


















 روفة سابقاً باسم المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق)المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم (المع 
 (شركة مساھمة سعودیة)

   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 

۸ 

 معلومات حول المجموعة  -۱
 

شركة مساھمة سعودیة مسجلة في الریاض   أو "الشركة األم")  ("الشركة"  المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم 
ھـ ۱٤۲۱األول ربیع  ۲۹بتاریخ    ۱۰۱۰۰۸۷۷۷۲بالمملكة العربیة السعودیة وتعمل بموجب السجل التجاري رقم  

رقم  ۲۰۰۰یولیو    ۱(الموافق   الفرعي  التجاري  السجل  بموجب  یعمل  جدة  في  مسجل  فرع  ولدیھا  م) 
 ٥۳۱۰۸. إن عنوان المكتب الرئیسي للشركة ھو: حي المؤتمرات، طریق مكة، ص. ب. ۱۰۱۰۰۸۷۷۷۲/۰۰۱

 المملكة العربیة السعودیة. - ۱۱٥۸۳الریاض  
 

والتسویق واإلعالن والترویج  تعمل الشركة والشركات التابعة لھ ا (یشار إلیھا مجتمعة باسم "المجموعة") في التجارة 
شمال إفریقیا.   والتوزیع والطباعة والنشر والعالقات العامة، وتعمل بشكل رئیسي في منطقة الشرق األوسط وأوروبا 

 
للمساھمین في   واإلعالم  لألبحاث  غیر م عن موا۲۰۲۱مایو    ۱۷أعلنت المجموعة السعودیة  الجمعیة العامة  فقة 

(۲۰۲۱أبریل   ۲۹ھـ (الموافق  ۱٤٤۲رمضان    ۱۷العادیة المنعقدة في   تعدیل المادة  ) من نظام الشركة ۲م) عن 
األساسي المتعلق بتغییر اسم الشركة من المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق إلى المجموعة السعودیة لألبحاث 

بعد استیفاء جمیع المتطلبات  النظامیة لتغییر السجل التجاري للشركة مع اإلدارات المعنیة. واإلعالم 
 

للشركة  الموحد  المالي  واألداء  الموحد  المالي  المختصرة على المركز  الموحدة  المالیة األولیة  القوائم  تشتمل ھذه 
بالشركات التابعة المدرجة   یلي قائمة  وفیما  أدناه.  في الجدول  كما ھو مدرج  التابعة لھا  في ھذه القوائم  والشركات 

 المالیة األولیة الموحدة المختصرة:
 

    
نسبة الملكیة المباشرة وغیر 

 )٪المباشرة (
 م۲۰۲۰  م۲۰۲۱  بلد التأسیس   الشركة التابعة

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

التابعة لھا    ۱۰۰  ۱۰۰  المملكة العربیة السعودیة  شركة نمو اإلعالمیة القابضة والشركات 
الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف والشركات  

 ۷۰  ۷۰  المملكة العربیة السعودیة  (ج)، (ز)التابعة لھا 
و شركتھا   الشرق للخدمات اإلخباریة (المحدودة)

 ۱۰۰  ۱۰۰  المملكة العربیة السعودیة  التابعة
 

الفكریة للدعایة واإلعالن القابضة وشركة المصنفات العلمیة  إن الشركات التابعة المدرجة أدناه مملوكة بالكامل للشركة   )أ
 القابضة:

 
 بلد التأسیس   الشركة التابعة

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

 المملكة العربیة السعودیة  (و)الشركة العربیة للوسائل 
 المملكة العربیة السعودیة  الشركة الخلیجیة لإلعالن والعالقات العامة
واالتصاالت  العربیة السعودیةالمملكة   شركة األفق لنظم المعلومات 

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

باسم "شركة   المملكة العربیة السعودیة  نمو للنشر")شركة ناشرون الدولیة (المعروفة سابقاً 
 المملكة العربیة السعودیة  (ھـ)شركة توق للعالقات العامة المحدودة  
 المملكة العربیة السعودیة  (ھـ)شركة تكانة للعالقات العامة المحدودة  

 المملكة العربیة السعودیة  (ھـ)شركة فنون الشخصیات للتجارة المحدودة  
 

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



 روفة سابقاً باسم المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق)المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم (المع 
 (شركة مساھمة سعودیة)

   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 

۹ 

 معلومات حول المجموعة (یتبع)   -۱
 

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

 
مال شركة اإلمارات للطباعة والنشر المحدودة، شركة مسجلة في 99تمتلك الشركة السعودیة للتوزیع  )د من رأس   ٪

 دولة اإلمارات العربیة المتحدة.
 

للدعایة واإلعالن القابضة وشركة المصنَّفات العلمیة القابضة بتأسیس شركة توق للعالقات العامة  قامت الشركة الفكریة  ھـ)       
مناصفةً. تتمثل األنشطة الرئیسیة لھذه  فنون الشخصیات للتجارة  وشركة  العامة المحدودة  تكانة للعالقات  وشركة 

والب والمحلیة والدراسات  والتسویق. خالل سنة المنشآت في خدمات العالقات العامة الدولیة  م، تملكت  ۲۰۱۸حوث 
من الحصص في شركة جلوبال   ٪۱۰۰شركة تكانة للعالقات العامة المحدودة وشركة مؤتمرات للمعارض والمؤتمرات  

یعادل   ومقرھممیدیا والشركات التابعة لھا  ألف لایر  ۳٦۳في المملكة المتحدة حیث بلغت قیمة صافي الموجودات ما 
 سعودي.

 
من الحصص في ٪٥۱م، قامت الشركة العربیة للوسائل باالستحواذ على ما نسبتھ  ۲۰۱۷ألخیر من سنة في الربع ا )و 

 وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة.)،  ح(شركة أرقام االستثماریة التجاریة "أرقام"
 

العربیة السعودیة، وتعمل بموجب  إن الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة         )ز
بتاریخ   ۱۰۱۰۲۱۹۷۰۹السجل التجاري رقم   مایو   ۲۸ھـ (الموافق  ۱٤۲۷جمادى األولى    ۱الصادر في الریاض 

التجارة رقم ق/۲۰۰٦ وزارة  م).  ۲۰۰۷مایو    ۷ھـ (الموافق ۱٤۲۸ربیع اآلخر    ۲۰بتاریخ  ۱۰٤م) بناءً على قرار 
یة للطباعة والتغلیف في أعمال الطباعة وفقاً للترخیص الصادر من وزارة الثقافة  تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة السعود

م)، وتجارة الجملة والتجزئة في  ۱۹۹۲سبتمبر   ۲٥ھـ (الموافق  ۱٤۱۲ذو الحجة   ۲٤بتاریخ   ۲۱۰٥۰واإلعالم رقم  
بكافة أنواعھا والمواد الخا والورق  وماكینات الطباعة وأدواتھا واألحبار  م الالزمة لذلك وكافة األدوات  المواد واآلالت 

 والمعدات والكتب والمطبوعات والمستلزمات والمواد المكتبیة ومواد الدعایة.
 

إن شركة أرقام االستثماریة التجاریة ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة. تتمثل األنشطة الرئیسیة لشركة أرقام االستثماریة   )ح
تقنیة المعلومات و أجھزة االتصاالت المتنقلة والثابتة    التجاریة في تقدیم مقترحات وحلول تقنیة في مجال االتصاالت و 

 وتقدیم خدمات نظم المعلومات وبرامج االتصاالت وتقنیة المعلومات وتصمیم واستضافة مواقع اإلنترنت.
 

 أسس اإلعداد -۲
 

والستة أشھر المنتھیتین في  یونیو   ۳۰تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة لفترتي الثالثة أشھر 
لمعیار المحاسبة الدولي  ۲۰۲۱ المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر    ۳٤م وفقاً  "التقریر المالي األولي" 

 عودیة للمراجعین والمحاسبین. واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة الس
 

السنویة للمجموعة كما  بالتزامن مع القوائم المالیة الموحدة  تقرأ  المختصرة یجب أن  القوائم المالیة األولیة الموحدة 
م ("القوائم المالیة السنویة األخیرة").إن ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة ال تشمل  ۲۰۲۰دیسمبر ