموعة لخیار االلغــاء. بالنســبة لمــدفوعات االیجــار المتغیــرة التــي ال 
تعتمد على مؤشر او معدل، فإنھا تسجل كمصروف في الفترة التي یتم الدفع خاللھا. یتم خصم مــدفوعات االیجــار 

 االقتراض المتزاید بالمجموعة.باستخدام معدل الفائدة المتضمن في عقد االیجار أو معدل 
 

 عقود االیجار قصیرة االجل وعقود ایجار ذات موجودات منخفضة القیمة
شھر أو أقل. الموجودات منخفضة القیمة ھي البنود التــي ال  ۱۲عقود االیجار قصیرة األجل ھي عقود بمدة إیجار 

مركــز المــالي بالمجموعــة ككــل. یــتم تفــي بحــدود الرســملة الخاصــة بالمجموعــة وتعتبــر غیــر جوھریــة لقائمــة ال
االعتراف بمدفوعات عقود االیجار قصیرة االجل وعقود االیجــار ذات الموجــودات منخفضــة القیمــة علــى أســاس 

 القسط الثابت في قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة الموجزة.
 

 مدفوعات عقود االیجار المتغیرة
األداء لألصــل المــؤجر. یــتم االعتــراف بھــذه  /ة تــرتبط باالســتخدام تتضمن بعض عقود االیجار مدفوعات متغیــر

 الموجودات في قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة الموجزة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 ( باللایر السعودي )
 

۱۳ 

 المعدات اآلالت والممتلكات و -٤
وقد نتج عن ذلك فروقات   ۲۰۱۹تم إعادة تقدیر العمر االنتاجي لبعض بنود المباني واآلالت والمعدات وذلك من بدایة عام 

 ملیون لایر سعودي. ٥٬۸بمبلغ 
 

 الموجودات غیر الملموسة   -٥
 

 ما یلي:كموجودات غیر الملموسة إن التفاصیل لل
 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ 
 باللایر السعودي   السعودي باللایر  

 ۳٦۹٬۹۲٤٬٤۳٦  ۳٦۹٬۹۲٤٬٤۳٦ الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف   –الشھرة 
 ۲۲۷٬۱۲٦٬۳٥۰  ۲۲۷٬۱۲٦٬۳٥۰ أسماء المطبوعات 

 ۳٥۰٬۲۰۱٬٤۱۸  ۳۲۹٬۹۲۹٬٦۱٦ وحقوق نشر   مشروع المحتوى المرئي ومواقع إلكترونیة
 ۳٬۱٦٦٬۸٥٤  ۱٬۹۹۳٬٤۹۰   أخرى 

 ۹۲۸٬۹۷۳٬۸۹۲  ۹٥۰٬٤۱۹٬۰٥۸ 
 موجودات حق االستخدام والتزامات عقود االیجار -٦

 فیما یلي القیم الدفتریة لموجودات حق االستخدام والتزام عقود االیجار بالمجموعة والحركات خالل الفترة : 
 

 
 

 
 

 مالیة بالقیمة العادلةالستثمارات اإل -۷
ً لنظام السوق المالي السعودي ولوائحھ   المجموعةقامت  باإلستثمار في صندوق في المملكة العربیة السعودیة یتماشى وفقا

 ورؤیتھا المستقبلیة.  لشركةالتنفیذیة، وذلك ألغراض اإلستثمار لمدة عشر سنوات قابلھ للتجدید وبما یحقق أھداف ا
 

 الدخل الشامل االخراإلستثمارات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  -أ
في المعیار مطلوب ھو  لمااإلحتفاظ بھا على المدى الطویل ألغراض استراتیجیة. ووفقاً  الشركةتمثل اإلستثمارات التي تنوي 

قامت المجموعة بتصنیف ھذه اإلستثمارات في تاریخ التطبیق األولي على أنھا إستثمارات تقاس  ) ۹(المالي رقم  للتقریرالدولي 
 المتعلقة فإن احتیاطي القیمة العادلة المتراكمة   )۳۹(و بخالف معیار المحاسبة رقم  اآلخر العادلة من خالل الدخل الشاملبالقیمة 

 في الربح أو الخسارة. ھبتلك االستثمارات لن یتم إعادة تصنیف
 

 

 ربح أو الخسارةاإلستثمارات المالیة بالقیمة العادلة من خالل ال -ب
ً  شركةاإلستثمارات التي تنوي التمثل   للتقریرھو مسموح بھ في المعیار الدولي  لمااإلحتفاظ بھا على المدى القصیر. ووفقا

بتصنیف ھذه اإلستثمارات في تاریخ التطبیق األولي على أنھا إستثمارات تقاس بالقیمة العادلة من   شركةقامت ال )۹(المالي رقم 
 في الربح أو الخسارة.  ادراجھفرق القیمة العادلة المتعلق بھذه االستثمارات سیتم  نولذلك فإ  خالل الربح أو الخسارة

 

 المخزون -۸
خالل الفترة بإعادة تقدیر نسب مخصص البضاعة بطیئة الحركة   الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف ("شركة تابعة")قامت 

 ملیون لایر سعودي.  ٤٬۳الخاص بقطع الغیار بناءاً على دراسات أجرتھا اإلدارة وقد نتج عن ذلك فروقات بمبلغ 
  رأس المال -۹

 

ملیون   ۸۰من  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ملیون لایر سعودي كما في  ۸۰۰المجموعة البالغ  مال یتكون رأس
 لایر سعودي.   ۱۰سھم، قیمة كل سھم 

 

  
موجودات حق 

  االستخدام
التزامات عقود 

 االیجار
 سعودياللایر بال  سعودياللایر بال  

     التكلفة:
 ۸۸٬۱۹٦٬۱۲۰  ۷٦٬۹٤۹٬۸٥۸  ۲۰۱۹ینایر  ۱في 

 -  )٦٬۲۹٥٬۹۰۱(  االطفاء
 -  )۹٥٥٬۲۱٦(  ترجمة عمالت أجنبیة

 ۲٬۲۹٥٬۲۳٤  -  مصروف الفائدة
 )۷٬٤٥۲٬۹٦۹(  -  المستحق / المدفوعات

 ۸۳٬۰۳۸٬۳۸٥  ٦۹٬٦۹۸٬۷٤۱  ۲۰۱۹ یونیو ۳۰في 
     

 )۱۱٬٤۹٤٬٥٤۳(    المتداول یطرح الجزء 
 ۷۱٬٥٤۳٬۸٤۲    الجزء غیر المتداول



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 ( باللایر السعودي )
 

۱٤ 

 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
إلى طبقاً للنظام األساسي للشركة، یجب على المجموعة تحویل نسبة تقرھا من صافي دخل السنة (بعد تغطیة الخسائر المتراكمة) 

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

 

 وضریبة الدخل  الزكاة -۱۲
 

 
 

 الربوط الزكویة والضریبیة 
یتم تسویة الفروقات  الموجزة. الموحدة األولیة الخسارةیتم استدراك مخصص الزكاة وضریبة الدخل ویحمل على قائمة الربح أو 

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

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

 بصورة مستقلة. 
 

. وقد قامت المجموعة بإنھاء وضعھا الزكوي ۲۰۰٦قدمت المجموعة والشركات التابعة إقراراتھا الزكویة بشكل منفرد حتى عام 
 .  ۲۰۰٦حتى  ۲۰۰۱رد للسنوات من المنف

 

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

حتى  ۲۰۰۷مجموعة باالعتراض علیھا. كما تم استالم الربوط الزكویة لألعوام من ملیون لایر سعودي وقد قامت ال ۲٬۷بمبلغ 
   ملیون لایر سعودي، وقد قامت المجموعة كذلك باالعتراض علیھا. ۲۳ونتج عنھا فروقات بمبلغ  ۲۰۱۰

 

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

 

ملیون لایر   ۹٫۲صدر قرار نھائي من لجنة تسویة الخالفات الزكویة والضریبیة وعلى أن یتم تسدید مبلغ  الحالي خالل الربع 
 للسنوات المذكورة. سعودي كتسویة نھائیة

 
 

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

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

 

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

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

على وما تزال مناقشة االعتراض ما بین المجموعة والھیئة  ۲۰۱۸ضمن مبلغ االعتراض األصلي)، وقد تم سداده في سنة 
. كما قامت  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰قائماً كما في  ۲۰۰۸حتى  ۲۰۰٥دیسمبر  ۳۱الربط الزكوي المعدل عن السنوات المنتھیة في 

فقط.   ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱بإصدار ربط زكوي على حسابات الشركة للسنة المنتھیة في  الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة")
لایر   ۲٬۲٥۳٬٦۰٦حیث بلغ اجمالي المبلغ المستحق بعد تعدیل الربط مبلغ  وقامت الشركة باإلعتراض على ھذا الربط

   سعودي.
وحصلت على شھادات زكاة   ۲۰۱۷حتى  ۲۰۰۹دیسمبر  ۳۱قدمت الشركة إقراراتھا الزكویة الموحدة للسنوات المنتھیة في   )ب(

 مقیدة ولم یتم بعد إصدار الربوط النھائیة لھذه السنوات من قبل الھیئة.
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 ( باللایر السعودي )
 

۱٥ 

 
 ربح السھم  -۱۳

ھمین العادیین والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة  یستند احتساب ربحیة السھم األساسیة / المخفضة إلى الربح العائد على المسا
والبالغة  الفترةعلى أساس المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل  ۲۰۱۹ یونیو ۳۰القائمة. تم احتساب ربحیة السھم كما في 

مخفضة محتملة. إن الربح المعدل للسھم ھو نفس الربح  أدواتسھم). ال توجد  ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰: ۲۰۱۸سھم ( ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰
 األساسي للسھم حیث أن المجموعة ال یوجد لدیھا أوراق مالیة قابلة للتحویل وال أدوات مالیة مخفضة لممارستھا. 

 
   ألرصدة والتعامالت مع األطراف ذات العالقةا -۱٤

لمنشآت الخاضعة للسیطرة أو التي یمارس علیھا تأثیر ھام من  تمثل الجھات ذات العالقة المساھمین الرئیسیین في المجموعة وا
 قبل تلك الجھات. یوضح الجدول التالي مكافأة موظفي اإلدارة العلیا للشركة: 

 

 ۲۰۱۸ یونیو ۳۰  ۲۰۱۹ یونیو  ۳۰  
 باللایر السعودي   باللایر السعودي   

 ۳٬۹۲۸٬٥۰۰  ۱٬٤۱۷٬٥۰۰  منافع موظفین قصیرة األجل 
 ۲۲۲٬۷۹۲  ۱۱۸٬۱۲٥  موظفین طویلة األجل منافع 

 

المتعلقة   الموجزة الموحدةاألولیة تمثل المبالغ المفصح عنھا في الجدول المبالغ المثبتة كمصروف خالل فترة إعداد القوائم المالیة 
 بموظفي اإلدارة العلیا.

 

   المعاملة موضحة كالتالي:عالقة وإن ملخص الف ذو اطراألبالتعامل مع المجموعة كما قامت 
 ۲۰۱۸ یونیو ۳۰  ۲۰۱۹ یونیو  ۳۰  طبیعة المعاملة

 باللایر السعودي   باللایر السعودي   
 -  ۱۲٬٥۹۳٬۳٥۰  " میراج لالفالم"  انتاج أفالم و برامج

 ۲٬۷٥٦٬۷٦٥  -  وإعالنیة "مدارات للدعایة واإلعالن"  ةخدمات اعالمی 
 

 
 

  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 

 القوائمیمكن تحدید النتیجة النھائیة لھذه القضایا بشكل مؤكد. تعتقد اإلدارة أن نتائج ھذه القضایا لن یكون لھا أثر جوھري على 
 . ۲۰۱۹ یونیو ۳۰للمجموعة كما في  لیة الموحدة الموجزةاألوالمالیة 

 
 

 االلتزامات المحتملة 
 المجموعة االلتزامات الموضحة في الجدول أدناه: یوجد على

۲۰۱۹ یونیو  ۳۰   ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  
 باللایر السعودي   باللایر السعودي  

 ۱۸٬۹۳۷٬٦۸۹  ۲۳٬۸۹٦٬۸۰٤ خطابات ضمان 
 ۱٥٬۷٤۹٬۷۹۰  ۳۳٬٤۲٤٬٥۹٥ تسھیالت بنكیة

 ۸٥٬۸۹۳٬۲۷۳  ۹۲٬٤۲٤٬۰۰٥ وتسویقیة التزامات تجاریة 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 ( باللایر السعودي )
 

۱٦ 

 

 :القطاعیة  المعلومات -۱٦
ألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من وحدات أعمال وفقا للمنتجات والخدمات التي تقدمھا ولدیھا ستة قطاعات یتم رفع  

 التقاریر بشأنھا وكما یلي:

: ویشتمل على نشاطات نشر المطبوعات الداخلیة والخارجیة واألبحاث والتسویق والمحتوى المرئي والرقمي لنشرا -۱
لمنتجات المجموعة وللغیر. كما یشتمل القطاع أیضاً على نشاطات نشر المطبوعات المتخصصة لألطراف األخرى،  

 لمرئي واإللكتروني. وإصدار مطبوعات عالمیة بترخیص وتقدیم خدمات الترجمة وبیع المحتوى ا

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

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

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

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

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

 
 على النحو التالي:الموجزة الموحدة  األولیة تم تجمیع القطاعات التالیة في القوائم المالیة

 

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

 
 

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

 
 

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

 .  الموجزةالموحدة  األولیةالمالیة 
 
 

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

 

 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق      
 (شركة مساھمة سعودیة)     

 
 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة  األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول      
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰في   ةالمنتھیاشھر  ة الستةلفتر     
 ( باللایر السعودي )     

 

۱۷ 

 (تتمة)القطاعیة المعلومات  -۱٦
 : ۲۰۱۹یونیو  ۳۰الستة أشھر المنتھیة في یوضح الجدول التالي معلومات االیرادات واألرباح للقطاعات التشغیلیة للمجموعة لفترة       

 

 
النشر والمحتوى 
 المرئي والرقمي

 اإلعالن 
 اإلجمالي التسویات والحذوفات  اإلجمالي كافة القطاعات األخرى الطباعة والتغلیف  و العالقات العامة 

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

 ۱٬۰۸٦٬٤۷۰٬۸۸۰ - ۱٬۰۸٦٬٤۷۰٬۸۸۰ ۹٬۱٥۳٬۸۱۱ ٤۳۰٬٥۳٥٬۰۳۹ ٥۹۱٬۸۷٤٬۰۰٤ ٥٤٬۹۰۸٬۰۲٦ عمالء خارجیون
 - )۳۳۷٬۲۱۲٬٥٦۸( ۳۳۷٬۲۱۲٬٥٦۸ ٤٬٤۹٤٬٤٤٦ ۹٬۱۲٥٬۱٤۰ ۲۳٬۸۳٥٬٤۲۹ ۲۹۹٬۷٥۷٬٥٥۳ بین القطاعات الداخلیة

 ۱٬۰۸٦٬٤۷۰٬۸۸۰ )۳۳۷٬۲۱۲٬٥٦۸( ۱٬٤۲۳٬٦۸۳٬٤٤۸ ۱۳٬٦٤۸٬۲٥۷ ٤۳۹٬٦٦۰٬۱۷۹ ٦۱٥٬۷۰۹٬٤۳۳ ۳٥٤٬٦٦٥٬٥۷۹ اإلیراداتإجمالي 
        

 ۳۹۳٬۱٤۹٬۸۳۰ )۱۲٬۲۸٥( ۳۹۳٬۱٦۲٬۱۱٥ )۳۱۹٬٤۰۷( ٥۰٬۳۸۰٬۸٤٦ ۲۹٦٬۸۸۳٬٦۷۰ ٤٦٬۲۱۷٬۰۰٦ إجمالي الربح 
 ۱٦٥٬٥۰۰٬۳۳۲ ۱٤٬۸۷۱٬٦۳۱ ۱٥۰٬٦۲۸٬۷۰۱ )۱۰٬۹۷٤٬۳٦٤( )۳٦٬۷۰۹٬۲۲۱( ۲۷۹٬۱۳۹٬۳۲۷ )۸۰٬۸۲۷٬۰٤۱( ربح (خسارة) القطاع

 : ۲۰۱۸یونیو  ۳۰یوضح الجدول التالي معلومات االیرادات واألرباح للقطاعات التشغیلیة للمجموعة لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 

النشر والمحتوى 
 المرئي والرقمي 

 اإلعالن
 اإلجمالي  التسویات والحذوفات  اإلجمالي  كافة القطاعات األخرى  والتغلیفالطباعة  و العالقات العامة  

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

 ۸۸٥٬۱۲۹٬۲٤۷ -    ۸۸٥٬۱۲۹٬۲٤۷ ۷٬۸٦۰٬۱۲۱ ٤٤۳٬۹۹٥٬۹۹۹ ۳٥۸٬۱۰۱٬۰۷٥ ۷٥٬۱۷۲٬۰٥۲ عمالء خارجیون
 -    )۲٤۲٬٤۳۸٬٦٥۳( ۲٤۲٬٤۳۸٬٦٥۳ ٥٬۹۲۱٬٦۹۰ ۱٤٬٦۸۸٬۲۰٥ ۱۱٬۰٥٦٬٤۷۳ ۲۱۰٬۷۷۲٬۲۸٥ بین القطاعات الداخلیة 

 ۸۸٥٬۱۲۹٬۲٤۷ )۲٤۲٬٤۳۸٬٦٥۳( ۱٬۱۲۷٬٥٦۷٬۹۰۰ ۱۳٬۷۸۱٬۸۱۱ ٤٥۸٬٦۸٤٬۲۰٤ ۳٦۹٬۱٥۷٬٥٤۸ ۲۸٥٬۹٤٤٬۳۳۷ إجمالي اإلیرادات 
        

 ۳۰۸٬۱٥۷٬٦۷٦ ۷۰٦٬۸۳٦ ۳۰۷٬٤٥۰٬۸٤۰ ۳۱٤٬۷۰٥ ٦۲٬۷٦۹٬۰٥٦ ۱٥٥٬۳٤۰٬٦٤۲ ۸۹٬۰۲٦٬٤۳۷ إجمالي الربح 
 ۹۷٬۲٥۸٬۸۸۸ )۲۹٬۹۰٥٬۲۷٥( ۱۲۷٬۱٦٤٬۱٦۳ )۱۳٬۸۱۸٬۳٤۷( )۲۱٬۷۲۳٬۳٤۸( ۱۲۸٬٦۹۳٬۳۰۱ ۳٤٬۰۱۲٬٥٥۷ ربح (خسارة) القطاع 

  : ۲۰۱۹یونیو  ۳۰یوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بإجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات للقطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في  
 

 
النشر والمحتوى 
 المرئي والرقمي

 اإلعالن 
 اإلجمالي والحذوفات التسویات  اإلجمالي كافة القطاعات األخرى الطباعة والتغلیف  و العالقات العامة 

 باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  
 ٦٬۱۱۲٬۸٤٤٬۸۷٤ )۱٬٦٤٥٬٦۱۲٬۷٤۰( ۷٬۷٥۸٬٤٥۷٬٦۱٤ ۷۰٦٬۸۸۸٬۰٤۹ ۱٬۹۷٤٬٤۹۳٬۷۸۷ ۳٬۹۱٦٬۳۲۸٬٦٦٥ ۱٬۱٦۰٬۷٤۷٬۱۱۳ إجمالي الموجودات  
 ٤٬٦۹۸٬۰۳۷٬٦٤۳ )۱٬۷۱٦٬٥۱۹٬۰۹٥( ٦٬٤۱٤٬٥٥٦٬۷۳۸ ۷۳٦٬٥٦۲٬۸۳۷ ۱٬۲٥٥٬۷۳۲٬٤۸٤ ۳٬۰٤٥٬٥۹۸٬۸۰۰ ۱٬۳۷٦٬٦٦۲٬٦۱۷ إجمالي المطلوبات  

