
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
 (غیر مراجعة)المالیة األولیة الموحدة الموجزة  القوائم

 المراجع المستقل وتقریر فحص 
 

  ۲۰۱۸یونیو  ۳۰أشھر المنتھیتین في لفترتي الثالثة والستة 



   
 

 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المستقلالمراجع تقریر فحص و مراجعة) (غیر الموجزةالموحدة  األولیة المالیة القوائم

 ۲۰۱۸یونیو  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  اتقائمة التغیر

 ٦  الموجزة الموحدة األولیة قائمة التدفقات النقدیة

 ۲٥ – ۷  الموجزة الموحدةاألولیة  المالیة قوائمإیضاحات حول ال

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 















 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 

 (غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 ( باللایر السعودي ) 

۷ 
 

 

 : عن المجموعةمعلومات  -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 ۰۰۱/۱۰۱۰۰۸۷۷۷۲مسّجل بموجب السجل التجاري الفرعي رقم  )، ولدیھا فرع في جدة۲۰۰۰

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

التسویق والدعایة واإلعالن والتوزیع بـ "المجموعة") بالمتاجرة ومجتمعین  مالشركات التابعة لھا (ویشار إلیھتقوم الشركة و
والطباعة والنشر، والعالقات العامة، وتزاول أعمالھا بشكل رئیسي في منطقة الشرق األوسط وأوروبا وشمال أفریقیا. یرجى 

 ) بشأن األنشطة الرئیسیة للمجموعة.٥الرجوع إلى اإلیضاح (
 

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

 

 نسبة الملكیة المباشرة وغیر المباشرة ٪  
۲۰۱۸ یونیو ۰۳ 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 السعودیةالمملكة العربیة  شركة نمو اإلعالمیة القابضة والشركات التابعة لھا (جـ)
 ۷۰ ۷۰ المملكة العربیة السعودیة الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف والشركات التابعة لھا (د)

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

 العلمیة القابضة:
 

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

 المملكة العربیة السعودیة  للتوزیع والشركات التابعة لھا (ھـ) * الشركة السعودیة
 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  لإلعالم المرئي (المعروفة سابقاً بـ"شركة نمو لإلعالم المرئي")شركة سین 
 المملكة العربیة السعودیة  شركة توق لألبحاث (المعروفة سابقاً بـ"شركة نمو لألبحاث")
 المملكة العربیة السعودیة  شركة ناشرون الدولیة (المعروفة سابقاً بـ"شركة نمو للنشر")

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

 المملكة العربیة السعودیة  شركة فنون الشخصیات للتجارة (و)
 

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

 

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

 

، عن توحید القوائم المالیة لشركة تابعة لشركة نمو االعالمیة ۲۰۱٦الشركة، بدءاً من الربع األول من عام  جـ) توقفت(
 .الموجزةالموحدة  األولیة المالیة القوائم) حول ھذه ۸القابضة طبقاً لما ھو مبین في اإلیضاح (

 

 وشركة المدینة المنورة للطباعة والنشر وشركة الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف كالً من شركة مطابع ھال تمتلك د) (
 المستقبل 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 
 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰في لفترة الستة أشھر المنتھیة 

 ( باللایر السعودي )
 

۸ 

 (تتمة)معلومات عن المجموعة  -۱
 

 

٪ في رأسمال شركة المجموعة الكویتیة للتوزیع والنشر المحدودة، شركة مسجلة في دولة ۱۰۰الشركة السعودیة للتوزیع  ھـ) تمتلك( 
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  ۲۰۱۰مكنت المجموعة خالل الربع األخیر من عام عدم توفر المعلومات الضروریة. ت
األولیة المالیة  القوائمبتعیین مستشار مالي لمراجعة العملیات المالیة خالل فترة الخالف اإلداري، وحتى تاریخ إعداد ھذه 

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

 .األولیة الموحدة الموجزةالمالیة  القوائمالسابقة. 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)  

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

 

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

 
 

 : األولیة الموحدة الموجزة المالیة القوائمإعداد أسس  -۲
 المعاییر المحاسبیة المطبقة

المعتمد ف�ي المملك�ة  "التقریر المالي األولي" ۳٤وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي  الموجزةالموحدة المالیة األولیة  القوائمتم إعداد ھذه 
 ق�وائمالالعربیة الس�عودیة والمع�اییر واإلص�دارات األخ�رى المعتم�دة م�ن الھیئ�ة الس�عودیة للمحاس�بین الق�انونیین ویج�ب ق�راءة ھ�ذه 

م. ۲۰۱۷دیس�مبر  ۳۱جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة الموح�دة للس�نة الس�ابقة للمجموع�ة كم�ا ف�ي  الموجزةالمالیة األولیة الموحدة 
وفق�اً للمع�اییر الدولی�ة  المع�دةالمالی�ة كاف�ة المعلوم�ات المطلوب�ة إلع�داد مجموع�ة كامل�ة م�ن الق�وائم المالی�ة  قوائمالوال تتضمن ھذه 

بیة واإلیض��احات التفس��یریة المح��ددة لتفس��یر األح��داث والمع��امالت الھام��ة لفھ��م ، ولك��ن ت��م إدراج السیاس��ات المحاس��للتقری�ر الم��الي
 القوائم المالیة الموحدة للسنة السابقة.إعداد في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ التغیرات 

 

 األولیة الموحدة الموجزة المالیة قوائمالإعداد 
والت�ي  للم�وظفینخط�ط المن�افع المح�ددة  باستثناءعلى أساس التكلفة التاریخیة  الموجزةاألولیة الموحدة المالیة  قوائمالتم إعداد ھذه 

تقاس بالقیمة الحالیة لاللتزام�ات المس�تقبلیة باس�تخدام طریق�ة تق�دیر المب�الغ المس�تحقة حس�ب الوح�دة. إض�افة ل�ذلك، ی�تم إع�داد ھ�ذه 
  باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة. الموجزةالمالیة األولیة الموحدة  قوائمال

 

 عملة العرض والنشاط
العملة الوظیفیة والمستخدمة في إعداد التقاریر للمجموعة. ت�م  اباللایر السعودي، بصفتھ الموجزةالموحدة  األولیة قوائمالتم عرض 

 بالكامل ما لم یرد خالف ذلك. عرض المبالغ
 

 التقدیرات واالحكام
الموحدة الموجزة من اإلدارة استخدام االحكام والتقدیرات الت�ي ت�ؤثر ف�ي تطبی�ق السیاس�ات  األولیة المالیة قوائمیتطلب اعداد ھذه ال

قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. المحاسبیة وعلى المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات . 
المص�ادر الھام�ة للتق�دیرات وح�االت ع�دم التأك�د والت�ي لھ�ا عن�د تطبی�ق السیاس�ات المحاس�بیة و ان المجاالت الھامة الحكام اإلدارة

م��ة الجدی��دة والمص��ادر الھام��ة للس��نة الس��ابقة باس��تثناء االحك��ام الھا الموح��دة ت��أثیرا جوھری��اً مماث��ل لتل��ك المبین��ة ف��ي الق��وائم المالی��ة
 " .۹" و رقم "  ۱٥للتقدیرات وحاالت عدم التأكد المتعلقة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم " 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰في لفترة الستة أشھر المنتھیة 

 ( باللایر السعودي )
 

۹ 

 

 (تتمة)إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة أسس  -۲
 األولیة الموحدة الموجزة المالیة قوائمالأسس توحید  

الموح�دة الم�وجزة، قائم�ة ال�ربح أو  األولی�ة ولیة الموحدة الموجزة والتي تشتمل على قائمة المرك�ز الم�اليألاإن ھذه القوائم المالیة 
الموحدة األولیة الموحدة الموجزة، قائمة التغیرات في حقوق الملكیة  األولیة الموحدة الموجزة، قائمة الدخل الشامل األولیة الخسارة

ولی�ة الموح�دة الم�وجزة للمجموع�ة، ألیضاحات ح�ول الق�وائم المالی�ة اإلالموحدة الموجزة وااألولیة فقات النقدیة قائمة التدالموجزة، 
إن الش�ركات التابع�ة  .)۱( تشتمل على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة وشركاتھا التابعة كما ھو مبین في إیض�اح رق�م

المجموعة. تسیطر المجموعة على منشأة عندما تكون معرضة، أو لدیھا حقوق ف�ي عوائ�د مختلف�ة ھي المنشآت التي تسیطر علیھا 
ل تحكمھ�ا بالمنش�أة. ی�تم توحی�د الش�ركات التابع�ة م�ن نتیجة مشاركتھا بالمنشأة ولدیھا القدرة على التأثیر على تلك العوائ�د م�ن خ�ال

عم�ال باس�تخدام ألم المجموعة بالمحاسبة ع�ن تجمی�ع اتلك السیطرة. تقوالتاریخ الذي تبدأ فیھ السیطرة ولحین التوقف عن ممارسة 
س�تحواذ بش�كل ع�ام بالقیم�ة العادل�ة، كم�ا ھ�و إلوع�ة. ی�تم قی�اس الع�وض المح�ول ف�ي استحواذ عند انتقال الس�یطرة للمجمإلطریقة ا

ضافة إلى القیمة العادل�ة لحق�وق إلستحواذ باإلستحوذ علیھا. تسجل زیادة تكلفة االحال بالنسبة لصافي الموجودات القابلة للتحدید الم
الملكی�ة غی�ر المس��یطرة ع�ن القیم��ة العادل�ة لص��افي الموج�ودات القابل��ة للتحدی�د المس��تحوذ علیھ�ا كش��ھرة ف�ي قائم��ة المرك�ز الم��الي 

كة المستحوذ علیھا لشرالموحدة الموجزة. تقاس حقوق الملكیة غیر المسیطرة بنسبة حصتھا من صافي الموجودات القابلة للتحدید ل
ستحواذ. یتم عرض الحصة في الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غیر المس�یطر علیھ�ا م�ن قب�ل المجموع�ة كبن�د إلفي تاریخ ا

م�وجزة. ی�تم اس�تبعاد مستقل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة الموجزة وضمن حقوق الملكیة في قائمة المركز المالي الموحدة ال
ت ب�ین ش�ركات المجموع�ة. ی�تم تع�دیل الر غی�ر المحقق�ة الناتج�ة ع�ن المع�امرباح والخس�ائألرصدة واألت وكذلك االمكل من المعا

السیاس��ات المحاس��بیة للش��ركات التابع��ة عن��د الض��رورة، لض��مان توافقھ��ا م��ع السیاس��ات المتبع��ة م��ن قب��ل المجموع��ة. ل��دى الش��ركة 
 .وشركاتھا التابعة نفس فترات التقریر

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

 

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

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

 

وبشكل عام، ھناك افتراض بأنھ ینتج عن أغلبیة حقوق التصویت سیطرة. وتأییداً لھذا االفتراض، فعندما یكون لدى المجموعة أقل 
التص��ویت أو حق��وق مماثل��ة ف��ي الش��ركة المس��تثمر فیھ��ا، تأخ��ذ المجموع��ة بع��ین االعتب��ار كاف��ة الحق��ائق م��ن األغلبی��ة ف��ي حق��وق 

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

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

 

یتعلق الدخل وكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى بحقوق المساھمین في المجموعة. وعند الضرورة، یتم اجراء تس�ویات عل�ى 
 بعة كي تتماشى سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.القوائم المالیة للشركات التا

یتم حذف كاف�ة الموج�ودات والمطلوب�ات المتداخل�ة وك�ذلك حق�وق المس�اھمین واإلی�رادات والمص�اریف والت�دفقات النقدی�ة المتعلق�ة 
 .ة الموجزةاألولیة الموحد المالیة قوائمالبالمعامالت بین شركات المجموعة بالكامل عند توحید 

 
 : تطبیقھایتم  المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة الصادرة والتعدیالت التي لم -۳

 

 المعاییر الجدیدة و التعدیالت على المعاییر و التفسیرات 
 

 ۲۰۱۸ین�ایر  ۱" والل�ذان ب�دأ س�ریانھما اعتب�اراً م�ن ۹" ورق�م "۱٥قامت المجموعة بتطبیق المعیارین الدولي للتقریر المالي رقم "
المالی�ة األولی�ة الموح�دة  ق�وائمالوقد  تم توضیح أثر تطبیق ھذه المعاییر بالكامل ولم ینتج ع�ن ھ�ذا التطبی�ق أي آث�ار جوھری�ة عل�ى 

 للمجموعة.
 

 الغیر مطبقةو صادرةال المعاییر
م�ع الس�ماح ب�التطبیق  ۲۰۱۹ین�ایر  ۱فیما یل�ي بی�ان بالمع�اییر الجدی�دة والتع�دیالت عل�ى المع�اییر المطبق�ة للس�نوات الت�ي تب�دأ بع�د 

 إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة.المبكر ولكن لم تقم الشركة بتطبیقھا عند 
 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰في لفترة الستة أشھر المنتھیة 

 ( باللایر السعودي )
 

۱۰ 

 (تتمة)یتم تطبیقھا  للتقاریر المالیة الجدیدة الصادرة والتعدیالت التي لمالمعاییر الدولیة  -۳
 (تتمة)الغیر مطبقة و صادرةالمعاییر ال

 

 عقود اإلیجار -) ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
) عق�ود اإلیج�ار، ۱۷ویح�ل مح�ل معی�ار المحاس�بة ال�دولي رق�م ( ۲۰۱٦) ف�ي ین�ایر ۱٦صدر المعیار ال�دولي للتقری�ر الم�الي رق�م (

الصادر ع�ن لجن�ة تفس�یرات المع�اییر الدولی�ة للتقری�ر الم�الي تحدی�د م�ا إذا ك�ان الترتی�ب یحت�وي عل�ى عق�د إیج�ار،  ٤والتفسیر رقم 
الص�ادر ع�ن لجن�ة  ۲۷الح�وافز، والتفس�یر رق�م  -ة التفسیرات الدائمة عقود اإلیجارات التش�غیلیة الصادر عن لجن ۱٥والتفسیر رقم 

) ۱٦التفسیرات الدائمة تقییم جوھر المعامالت التي تتضمن الشكل القانوني لعقد اإلیجار. یحدد المعیار الدولي للتقری�ر الم�الي رق�م (
المس�تأجرین ب�ادراج  كاف�ة عق�ود اإلیج�ار المؤھل�ة  ویل�زم ھ�ذا المعی�ارر، مبادئ إثبات وقیاس وعرض واإلفصاح ع�ن عق�ود اإلیج�ا

 للرسملة كبنود في قائمة المركز المالي.
 

عقود اإلیجار لموجودات "منخفضة القیمة"(على سبیل المثال، أجھزة الحاس�ب اآلل�ي  -یتضمن المعیار إعفاءین إلثبات عقد اإلیجار 
شھرا أو أقل). وفي تاریخ بدء عقد اإلیجار، س�یقوم المس�تأجر  ۱۲(أي عقود اإلیجار لمدة  الشخصیة) وعقود اإلیجار قصیرة األجل

بإثبات التزام إلجراء دفعات اإلیجار (القیمة الحالیة للدفعات االیجاریة المستحقة)، ویقابلھ�ا إثب�ات ألص�ل (ح�ق انتف�اع) وال�ذي یمث�ل 
الفرق بین القیمة االجمالیة ل�دفعات االیج�ار المس�تحقة بموج�ب  ویتم اثبات الحق في استخدام الموجودات المستأجرة خالل فترة العقد

العقد والقیمة الحالیة لدفعات االیجاریة كنفقات تمویل باستخدام العائ�د ال�دوري الثاب�ت وی�تم اثباتھ�ا عل�ى الت�زام عق�د اإلیج�ار وبش�كل 
 منفصل عن مصرف االستھالك على حق استخدام األصل.

 

المستأجرین إعادة قیاس التزام اإلیجار عند وقوع أحداث معینة تؤثر في عقد االیجار (على س�بیل المث�ال، تغیی�ر  یتطلب المعیار من
أو معدل مستخدم لتحدید تل�ك ال�دفعات) بحی�ث  بلیة الناتجة عن التغییر في مؤشرفي مدة اإلیجار، أو تغییر في دفعات اإلیجار المستق

 غ إعادة قیاس التزام اإلیجار كتعدیل لحق استخدام األصل.یقوم المستأجر بشكل عام بإثبات مبل
 

) فیما یتعلق ۱۷وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم ( الى حد كبیر على طریقة المحاسبة )۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( أبقى
ار باس�تخدام نف�س أس�س التص�نیف سیس�تمر الم�ؤجرون ف�ي تص�نیف كاف�ة عق�ود اإلیج� بحی�ثبمحاسبة المؤجرین عن عقود االیجار 

) بحی�ث یمی�زون ب�ین ن�وعین م�ن عق�ود اإلیج�ار: عق�ود اإلیج�ارات التش�غیلیة وعق�ود ۱۷المتبعة ف�ي معی�ار المحاس�بة ال�دولي رق�م (
 اإلیجار التمویلیة.

 

یة من معیار المحاسبة ) من المستأجرین والمؤجرین إجراء إفصاحات أكثر شمول۱٦كما یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
 ).۱۷الدولي رقم (

 

. ویس�مح باالتب�اع ۲۰۱۹ین�ایر  ۱) على الفترات السنویة التي تبدأ ف�ي أو بع�د ۱٦یسري مفعول المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
جر تطبیق المعیار إما بأثر ). یمكن أن یختار المستأ۱٥المبكر لھ، ولكن لیس قبل تطبیق المنشأة للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

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

 قوائمالتعتزم المجموعة تطبیق المعیار الجدید في تاریخ السریان المطلوب. تقوم المجموعة حالیاً بتقویم أثر تطبیق ھذا المعیار على 
 المالیة األولیة الموحدة الموجزة.

 

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

 طریقة محاسبة الشركة عن زیادة حصصھا في العملیات المشتركة  توضح
 مشتركة فال یعاد قیاس الحصة المحتفظ بھا سابقاً .عند احتفاظ طرف اخر / أو حصل على سیطرة  -
إذا حصل طرف اخر على سیطرة فإن المعاملة ھي دمج أعمال تم الحصول علیھا عل�ى مراح�ل مم�ا یس�توجب أن یق�وم الط�رف  -

 المستحوذ بإعادة قیاس الحصة المحتفظ بھا سابقاً بالقیمة العادلة.
   

 الدخل " ضرائب  ۱۲معیار المحاسبة الدولي رقم " 
یبین المعیار كافة األمور المتعلقة بضرائب الدخل الناتجة م�ن توزیع�ات األرب�اح ( بم�ا فیھ�ا الم�دفوعات ل�ألدوات المالی�ة المص�نفة 
كحقوق ملكیة ) یتم االعتراف بھا بشكل ثابت ضمن المعاملة التي نتج عنھا أرباح قابلة للتوزیع في األرب�اح أو الخس�ائر أو ال�دخل 

 ر أو حقوق الملكیة .الشامل اآلخ
 

 التعدیالت األخرى 
المالی�ة  قوائمالالتعدیالت على المعاییر أدناه لم یتم تطبیقھا حتى اآلن و ال یتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على المعاییر الجدیدة و

 للمجموعة . الموجزة األولیة الموحدة
 

 " ) ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم " ( تعدیالت على خصائص المدفوعات مقدماً مع التعویض السالب  -
 " ) ۲۸( تعدیالت على المعیار المحاسبة الدولي رقم "  الحصص طویلة األجل في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة -
 " ) ۱۹( تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم "  أوالتسویة تعدیالت الخطط أو االختصار -

 

 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰في لفترة الستة أشھر المنتھیة 

 ( باللایر السعودي )
 

۱۱ 

 

 : الھامةالسیاسات المحاسبیة  -٤
 التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة 

المالیة االولیة الموح�دة الم�وجزة ھ�ي نف�س تل�ك المطبق�ة  قوائمالبإستثناء ما تم ذكره ادناه، إن السیاسات المحاسبیة المطبقة على ھذه 
المالیة األولیة الموحدة  قوائمالعلى ذلك یجب أن تقرأ ھذه  ، وبناءاً ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  الموحدة على القوائم المالیة

 ۳۱المراجع�ة واإلیض�احات المتعلق�ة بھ�ا للس�نة المنتھی�ة ف�ي  الموح�دةالموجزة  واإلیضاحات المختصرة المرفقة مع الق�وائم المالی�ة 
 .۲۰۱۷دیسمبر 

 

"اإلیراد م�ن العق�ود م�ع العم�الء" والمعی�ار ال�دولي للتقری�ر  ۱٥قامت المجموعة بالتطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 .۲۰۱۸ینایر  ۱"األدوات المالیة" اعتباراً من  ۹المالي رقم 

 
 " اإلیراد من العقود مع العمالء " ۱٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  )أ

قیت االعتراف ب�اإلیرادات. ویح�ل ھ�ذا المعی�ار مح�ل إطار مفاھیم شامل لتحدید مبلغ وتو )۱٥(ینشئ المعیار الدولي للتقاریر المالي 
"عق�ود انش�اءات" والتفس�یرات المتعلق�ة بھ�ا. تق�وم المجموع�ة  ۱۱"اإلیرادات" ومعیار المحاسبة ال�دولي  ۱۸معیار المحاسبة الدولي 

ة الزمنی�ة عن�د تس�لیم بإثبات االی�رادات عن�د  قب�ول العمی�ل للخدم�ة و / أو حص�ول العمی�ل عل�ى الس�یطرة عل�ى البض�ائع ف�ي المرحل�
. وعلی�ھ، ل�م یك�ن ھن�اك أي أث�ر ج�وھري )۱٥(معیار الدولي للتقریر المالي الالبضائع واالقرار باستالمھا، بما یتماشى مع متطلبات 

 للمجموعة .  الموجزة الموحدة على القوائم المالیة
 

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

) متطلبات إثبات وقیاس الموجودات المالی�ة والمطلوب�ات المالی�ة وبع�ض عق�ود ش�راء أو ۹یحدد المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
عتراف والقی�اس". فیم�ا یل�ي ) " األدوات المالیة: اإل۳۹بیع البنود غیر المالیة. ویحل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة الدولي رقم (

 المحاسبیة الھامة الجدیدة وطبیعة التغیرات التي طرأت على السیاسات المحاسبیة السابقة: تفاصیل السیاسات
 

 تصنیف وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة
) بھ�دف تص�نیف ۳۹) بشكل كبیر بالمتطلبات الحالیة في معیار المحاسبة الدولی�ة رق�م (۹یحتفظ المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

) المتعلق�ة ب�الموجودات المالی�ة ۳۹اس المطلوبات المالیة. إال أنھ یستبعد الفئات الواردة س�ابقاً ف�ي معی�ار المحاس�بة ال�دولي رق�م (وقی
 المحتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق والقروض والسلف والمتاحة للبیع.

 

) أث��ر ج��وھري عل��ى السیاس��ات المحاس��بیة الخاص��ة بالمجموع��ة والمتعلق��ة ۹ل��م یك��ن لتطبی��ق المعی��ار ال��دولي للتقری��ر الم��الي رق��م (
 بالمطلوبات المالیة واألدوات المالیة المشتقة. 

 

أنھ�ا موج�ودات مالی�ة مقاس�ة ثبات األولي، یتم تصنیف الموجودات المالیة عل�ى )، عند اإل۹للتقریر المالي رقم ( وفقاً للمعیار الدولي
بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر أو من خالل الدخل الشامل اآلخر. یستند تصنیف الموجودات المالی�ة 

ائص ت�دفقاتھا ) إلى نموذج األعمال الذي یتم من خاللھ إدارة ھذه الموجودات وكذلك خص۹وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
 النقدیة التعاقدیة.

 

 ستوفت كال الشرطین أدناه:االمالیة بالتكلفة المطفأة إذا یتم قیاس الموجودات 
 

 

 یتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، و  -
 المبلغ والفائدة المستحقة علیھ.أن ھذه التدفقات النقدیة تمثل فقط استرداد ألصل  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰في لفترة الستة أشھر المنتھیة 

 ( باللایر السعودي )
 

۱۲ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  -٤
 (تتمة)التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة 

 

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

 

المالی�ة الت�ي تس�توفي متطلب�ات القی�اس بالتكلف�ة المطف�أة ثبات األولي، یحق للمجموعة ان تخصص بش�كل نھ�ائي الموج�ودات عند اإل
بطریق�ة أخ�رى او تخفیض�ھ  أف عدم التط�ابق المحاس�بي ال�ذي ینش�كموجودات مالیة من خالل الربح او الخسارة، وذلك من أجل حذ

 بشكل أكبر.
 

 یتم تطبیق السیاسات المحاسبیة التالیة على القیاس الالحق للموجودات المالیة.
 

 
 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة

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

 األرباح والخسائر. وخسائر تحویل العمالت األجنبیة واالنخفاض في القیمة ضمن
 

لب�ات م یتعل�ق بالمتط۲۰۱۸ین�ایر  ۱) على القیم الدفتریة للموجودات المالی�ة ف�ي ۹إن أثر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
 المالیة األولیة الموحدة الموجزة . قوائمیوجد اثر جوھري على ال الو الجدیدة لإلنخفاض في القیمة

 

) وك�ذلك فئ�ات القی�اس ۳۹یعرض الجدول التالي واإلیض�احات المرفق�ة فئ�ات القی�اس األص�لیة وفق�اً لمعی�ار المحاس�بة ال�دولي رق�م (
 .۲۰۱۸ینایر  ۱) لفئة الموجوات المالیة الخاصة بالمجموعة كما في ۹الجدیدة وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

 

 

 
 إیضاح

التصنیف األساسي 
 ً لمعیار المحاسبة  وفقا

 )۳۹رقم (
التص����نیف الجدی����د وفق����اً للمعی����ار 

 )۹الدولي للتقریر المالي رقم (

القیم����������ة الدفتری����������ة 
األساس�یة وفق�اً لمعی��ار 

 )۳۹المحاسبة رقم (

القیم����������ة الدفتری����������ة 
الجدی��دة وفق��اً للمعی���ار 
الدولي للتقری�ر الم�الي 

 )۹رقم (
      الموجوات المالیة

      

أدوات استثمارات في 
 حقوق ملكیة

 
 أ

 
 إستثمارات متاحة للبیع 

بالقیمة العادلة من  إستثمارات مالیة
 ٦۱۹٬۹٤٥٬٥۱۷ ٦۱۹٬۹٤٥٬٥۱۷ الخسارةخالل الربح أو 

استثمارات في أدوات 
 حقوق ملكیة

 
 ب

 
 إستثمارات متاحة للبیع 

بالقیمة العادلة من  إستثمارات مالیة
 ۱٬۰۱۹٬۷۹٦٬۰۰۰ ۱٬۰۱۹٬۷۹٦٬۰۰۰ خالل الدخل الشامل اآلخر 

 ۷۳۲٬٦۰۲٬۱٦۹ ۷۳۲٬٦۰۲٬۱٦۹ التكلفة المطفأة و ذمم مدینةقروض  ج المدینون التجاریون
 ۲٦۷٬۲۳۷٬۸٤٦ ۲٦۷٬۲۳۷٬۸٤٦ التكلفة المطفأة و ذمم مدینةقروض   النقد وما في حكمھ

      

 ۲٬٦۳۹٬٥۸۱٬٥۳۲ ۲٬٦۳۹٬٥۸۱٬٥۳۲    المجموع
 
 

 للتقری�رالتي تنوي المجموعة اإلحتفاظ بھا على الم�دى القص�یر. ووفق�اً بم�ا ھ�و مس�موح ب�ھ ف�ي المعی�ار ال�دولي  تمثل اإلستثمارات )أ
قامت المجموعة بتصنیف ھذه اإلستثمارات في تاریخ التطبی�ق األول�ي عل�ى أنھ�ا إس�تثمارات تق�اس بالقیم�ة العادل�ة  )۹(المالي رقم 
 في االرباح والخسائر. ادراجھلقیمة العادلة المتعلق بھذه االستثمارات سیتم فرق ا ولذلك فإنوالخسائر  االرباحمن خالل 

 

في المعیار مطلوب تمثل اإلستثمارات التي تنوي المجموعة اإلحتفاظ بھا على المدى الطویل ألغراض استراتیجیة. ووفقاً بما ھو   )ب
أنھ�ا إس�تثمارات تق�اس في تاریخ التطبی�ق األول�ي عل�ى  قامت المجموعة بتصنیف ھذه اإلستثمارات )۹(المالي رقم  للتقریرالدولي 

بتل�ك  المتعلق�ةف�إن احتی�اطي القیم�ة العادل�ة المتراكم�ة  )۳۹(بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل و بخالف معیار المحاسبة رق�م 
 االستثمارات لن یتم إعادة تصنیفة في الربح أو الخسارة.

 

)، ی�تم تص�نیفھا حالی�اً ۳۹التي تم تصنیفھا على أنھ�ا ق�روض وتس�ھیالت بموج�ب معی�ار المحاس�بة ال�دولي ( م التجاریة المدینةالذم ج )
ین�ایر  ۱فتت�احي لألرب�اح المبق�اة ف�ي م المدین�ة التجاری�ة ف�ي الرص�ید اإلبالتكلفة المطفأة. لم ی�تم االعت�راف بإنخف�اض ف�ي قیم�ة ال�ذم

 .) ألن المبلغ غیر جوھري۹لي رقم (عند التحول للمعیار الدولي للتقریر الما ۲۰۱۸
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰في لفترة الستة أشھر المنتھیة 

 ( باللایر السعودي )
 

۱۳ 

 (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 (۹المالي رقم (یستبدل المعیار الدولي للتقریر 
ة وموجودات العقود لمالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأالخسارة اإلئتمانیة المتوقعة " ویتم تطبیق النموذج الجدید على الموجودات ا

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

 

 یة المنخفضةالموجودات المالیة ذات القیمة اإلئتمان
 تقوم المجموعة بتاریخ كل تقریر بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة ذات قیمة إئتمانیة منخفضة.

حدث أو أكثر ضار على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل  حصول عندویعتبر األصل المالي "منخفض القیمة اإلئتمانیة" 
 المالي.

 

 المحاسبة عن التحوط 
اھداف تتماشى مع  التي ) من المجموعة التأكد من عالقات محاسبة التحوط۹المالي رقم (یتطلب المعیار الدولي للتقریر 

 عالقاتنظرة مستقبلیة لتقییم فعالیة التحوط. تستوفي كافة یات إدارة المخاطر في المجموعة وتطبیق نھج اكثر نوعیة وواستراتیج
) في ۹لمالي رقم (بموجب المعیار الدولي للتقریر ا "التحوط محاسبة") ضوابط ۳۹ب معیار المحاسبة الدولي رقم (التحوط بموج

 مستمرة.علیھ فانھا تعتبر عالقات تحوط و ۲۰۱۸ینایر  ۱
 

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

 بشأنھا كما یلي:

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

 قدیم خدمات الترجمة وبیع المحتوى المرئي واإللكتروني. وت

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

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

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

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

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

 

 النحو التالي: ىالموجزة علالموحدة  األولیة المالیة قوائمال تم تجمیع القطاعات التالیة في
 

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

 
 

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  اتخاذالتنفیذي ومدیر العملیات بمراقبة نتائج عملیات وحدات العمل بصورة مستقلة لغرض  یقوم كل من الرئیس
المالیة  قوائمالتخصیص الموارد وتقییم األداء. یتم تقییم أداء القطاع على أساس الربح ویتم قیاسھ بصورة مماثلة مع الدخل في 

  .الموجزة الموحدةاألولیة 
 
 

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



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق      
 (شركة مساھمة سعودیة)     

 
 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة ولیةاأل المالیة القوائمإیضاحات حول      
 ۲۰۱۸ یونیو ۳۰في  ةالمنتھیاشھر  ة الستةلفتر     

 ( باللایر السعودي )     
 

۱٤ 

 (تتمة)القطاعیة المعلومات  -٥
 :۲۰۱۸ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  ستةالجدول التالي معلومات االیرادات واألرباح للقطاعات التشغیلیة للمجموعة لفترة ال یوضح      

 

 التعلیم العالقات العامة الطباعة والتغلیف اإلعالن النشر 
القطاعات  كافة

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

          اإلیرادات
 ۸۸٥٬۱۲۹٬۲٤۷ -    ۸۸٥٬۱۲۹٬۲٤۷ ۷٬۸٦۰٬۱۲۱ ٦٬٤۲۰٬۸۲۸ ۳۳۹٬٥۷٦٬٥۷٦ ٤٤۳٬۹۹٥٬۹۹۹ ۱۸٬٥۲٤٬٤۹۹ ٦۸٬۷٥۱٬۲۲٤ 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 ٦٬٤۲۰٬۸۲۸ ۳۳۹٬٥۷٦٬٥۷٦ ٤٥۸٬٦۸٤٬۲۰٤ ۲۹٬٥۸۰٬۹۷۲ ۲۷۹٬٥۲۳٬٥۰۹ إجمالي اإلیرادات

      
 

   

 ۳۰۸٬۱٥۷٬٦۷٦ ۷۰٦٬۸۳٦ ۳۰۷٬٤٥۰٬۸٤۰ ۳۱٤٬۷۰٥ ۱٬٦٥٦٬٦۹٥ ۱٤۲٬٦۹۷٬۰۰٥ ٦۲٬۷٦۹٬۰٥٦ ۱۲٬٦٤۳٬٦۳۷ ۸۷٬۳٦۹٬۷٤۲ إجمالي الربح 
 ۹۷٬۲٥۸٬۸۸۸ )۲۹٬۹۰٥٬۲۷٥( ۱۲۷٬۱٦٤٬۱٦۳ )۱۳٬۸۱۸٬۳٤۷( ۸٬۰۸٥٬۷٤۱ ۱۳۳٬٤۳٤٬۹٥۲ )۲۱٬۷۲۳٬۳٤۸( )٤٬۷٤۱٬٦٥۱( ۲٥٬۹۲٦٬۸۱٦ ربح (خسارة) القطاع

 

 :۲۰۱۷ یونیو ۳۰ة أشھر المنتھیة في ستیوضح الجدول التالي معلومات االیرادات واألرباح للقطاعات التشغیلیة للمجموعة لفترة ال
 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

 ۷۸۷٬۸۲٦٬۱۲۷   -    ۷۸۷٬۸۲٦٬۱۲۷   ۳٬٤۷۳٬٤۲۱   -   ۱۹۲٬۱٤۳٬۹٤۰   ٤۷۲٬۷٦۹٬۱۱٦   ۱٬۰٤٦٬۷۳۰   ۱۱۸٬۳۹۲٬۹۲۰   عمالء خارجیون
 -    ) ۲٦۹٬۸۰٤٬٥۹٦(  ۲٦۹٬۸۰٤٬٥۹٦   ٦٬۹٤٥٬٦۹۱   -   -   ۲۲٬٦۲۱٬۷٤٤   ۸۸٬۷۳۱٬٥٦۱   ۱٥۱٬٥۰٥٬٦۰۰   بین القطاعات الداخلیة

 ۷۸۷٬۸۲٦٬۱۲۷   ) ۲٦۹٬۸۰٤٬٥۹٦(  ۱٬۰٥۷٬٦۳۰٬۷۲۳   ۱۰٬٤۱۹٬۱۱۲   -   ۱۹۲٬۱٤۳٬۹٤۰   ٤۹٥٬۳۹۰٬۸٦۰   ۸۹٬۷۷۸٬۲۹۱   ۲٦۹٬۸۹۸٬٥۲۰   إجمالي اإلیرادات
          

 ۲۰۹٬٥٦۸٬۰۰۲   ) ۹٬۸۸۰٬۱۲۰(  ۲۱۹٬٤٤۸٬۱۲۲   ۱٬۷۲۹٬۹۲۹   -   ٤۳٬٤۰۷٬۱۱٥   ۸۰٬۳۸۹٬۷٤۰   ۱۷٬۰۲۹٬۱۱۷   ۷٦٬۸۹۲٬۲۲۱   إجمالي الربح 
 ۲٤٬۷۷٤٬٤۲۹   ) ٦٬٥۸۳٬۱٤۳(  ۳۱٬۳٥۷٬٥۷۲   ) ۷٬۰۱۷٬۱۸۰(  ۲٬۹۲٦٬۹۰۳   ۳۱٬۲۸٦٬٤۰۰   ) ۲۰٬۲۲۰٬٤۳۸(  ) ٤٬۲۰۲٬۸۷٤(  ۲۸٬٥۸٤٬۷٦۱   ربح (خسارة) القطاع

 

  :۲۰۱۸ یونیو ۳۰یوضح 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 

 ٤٬۹٥۱٬٦۹۰٬٦٦٥ )۸٥۲٬٦۱۸٬٥۹۳( ٥٬۸۰٤٬۳۰۹٬۲٥۸ ۸٤۳٬۱۲٦٬٥۸۹ ۲٬۲۱۱٬۱۰٦٬۰٤۹ ۲٬۰۲۱٬۸۸٦٬۳۳۱ ۹۲٬۳٦٥٬۲۲٤ ٦۳٥٬۸۲٥٬۰٦٥ إجمالي الموجودات 
 ۳٬٦٥۲٬٦۲۷٬۸٤٥ )۷۱۰٬٤۲۸٬۹۰۸( ٤٬۳٦۳٬۰٥٦٬۷٥۳ ۸۷۱٬۷٤٥٬٥۳۱ ۲٬۰۰۹٬۷۷۳٬۲۰٤ ۱٬۲۲۲٬٤۷٦٬۹۹۸ ۹٤٬۱٦۰٬۲٥۷ ۱٦٤٬۹۰۰٬۷٦۳ 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 القوائمیتم حذف اإلیرادات المتداخلة بین القطاعات عند توحید 

 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

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



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
  ۲۰۱۸ یونیو ۳۰في  ةالمنتھیاشھر  ة الستةلفتر

 ( باللایر السعودي )
 

۱٥ 

 

 (تتمة)المعلومات القطاعیة  -٥
 ۲۰۱۷ یونیو  ۳۰ ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ حتسویة الرب

 باللایر السعودي باللایر السعودي 
 ۳۱٬۳٥۷٬٥۷۲ ۱۲۷٬۱٦٤٬۱٦۳ أرباح القطاعات

 ) ٦٬٥۸۳٬۱٤۳(  )۲۹٬۹۰٥٬۲۷٥( أرباح متداخلة بین القطاعات (حذف)
 ۲٤٬۷۷٤٬٤۲۹ ۹۷٬۲٥۸٬۸۸۸ صافي الربح 

 
 

 ۲۰۱۷ یونیو  ۳۰ ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ تسویة الموجودات:
 باللایر السعودي باللایر السعودي 

 ۳٬۲۰٥٬۳٤۸٬۷۸۷ ٥٬۸۰٤٬۳۰۹٬۲٦۰ الموجودات التشغیلیة للقطاعات
 )٦۲۹٬٤۳۰٬٦٥۷( )۱٬۹۹۰٬۷۷٤٬۱٦٥( حذف حسابات متداخلة بین الشركات

 ۱۷٬٥۳۲٬۱۱۳   ۱۷٬۲٦۳٬۱۱٦ ممتلكات وآالت ومعدات، بالصافي
 ۳۱۹٬٤۲٦٬۳٥۰   ۲۸۷٬۱۲٦٬۳٥۰ موجودات غیر ملموسة، بالصافي

 ۱٥۹٬٤۷٥٬۲۰۸   ۱۰۱٬۰٤۳٬۰۰۱ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 ۸٬۸۸٥٬٤۹۱   ٥۹٥٬۱۷۷٬۸٤۷ مصاریف مدفوعة مقدماً ومدینون آخرون 

 )٥۰٬٥۱۸٬۲۰۱( ۱۳۷٬٥٤٥٬۲٥٦ الحصص في النتائج
 ۳٬۰۳۰٬۷۱۹٬۰۹۱ ٤٬۹٥۱٬٦۹۰٬٦٦٥ إجمالي الموجودات

 
 ۲۰۱۷ یونیو  ۳۰ ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ تسویة المطلوبات:

 باللایر السعودي باللایر السعودي 
 ۲٬۱٥٤٬٦٦۹٬۰۲۲ ٤٬۳٦۳٬۰٥٦٬۷٥۳ المطلوبات التشغیلیة للقطاعات

 )٦۲۹٬٤۳۰٬٦٥۷( )۱٬۹۹۰٬۷۷٤٬۱٦٥( حذف أرصدة متداخلة بین الشركات
 ۱۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰   ۱۷٦٬۹۷٤٬۹۹۲ تمویل مرابحة وقروض قصیرة األجل
 ۱۰٥٬۳٤٦٬۸۱۹   ۹۲۳٬۷۱۸٬٤۲٦ مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

 ٤۲٬٦۰۱٬۳۰۸   ۱۷۹٬٦٥۱٬۸۳۹ مصاریف مستحقة الدفع وأخرى
 ۱٬۸٥۲٬۱۸٦٬٤۹۲ ۳٬٦٥۲٬٦۲۷٬۸٤٥ إجمالي المطلوبات

 

 المعلومات الجغرافیة:
 ۲۰۱۷ یونیو  ۳۰ ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ 

 باللایر السعودي باللایر السعودي العمالء الخارجییناإلیرادات من 
 ٤٥۱٬۰۸۷٬۳۱٦   ٥٥۲٬۳٦۸٬۳۳۰ المملكة العربیة السعودیة
 ۱۸٥٬۱۹۷٬۲٤٥   ۱۷۷٬۸۹٥٬۸۱۳ االمارات العربیة المتحدة

 ۱٥۱٬٥٤۱٬٥٦٦   ۱٥٤٬۸٦٥٬۱۰٤ دول أخرى
 ۷۸۷٬۸۲٦٬۱۲۷    ۸۸٥٬۱۲۹٬۲٤۷  الخسارة الموحدةإجمالي اإلیرادات كما في قائمة الربح أو 

 

 تحدد معلومات اإلیرادات أعاله بناء على مواقع العمالء.
 

 ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي الموجودات التشغیلیة غیر المتداولة:

 ۱٬۲۷۱٬۸٦۳٬۹۲٥ ۲٬۳۰۳٬٦۹٦٬۹۱۰ المملكة العربیة السعودیة
 ۸۲۹٬۸۷۰٬۳٤٤ ٦۱۲٬۸۲۸٬٤٦۰ المتحدةاالمارات العربیة 

 ۲۲٬۱۳۹٬۱۰۷ ۲۱٬۰٤۰٬٥٦۷ دول أخرى
 ۲٬۱۲۳٬۸۷۳٬۳۷٦ ۲٬۹۳۷٬٥٦٥٬۹۳۷ اإلجمالي

 

والموجودات غیر  والعقارات اإلستثماریةتتكون الموجودات غیر المتداولة لھذا الغرض من الممتلكات واآلالت والمعدات 
 . استثمارات مالیة بالقیمة العادلةالملموسة و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
  ۲۰۱۸ یونیو ۳۰في  ةالمنتھیاشھر  ة الستةلفتر

 ( باللایر السعودي )
 

۱٦ 

 : بالصافي األخرى،والموجودات غیر الملموسة  الشھرة -الموجودات غیر الملموسة  -٦
 

 ما یلي:كموجودات غیر الملموسة إن التفاصیل لل
 

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ 
 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  ۱۹۰٬۸۲۸٬٤۹۲ (د ) وحقوق نشر مشروع المحتوى المرئي ومواقع إلكترونیة

 ۳٬۳٤۱٬٥٤۷  ۳٬۳۱۷٬۹۲٦  أخرى
 ۸٦٤٬۲۸۸٬۲٦٦  ۸۷۹٫۹۸۷٫٤٦۸ 
 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف –الشھرة  )أ(

٪ من ۱۰۰باالستحواذ على  ۲۰۱۲دیسمبر  ۳۱قامت الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف (شركة تابعة)، خالل السنة المنتھیة في 
ذات مسؤولیة محدودة، الحصص في شركة مصنع اإلمارات الوطني للصناعـات البالستیكیة ذ.م.م. ("مصنع اإلمارات")، شركة 

ملیون ریـال سعودي تقریباً، بما  ٦٤۲في إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، مقابل صافي عوض قدره  مسجلة مؤسسة
ً یتم سداده ألحد المالكین السابقین. وقد اتفق جمیع األطراف ۱۷۲في ذلك عوضاً مؤجالً مقدَّراً بمبلغ   ملیون ریـال سعودي تقریبا

 ۲۰۱۲یولیو  ۱المساھمین بتاریخ ببموجب اتفاقیة شراء وبیع الحصص ("االتفاقیة") على نقل كافة الحقوق وااللتزامات المرتبطة 
ملیون  ۳٥۳٬۸باعتباره تاریخ انتقال السیطرة الفعلیة للشركة ("تاریخ االستحواذ"). وقد نتج عن عملیة االستحواذ ھذه شھرة قدرھا 
تاریخ االستحواذ ریـال سعودي تقریباً والتي تمثل الزیادة في العوض المدفوع عن القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا ب

 ملیون ریـال سعودي تقریباً.  ۲۸۸٬۲والبالغة 
 

یعمل مصنع اإلمارات في تصنیع وتوزیع منتجات التغلیف والمنتجات البالستیكیة ولدیھ عّدة شركات تابعة في اإلمارات العربیة 
یولیو  ۱لمصنع اإلمارات اعتباراً من  لموحدةا المتحدة وثالث شركات تابعة في المملكة العربیة السعودیة. تم توحید القوائم المالیة

۲۰۱۲. 
 

بإعادة ھیكلة قطاع التغلیف وذلك بدمج شركة عبر المستقبل للتغلیف الصناعي وشركة التغلیف  ۲۰۱٤یولیو  ۱في الشركة كما قامت 
 ۳۸۰مارات الوطني المرن بمصنع االمارات الوطني للصناعات البالستیكیة لیصبح في ذلك التاریخ مجموع الشھرة لمصنع اال

 ملیون لایر سعودي بعد اضافة الشھرة الخاصة بتلك الشركتین.
 اختبار االنخفاض في الشھرة

تبین لإلدارة بأن القیمة  حیثفي قیمتھا  انخفاضاإلدارة بإجراء اختبار للشھرة للتأكد من وجود  تماق  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في 
وعلیھ تم تجنیب مخصص انخفاض في قیمة  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  كمامن قیمتھا القابلة لالسترداد  أكثرالدفتریة للشھرة كانت 

 .سنة مالیةفي نھایة كل  ة الشھرةفي قیم االنخفاض اإلدارة بإجراء اختبار ھذا وتقوم. ملیون لایر سعودي ۲۰٬۳الشھرة بمبلغ 
 

متوس�ط مع�دالت النم�و للم�دى طوی�ل األج�ل المتعل�ق باألنش�طة الت�ي تزاولھ�ا ترى اإلدارة بأن معدالت النم�و التقدیری�ة ال تزی�د ع�ن 
 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 
 

 الحساسیة تجاه التغیرات في االفتراضات
فیما یتعلق بمراجعة القیمة الحالیة الخاصة بالشركات التابعة، سیؤدي أي تغیر عكسي في االفتراضات األساسیة إلى وجود خسارة 

المستخدمة بمثابة االفتراضات األساسیة في الحاالت التي یمكن أن انخفاض في القیمة. تعتبر معدالت النمو النھائیة ومعدالت الخصم 
 تؤدي فیھا التغیرات المحتملة إلى وجود انخفاض في القیمة.

 
 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
  ۲۰۱۸ یونیو ۳۰في  ةالمنتھیاشھر  ة الستةلفتر

 ( باللایر السعودي )
 

۱۷ 

 (تتمة) بالصافي األخرى،والموجودات غیر الملموسة  الشھرة -الموجودات غیر الملموسة  -٦
 

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

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

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

 

 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  باالستحواذتابعة (الشركة العربیة للوسائل) ، قامت إحدى الشركات ال۲۰۱۷خالل سنة 
 بالشركة.التي من ضمنھا موجودات غیر ملموسة تتضمن المحتوى االلكتروني الخاص  االستثماریة

 

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

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

بقید الحد األدنى لقیمة  ةحیث قامت الشرك بزنس ویك) باللغة العربیة، إضافةً إلى إطالق سلسلة جدیدة من المؤتمرات ذات العالقة
 لإللغاء.الترخیص الغیر قابلة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
  ۲۰۱۸ یونیو ۳۰في  ةالمنتھیاشھر  ة الستةلفتر

 ( باللایر السعودي )
 

۱۸ 

 :دات المالیة والمطلوبات المالیة الموجو -۷
 ) الموجودات المالیة۷-۱(

 المقتناة من قبل المجموعة:  الیة،فیما یلي بیان بالموجودات الم
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ 
 باللایر السعودي السعوديباللایر  

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

 ۱٦۸٫۸۹٦٫۰۰۰ ۱٬۰۱۸٬۷۹٦٬۰۰۰ ** بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  مالیةاستثمارات 
 - ٦۱۹٬۹٤٥٬٥۱۷ *** من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة  مالیةاستثمارات 

   الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة:
 ٥۷۹٫۲٦۷٫۹۱۰ ۷۳۲٬٦۰۲٬۱٦۹ مدینون تجاریون

 ۲٤۷٬٥٤۰٬۲۸۹ ۲٦۷٬۲۳۷٬۸٤٦ نقد و ما في حكمھ
 ۹۹٦٬۷۰٤٬۱۹۹ ۲٬٦۳۹٬٥۸۱٬٥۳۲ إجمالي الموجودات المالیة 

   
 

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

" یوضح ٤واالیضاح رقم " اف المجموعة ورؤیتھا المستقبلیةلمدة عشر سنوات قابلھ للتجدید وبما یحقق أھد االستثمارألغراض 
 المالي.ییر الدولیة للتقریر اثر التصنیف حسب المعا

 للتقری�راإلستثمارات التي تنوي المجموعة اإلحتفاظ بھا على المدى القصیر. ووفقاً بما ھو مسموح بھ في المعی�ار ال�دولي  تمثل )*(**
تق�اس بالقیم�ة  " قامت المجموعة بتص�نیف ھ�ذه اإلس�تثمارات ف�ي ت�اریخ التطبی�ق األول�ي عل�ى أنھ�ا إس�تثمارات ۹المالي رقم " 

 . والخسائر االرباحالعادلة من خالل 
 

 الذمم المدینة التجاریة
یوماً. ولتحدید  ٦۰إلى  ۳۰إن الذمم المدینة التجاریة غیر مرتبطة بأي عمولة. ویبلغ متوسط فترة االئتمان للذمم المدینة التجاریة 

مدى إمكانیة تحصیل الذمم المدینة التجاریة، تقوم المجموعة باألخذ بعین االعتبار أي تغیر في الجودة االئتمانیة للذمم المدینة 
 اریخ منح االئتمان حتى نھایة الفترة التي یتم إعداد القوائم المالیة بشأنھا. التجاریة منذ ت

 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 یونیو ۳۰ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي المطلوبات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة:

   

 ۳۲۸٫٤۸۸٫۲۱۱ ۳۸۰٫۹۳۲٫۸٤۹ متداولة وغیر متداولة دائنون تجاریون وأوراق دفع
 ۱۳۳٬٥٤۸٬۰٦۷ ۱٤۹٬۹٤۸٬۰۱۰  وأخرى مصاریف مستحقة الدفع 

 ۱۲٫٥۳۸٫۸۱٥ ۱۲٬٥۱٥٬۹۰۱ تأمینات عمالء
 ۱٫۰۹۱٫۱۰٤٫۱٤۸ ۱٬۰۸٦٬۷٤۳٬۹٥۰ وقروض ألجل  و قروض قصیرة االجل تمویل مرابحة

 ۱٬٥٦٥٬٦۷۹٬۲٤۱ ۱٬٦۳۰٬۱٤۰٬۷۱۰ اإلجمالي
. ال تحمل أي عمولة الجزء الغیر متداول من الدائنون التجاریون یوما عدا ۹۰ – ٦۰یبلغ متوسط فترة االئتمان للمشتریات 

 على الذمم الدائنة التجاریة. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
  ۲۰۱۸ یونیو ۳۰في  ةالمنتھیاشھر  ة الستةلفتر

 ( باللایر السعودي )
 

۱۹ 

 (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 یونیو ۳۰ملیون لایر سعودي تقریباً یشتمل القرض الموضح أعاله كما في  ۱٫۳٥۹وخطابات ضمان بمبلغ إجمالي 

ملیون  ۱٫۰۸۷لایر سعودي). بلغ الرصید المستخدم من القروض وتمویل المرابحة ملیون  ۱٬٥٦٤: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱(

ً كما في  ملیون لایر سعودي). إن الغرض من ھذه  ۱٫۰۹۱: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱( ۲۰۱۸ یونیو ۳۰لایر سعودي تقریبا

لمتعلقة بأنشطة المجموعة التسھیالت ھو تمویل رأس المال العامل واالستثمارات وتمویل استیراد المواد الخام والمعدات ا

 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 یونیو ۳۰ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي 

 ۳۷۳٬٤٤۸٬٦٥٦ ۳۷۳٬٥۷٦٬۹۸۳ قرض مشترك 
 ٤۸۳٬۲۲۹٬۳۸٥ ٥۳۰٬۲۹۸٬۲۷۷ قروض قصیرة األجل 

 ۲۲٥٬٦۸۱٬٥۱۸ ۱٦۹٬۸۲۲٬۰۳۱ قروض أخرى طویلة األجل 
 ٤٬۰۳٤٬۱۷۷ ۸٬۰٤۸٬٤٥۳ تكالیف تمویل مستحقة 

 ٤٬۷۱۰٬٤۱۲ ٤٬۹۹۸٬۲۰٦ حسابات مكشوفة لدى البنوك
 ۱٫۰۹۱٫۱۰٤٫۱٤۸ ۱٫۰۸٦٫۷٤۳٫۹٥۰ إجمالي القروض البنكیة 
 )٥۷٤٫۸۳۸٫۲۹۸( )٦۰۳٫٤٦٥٫۳۰۹( ناقصاً: الجزء المتداول  

 ٥۱٦٫۲٦٥٫۸٥۰ ٤۸۳٫۲۷۸٫٦٤۱ الجزء غیر المتداول
 

 ) 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 
بینما تتكون مطلوباتھا المالیة من الدائنین التجاریین . المالیة بالقیمة العادلة واالستثماراتالتجاریین والمدینون اآلخرون 

 وأوراق الدفع والمصاریف المستحقة الدفع واألخرى وتمویل المرابحة والقروض ألجل وتوزیعات األرباح المستحقة الدفع. 
 

یما عدا األدوات التي فیما یلي مقارنة حسب الفئة، للقیمة الدفتریة والقیمة العادلة لألدوات المالیة الخاصة بالمجموعة، ف
 .تریة قیمھا العادلة بصورة معقولةتقارب قیمتھا الدف

 

 

 على استخدام المدخالت القابلة للمالحظة في السوق. مبنیةتقید األدوات المالیة المشتقة بالقیمة العادلة باستخدام طرق تقویم 
 

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

 

تغیرة تقارب القیمة العادلة لھا وم قروض ألجل المرتبطة بعمولة ثابتةتبین لإلدارة أن القیمة الدفتریة لتمویل المرابحة وال
نظراً ألنھا تحمل أسعار عمولة تعكس أسعار العموالت السائدة في السوق للتمویل والقروض المماثلة. ونتیجة لذلك، فإن 

 القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة الناتجة عن ھذه القروض ال تختلف كثیراً عن القیمة الدفتریة لھا.  
 
 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق      
 (شركة مساھمة سعودیة)     

 
 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیةالقوائم إیضاحات حول      

 ۲۰۱۸ یونیو ۳۰في  ةاشھر المنتھی ة الستةلفتر     
 ( باللایر السعودي )     

 

۲۰ 

 

 (تتمة)) األدوات المالیة ٤-۷(

 
 
 
 
 
 
 

 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة 

 

 مالیة أدوات 
بالقیمة العادلة من 

خالل الربح أو 
 الخسارة 

بالقیمة  مالیةأدوات 
العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر 
 التكلفة المطفأة

المطلوبات المالیة 
 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  اإلجمالي األخرى

          ۲۰۱۸ یونیو ۳۰

          
الموجودات المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة 

  العادلة
   

   
 

 
بالقیمة العادلة من خالل إستثمارات مالیة 
 ٦۱۹٬۹٤٥٬٥۱۷ الربح أو الخسارة 

 
- 

 
- 

 
- ٦۱۹٬۹٤٥٬٥۱۷ ٦۱۹٬۹٤٥٬٥۱۷ - 

 
- ٦۱۹٬۹٤٥٬٥۱۷ 

بالقیمة العادلة من خالل إستثمارات مالیة 
 ۱٬۰۱۸٬۷۹٦٬۰۰۰ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ الدخل الشامل اآلخر 

 
- 

 
- ۱٬۰۱۹٬۷۹٦٬۰۰۰ - ۱٬۰۱۸٬۷۹٦٬۰۰۰ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۰۱۹٬۷۹٦٬۰۰۰ 

 ٦۲۰٬۹٤٥٬٥۱۷ ۱٬۰۱۸٬۷۹٦٬۰۰۰ - - ۱٬٦۳۹٬۷٤۱٬٥۱۷ ٦۱۹٬۹٤٥٬٥۱۷ ۱٬۰۱۸٬۷۹٦٬۰۰۰ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬٦۳۹٬۷٤۱٬٥۱۷ 
          

التي ال یتم قیاسھا الموجودات المالیة 
   بالقیمة العادلة

 
 

 
    

 - - - - ۷۳۲٬٦۰۲٬۱٦۹ - ۷۳۲٬٦۰۲٬۱٦۹ - - مدینون تجاریون
 - - - - ۲٦۷٬۲۳۷٬۸٤٦ - ۲٦۷٬۲۳۷٬۸٤٦ - - نقد وما في حكمھ

 - - ۹۹۹٫۸٤۰٫۰۱٥ - ۹۹۹٫۸٤۰٫۰۱٥ - - - - 
          

المطلوبات المالیة التي ال یتم قیاسھا 
   العادلةبالقیمة 

 
 

 
    

 ٥٤۳٬۳٤٤٬۹۳٦ - ٥٤۳٬۳٤٤٬۹۳٦ - ٥٤۳٬۳٤٤٬۹۳٦ ٥٤۳٬۳٤٤٬۹۳٦ - - - االجل وقروض قصیرةتمویل مرابحات 
 ٤۸۳٬۲۷۸٬٦٤۱ - ٤۸۳٬۲۷۸٬٦٤۱ - ٤۸۳٬۲۷۸٬٦٤۱ ٤۸۳٬۲۷۸٬٦٤۱ - - - تمویل المرابحات والقروض ألجل

 ۲۸۰٬٤٦٦٬۷۲۷ - ۲۸۰٬٤٦٦٬۷۲۷ - ۲۸۰٬٤٦٦٬۷۲۷ ۲۸۰٬٤٦٦٬۷۲۷ - - - وأوراق دفعدائنون تجاریون 
 ۱٤۹٫۹٤۸٫۰۱۰ - ۱٤۹٫۹٤۸٫۰۱۰ - ۱٤۹٫۹٤۸٫۰۱۰ ۱٤۹٫۹٤۸٫۰۱۰ - - - مصاریف مستحقة الدفع وأخرى

 - - - ۱٫٤٥۷٫۰۳۸٫۳۱٤ ۱٫٤٥۷٫۰۳۸٫۳۱٤ - ۱٫٤٥۷٫۰۳۸٫۳۱٤ - ۱٫٤٥۷٫۰۳۸٫۳۱٤ 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق      
 (شركة مساھمة سعودیة)     

 
 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیةالقوائم إیضاحات حول      

 ۲۰۱۸ یونیو ۳۰في  ةاشھر المنتھی ة الستةلفتر     
 ( باللایر السعودي )     

 

۲۱ 

 

 (تتمة)) األدوات المالیة ٤-۷(

 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة 

 

بالقیمة  مالیةأدوات 
العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة 

 مالیةأدوات 
بالقیمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 التكلفة المطفأة اآلخر 
المطلوبات المالیة 

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

          
قیاسھا بالقیمة الموجودات المالیة التي یتم 

  العادلة
   

   
 

 
إستثمارات مالیة 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 - - نقد وما في حكمھ

 - - ۸۲٦٬۸۰۸٬۱۹۹ - ۸۲٦٬۸۰۸٬۱۹۹ - - - - 
          

قیاسھا  المطلوبات المالیة التي ال یتم
   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 - - - تمویل المرابحات والقروض ألجل

     ۲۱٤٬۸۸۷٬۸٦۷ -     ۲۱٤٬۸۸۷٬۸٦۷ -     ۲۱٤٬۸۸۷٬۸٦۷     ۲۱٤٬۸۸۷٬۸٦۷ - - - وأوراق دفعدائنون تجاریون 
 ۱۳۳٫٥٤۸٫۰٦۷ - ۱۳۳٫٥٤۸٫۰٦۷ - ۱۳۳٫٥٤۸٫۰٦۷ ۱۳۳٫٥٤۸٫۰٦۷ - - - مصاریف مستحقة الدفع وأخرى

 - - - ۱٬۳۷۹٬٤۱۹٬۷۰۹ ۱٬۳۷۹٬٤۱۹٬۷۰۹ - ۱٬۳۷۹٬٤۱۹٬۷۰۹ - ۱٬۳۷۹٬٤۱۹٬۷۰۹ 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
 ۲۰۱۸ یونیو ۳۰في  ةاشھر المنتھی ة الستةلفتر 

 ( باللایر السعودي )
 

۲۲ 

 

 : 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 
تم تصنیف شركة نمو العلمیة كعملیة غیر مستمرة في الفترة السابقة. تم عرض نتائج عملیات  ثم. ومن الموجزةالموحدة  األولیة

 كما یلي: الموجزة الموحدةاألولیة شركة نمو العلمیة للفترة الحالیة والفترة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة 
 في المنتھیتین أشھر  الستةلفترة  
 ۲۰۱۷ یونیو ۳۰ ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي 

 ۱۱٬۹۸٤٬۹۱٤      - اإلیرادات
 ) ۱۲٬۲۰۷٬۲۲۲(  )۹۲۳٬۷۳۹( المصاریف

 ) ۲۲۲٬۳۰۸(  )۹۲۳٬۷۳۹( التشغیلیةالمصاریف 
 ۳٬۱٤۹٬۲۱۱   ۹٬۰۰۱٬۱٦۱ عكس / مخصصات

 ۲٬۹۲٦٬۹۰۳   ۸٬۰۷۷٬٤۲۲ من العملیات الغیر مستمرة للفترة الربح
 

 المصنفة كعملیات متوقفة: العلمیةالفئات الرئیسیة لموجودات ومطلوبات شركة نمو بیان بفیما یلي 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي 

   الموجودات
 ۳۰٬۳۲۸ ۱۲٬۷۹۰ ممتلكات وآالت ومعدات، بالصافي
 ۱٬۳۳٤٬٤٤۰ ۲۱۸٬۷۳۷ أخرونمصاریف مدفوعة مقدماً ومدینون 

  ٦۲٤٬٤۱۹     - مدینون تجاریون، بالصافي
 ٥٬٥۳۳٬۱۰۱ ۹٬۰۳۰٬۷٥۱ النقد وما في حكمھ

 ۷٬٥۲۲٬۲۸۸ ۹٬۲٦۲٬۲۷۸ الموجودات من العملیات الغیر مستمرة
   

   المطلوبات
 ٤۰۱٬۸٤۲ ۳۹۳٬٤۲۸ صافي التزام المنافع المحددة للموظفین

 ۱٬۳٥۰٬۱۸٥ ٥۳۳٬۲۷۲ مصاریف مستحقة الدفع وأخرى
 ۸۳۷٬۱۳۲ ۸۳٦٬۷۲۸ مخصص الزكاة

 ۱٤٬۱٦٥٬۲۳۲ ۱۰٬٥٦۸٬٤۲۱ دائنون
 ۱٦٬۷٥٤٬۳۹۱ ۱۲٬۳۳۱٬۸٤۹ المطلوبات من العملیات الغیر مستمرة 

 )۹٬۲۳۲٬۱۰۳( )۳٬۰٦۹٬٥۷۱( صافي المطلوبات المتعلقة مباشرةً بالعملیات الغیر مستمرة
 :العلمیةشركة نمو المتكبدة من قبل صافي التدفقات النقدیة بیان بفیما یلي 

 أشھر المنتھیتین في  الستةلفترة  
 ۲۰۱۷ یونیو ۳۰ ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي 

 ) ٥٬۳۷۷٬۰۸٤(  ۳٬٤۹۷٬٦٥۰ النشاطات التشغیلیة
 ) ٥٬۳۷۷٬۰۸٤(  ۳٬٤۹۷٬٦٥۰ التغیر في النقد وما في حكمةصافي 

 
 ۲۰۱۷ یونیو ۳۰ ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ ربح السھم:

 باللایر السعودي باللایر السعودي 
 ۰٬۰٤   ۰٫۱۰ األساسي والمعدل من العملیات الغیر مستمرةالربح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
 ۲۰۱۸ یونیو ۳۰في  ةاشھر المنتھی ة الستةلفتر 

 ( باللایر السعودي )
 

۲۳ 

 : رأس المال -۹
 

، قیمة ملیون سھم ۸۰من  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ملیون لایر سعودي كما في  ۸۰۰المجموعة البالغ  مال یتكون رأس
 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
 اإلدارة.مجلس 

 

 :وضریبة الدخل  الزكاة -۱۲
 

 
 

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

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

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

 مستقلة. 
 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

فیة بسداد زكاة إضا 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
احیة الشكلیة فقط من الناحیة الشكلیة والموضوعیة، باستثناء بعض بنود المكاسب المؤجلة فقد تم قبول االعتراض علیھا من الن

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

والھیئة على الربط الزكوي  الشركةفي الربع األول وما تزال مناقشة االعتراض ما بین االعتراض األصلي)، وقد تم سداده 
 .۲۰۱۸ یونیو ۳۰قائماً كما في  ۲۰۰۸حتى  ۲۰۰٥دیسمبر  ۳۱المعدل عن السنوات المنتھیة في 

 عاله.ه أتم ذكر عماوذلك  ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي خالل العام السابق  ٤قامت الشركة باستدراك مخصص اضافي قدره  )ب(
 ۳٬۰٥۷٬٦۱۲وتم سداد مبلغ  ۲۰۱۷حتى  ۲۰۰۹دیسمبر  ۳۱إقراراتھا الزكویة الموحدة للسنوات المنتھیة في  الشركةدمت ق )ج(

، ولم یتم بعد إصدار ۲۰۱٦لغایة و ۲۰۱۳عام من على شھادات زكاة  الشركةحصلت قد و. ۲۰۱۷لایر سعودي عن سنة 
 .الربوط النھائیة لھذه السنوات من قبل الھیئة



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
 ۲۰۱۸ یونیو ۳۰في  ةاشھر المنتھی ة الستةلفتر 

 ( باللایر السعودي )
 

۲٤ 

 : 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 یونیو ۳۰القائمة. تم احتساب ربحیة السھم كما في 
مخفضة محتملة. إن الربح المعدل للسھم ھو نفس الربح  أدواتسھم). ال توجد  ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰: ۲۰۱۷سھم ( ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰

 األساسي للسھم حیث أن المجموعة ال یوجد لدیھا أوراق مالیة قابلة للتحویل وال أدوات مالیة مخفضة لممارستھا. 
 

 : قةألرصدة والتعامالت مع األطراف ذات العالا -۱٤
أو التي یمارس علیھا تأثیر ھام من قبل  تھملسیطرن في المجموعة والمنشآت الخاضعة تمثل الجھات ذات العالقة المساھمین الرئیسیی

 :للمجموعةتلك الجھات. یوضح الجدول التالي مكافأة موظفي اإلدارة العلیا 
 

 ۲۰۱۷ یونیو ۳۰  ۲۰۱۸ یونیو ۳۰  
 السعوديباللایر   باللایر السعودي  

 ۳٬۸٥۲٬۰۰۲    ۳٬۹۲۸٬٥۰۰  منافع موظفین قصیرة األجل
 ۱٤٥٬۸۳۳    ۱۱۸٬٦۲٥  منافع موظفین طویلة األجل

 
المتعلقة  الموجزةالموحدة  األولیة المالیة قوائمالإعداد  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 

 قوائمالال یمكن تحدید النتیجة النھائیة لھذه القضایا بشكل مؤكد. تعتقد اإلدارة أن نتائج ھذه القضایا لن یكون لھا أثر جوھري على 
 .۲۰۱۸ یونیو ۳۰للمجموعة كما في  لیة الموحدة الموجزةاألوالمالیة 

 

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

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

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

 
 

 االلتزامات المحتملة
 المجموعة االلتزامات الموضحة في الجدول أدناه: یوجد على

۲۰۱۸ یونیو ۳۰   ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  
 باللایر السعودي  باللایر السعودي 

 ۱٥٫۷٤۹٫۷۹۰  ۳۰٬۳٦۸٬۷۷۱ مستندیھاعتمادات 
 ۱۷٬٦۱۳٬۹۰۳  ۱۹٬۹٤۸٬۰٤٦ خطابات ضمان

 ۱٥٬۱٦۷٬٦۱٤  - التزامات رأسمالیة
 ۹۹٬۳٤۷٬۱۱۳  ۱۰٦٬۹۲۹٬۰۰۲ التزامات عقود إیجارات تشغیلیة

 ۲۹٬۱۲۰٬۳۷۱  ۹۱٬٥۳۱٬٦۳۷ التزامات تجاریة
 ۲٬۸۱۷٬۲۹۷  - القضایا (أنظر اإلیضاح أعاله للحصول على تفاصیل القضایا)

 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) مراجعة )( غیر الموجزة  الموحدة األولیة المالیة المعلوماتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۸ یونیو ۳۰في  تیناشھر المنتھی والستة الثالثة تيلفتر 

 (باللایر السعودي)

۲٥ 
 

 
 : الالحقةحداث األ -۱٦

 بالشركة التابعة "الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف":فیما یتعلق 
خمسة إشعارات بإلغاء كتب النشاط من التعمیدات السابقة من وزارة التعلیم لطباعة وتزوید المقررات المدرسیة لعام إستلمت الشركة 

 لایر سعودي ملیون ۲٥بقیمة  ۲۰۱۸یولیو  ٥للشركة بتاریخ  االلغاء شعاراتإوتم تسلیم  ۲۰۱۸ارس م ٤ھـ بتاریخ ۱٤۳۹/۱٤٤۰
 .۲۰۱۸ینایر  ۸ھـ الموافق ۱٤۳۹ربیع الثاني  ۲۰بتاریخ  ھذا اإللغاء بناًء على موافقة معالي وزیر التعلیم حیث تم تقریباً،

 
 : مجلس اإلدارة اعتماد -۱۷

  )م۲۰۱۸ یولیو ۲۹ موافقالھـ (۱٤۳۹ ذو القعدة ۱٦من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  األولیة الموحدة الموجزةالمالیة  قوائمال اعتمادتم 
 

 أرقام المقارنة -۱۸
 ة الحالیة.للفترعرض الالسابقة كي تتماشى مع  فترةتبویب بعض أرقام المقارنة لل تم إعادة
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