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

 
النشر والمحتوى المرئي  

 والرقمي 
 اإلعالن

 اإلجمالي  والحذوفات التسویات  اإلجمالي  كافة القطاعات األخرى  الطباعة والتغلیف و العالقات العامة  
 باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  

 ٦٬۲۷۱٬۱۲٤٬۷٤۸ )۱٬۱۳۲٬۲۱۰٬۳۷۱( ۷٬٤۰۳٬۳۳٥٬۱۱۹ ۷٥۲٬۷۱۸٬۱۹۹ ۱٬۹۹۱٬۱۳۹٬۷۰۳ ۳٬۷۲۸٬٦۲۷٬٤۸۱ ۹۳۰٬۸٤۹٬۷۳٦ إجمالي الموجودات  
 ٤٬۹۹۸٬۸۸۷٬٥۳۲ )۷۹٦٬٥٤٤٬٥٦٦( ٥٬۷۹٥٬٤۳۲٬۰۹۸ ۸۰۸٬٥۲۸٬۷۹٥ ۱٬۲۳٦٬۰۲٥٬٤۹۷ ۳٬۲۱٤٬۸۲۷٬۲۲۲ ٥۳٦٬۰٥۰٬٥۸٤ إجمالي المطلوبات 

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

 التسویات والحذوفات 
 عنیة على مستوى المجموعة. ال یتم توزیع تكالیف التمویل، وأرباح وخسائر القیمة العادلة للموجودات المالیة على القطاعات بشكل فردي ألنھ یتم إدارة األدوات الم

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



 ق المجموعة السعودیة لألبحاث والتسوی
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
  ۲۰۱۹ یونیو ۳۰في   ةالمنتھیاشھر  ة الستةلفتر

 ( باللایر السعودي )
 

۱۸ 

 

   األدوات المالیة -۱۷
، (تحوط مخاطر التدفقات النقدیة) بالقیمة العادلة  والمشتقاتتقوم المجموعة بقیاس األدوات المالیة مثل الموجودات المتاحة للبیع 

 .األولیة الموحدة الموجزة  بتاریخ إعداد القوائم المالیة
 

القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة تتم 
تتم بین متعاملین في السوق بتاریخ القیاس. یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات س

 إما:
 في السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات، أو •
 في حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. •

 

تقاس القیمة العادلة للموجودات أو   المجموعة.یجب أن یكون السوق الرئیسي أو األكثر فائدة قابل للوصول إلیھ من قبل 
المطلوبات بافتراض أن المتعاملین في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات والمطلوبات وأنھم یسعون لتحقیق أفضل 

 مصالحھم االقتصادیة. 
 

ادلة للموجودات غیر المالیة بعین االعتبار مقدرة المتعاملین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة عن  یأخذ قیاس القیمة الع
طریق االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بیعھ لمتعاملین آخرین في السوق یستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى 

 حد.
 

تتوفر بشأنھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة وزیادة استخدام المدخالت  تستخدم المجموعة طرق تقویم مالئمة وفقاً للظروف، و
 القابلة للمالحظة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة. 

 

كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة أو االفصاح عنھا في القوائم المالیة ضمن التسلسل   المجموعة تصنف
 دناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل: أھرمي لمستویات القیمة العادلة المذكورة ال
 المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة (أي بدون تعدیل أو تجدید األسعار). •
 ستوى األدنى، الھامة لقیاس القیمة العادلة، قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أوالمستوى الثاني: طرق تقویم تعتبر مدخالت الم •

 غیر مباشرة.
 المستوى الثالث: طرق تقویم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى، الھامة لقیاس القیمة العادلة، غیر قابلة للمالحظة.  •

 

العادلة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فیما إذا تم   المالیة بالقیمةبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي یتم إثباتھا في القوائم 
التحویل بین المستویات الھرمیة لقیاس القیمة العادلة وذلك بإعادة تقویم التصنیف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة 

 العادلة ككل) في نھایة كل فترة مالیة. لقیاس القیمة 
 

ولغرض اإلفصاح عن القیمة العادلة، قامت المجموعة بتحدید فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص 
 ومخاطر الموجودات والمطلوبات والتسلسل الھرمي لمستویات قیاس القیمة العادلة المذكورة أعاله.

 

دات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملین في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات والمطلوبات تقاس القیمة العادلة للموجو
 وأنھم یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة. 

 . بالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة، حیث ال یمكن تحدید تقدیر معقول للقیمة العادلة



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق      
 (شركة مساھمة سعودیة)     

 
 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة  األولیة المالیةالقوائم إیضاحات حول      
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰في   ةاشھر المنتھی ة الستةلفتر     
 ( باللایر السعودي )     

 

۱۹ 

 

 المالیة (تتمة)  األدوات -۱۷

 
 
 

 
 
 
 

 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
          ۲۰۱۹ یونیو ۳۰

          
الموجودات المالیة التي یتم قیاسھا 

  بالقیمة العادلة
   

   
 

 
إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

 ۲۷۷٬٦۱٦٬٥٥٤ - ۲۷۷٬٦۱٦٬٥٥٤ - ۲۷۳٬۲۲۸٬۷۸۸ - - - ۲۷۳٬۲۲۸٬۷۸۸ الربح أو الخسارة 
إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

 ۱٬۰۷٥٬۲۹۸٬٦۲٥ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۰۷٤٬۲۹۸٬٦۲٥ - ۱٬۰۷٥٬۲۹۸٬٦۲٥ - - ۱٬۰۷٤٬۲۹۸٬٦۲٥ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ الدخل الشامل اآلخر 
 ۲۷٤٬۲۲۸٬۷۸۸ ۱٬۰۷٤٬۲۹۸٬٦۲٥ - - ۱٬۳٤۸٬٥۲۷٬٤۱۳ - ۱٬۳٥۱٬۹۱٥٬۱۷۹ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۳٥۲٬۹۱٥٬۱۷۹ 
          

الموجودات المالیة التي ال یتم قیاسھا 
   بالقیمة العادلة

 
 

 
    

 - - - - ۱٬۱۸۰٬۳۷٥٬٥۲۰ - ۱٬۱۸۰٬۳۷٥٬٥۲۰ - - مدینون تجاریون
 - - - - ۹۳۳٬۰٦۲٬۱۹۱ - ۹۳۳٬۰٦۲٬۱۹۱ - - نقد وما في حكمھ

 - - ۲٬۱۱۳٬٤۳۷٬۷۱۱ - ۲٬۱۱۳٬٤۳۷٬۷۱۱ - - - - 
          

التي ال یتم قیاسھا المطلوبات المالیة 
   بالقیمة العادلة

 
 

 
    

 ٦۲۷٬۰۹۸٬۲۳٥ - ٦۲۷٬۰۹۸٬۲۳٥ - ٦۲۷٬۰۹۸٬۲۳٥ ٦۲۷٬۰۹۸٬۲۳٥ - - - االجل وقروض قصیرةتمویل مرابحات 
 ٤۸٦٬۲۸۱٬۱۰۹ - ٤۸٦٬۲۸۱٬۱۰۹ - ٤۸٦٬۲۸۱٬۱۰۹ ٤۸٦٬۲۸۱٬۱۰۹ - - - تمویل المرابحات والقروض ألجل

 ٤۸۰٬۱۱٤٬۸۸٥ - ٤۸۰٬۱۱٤٬۸۸٥ - ٤۸۰٬۱۱٤٬۸۸٥ ٤۸۰٬۱۱٤٬۸۸٥ - - - دائنون تجاریون 
 ۲۰٦٬۷۲۷٬۰۱٤ - ۲۰٦٬۷۲۷٬۰۱٤ - ۲۰٦٬۷۲۷٬۰۱٤ ۲۰٦٬۷۲۷٬۰۱٤ - - - مصاریف مستحقة و أرصدة دائنة أخرى

 - - - ۱٬۸۰۰٬۲۲۱٬۲٤۳ ۱٬۸۰۰٬۲۲۱٬۲٤۳ - ۱٬۸۰۰٬۲۲۱٬۲٤۳ - ۱٬۸۰۰٬۲۲۱٬۲٤۳ 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق      
 (شركة مساھمة سعودیة)     

 
 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة  األولیة المالیةالقوائم إیضاحات حول      
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰في   ةاشھر المنتھی ة الستةلفتر     
 ( باللایر السعودي )     

 

۲۰ 

 (تتمة)المالیة  األدوات -۱۷
 

 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
          ۸۲۰۱ دیسمبر ۳۱

          
الموجودات المالیة التي یتم قیاسھا 

  بالقیمة العادلة
   

   
 

 
إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

 ۳۸٦٬۲۲۸٬۷۸۷ - ۳۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ - - - ۳۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ الربح أو الخسارة 
 
- ۳۸٦٬۲۲۸٬۷۸۷ 

إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
 ۱٬۰۰٥٬۲۹۸٬٦۲٥ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۰۰٤٬۲۹۸٬٦۲٥ - ۱٬۰۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ - - ۱٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ الدخل الشامل اآلخر 

 ۳۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ - - ۱٬۳۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ - ۱٬۳۹۰٬٥۲۷٬٤۱۲ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۳۹۱٬٥۲۷٬٤۱۲ 
          

الموجودات المالیة التي ال یتم قیاسھا 
   بالقیمة العادلة

 
 

 
    

 - - - - ۱٬۰۰۰٬۸۲۷٬۷٦۷ - ۱٬۰۰۰٬۸۲۷٬۷٦۷ - - مدینون تجاریون
 - - - - ۱٬٥۳٥٬٥۱۲٬۳۲۳ - ۱٬٥۳٥٬٥۱۲٬۳۲۳ - - نقد وما في حكمھ

 - - ۲٬٥۳٦٬۳٤۰٬۰۹۰ - ۲٬٥۳٦٬۳٤۰٬۰۹۰ - - - - 
          

المالیة التي ال یتم قیاسھا المطلوبات 
   بالقیمة العادلة

 
 

 
    

 ٦۳٤٬۳۳٥٬٤۰۱ - ٦۳٤٬۳۳٥٬٤۰۱ - ٦۳٤٬۳۳٥٬٤۰۱ ٦۳٤٬۳۳٥٬٤۰۱ - - - االجل وقروض قصیرةتمویل مرابحات 
 ٥۱۸٬۹۱٤٬٥٦٤ - ٥۱۸٬۹۱٤٬٥٦٤ - ٥۱۸٬۹۱٤٬٥٦٤ ٥۱۸٬۹۱٤٬٥٦٤ - - - تمویل المرابحات والقروض ألجل

 ٤۹۱٬٥٤۹٬۲٦٤ - ٤۹۱٬٥٤۹٬۲٦٤ - ٤۹۱٬٥٤۹٬۲٦٤ ٤۹۱٬٥٤۹٬۲٦٤ - - - دائنون تجاریون 
 ۱۸۲٬۸۸۰٬٤٤۸ - ۱۸۲٬۸۸۰٬٤٤۸ - ۱۸۲٬۸۸۰٬٤٤۸ ۱۸۲٬۸۸۰٬٤٤۸ - - - مصاریف مستحقة و أرصدة دائنة أخرى

 - - - ۱٬۸۲۷٬٦۷۹٬٦۷۷ ۱٬۸۲۷٬٦۷۹٬٦۷۷ - ۱٬۸۲۷٬٦۷۹٬٦۷۷ - ۱٬۸۲۷٬٦۷۹٬٦۷۷ 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة  األولیة المالیة المعلوماتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰في  تیناشھر المنتھی والستة الثالثة تيلفتر 

 (باللایر السعودي)

۲۱ 

 
 الالحقة حداث األ -۱۸

 

األولیة الموحدة  ال توجد أحداث جوھریة بعد تاریخ التقریر والتي قد تتطلب تعدیلھا أو اإلفصاح عنھا في ھذه القوائم المالیة
 .الموجزة

 
  مجلس اإلدارة اعتماد -۱۹

  أغسطس  ۱۹ موافقالھـ (۱٤٤۰ الحجةذو  ۱۸من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  األولیة الموحدة الموجزة المالیة  قوائمال اعتمادتم 
  م)۲۰۱۹
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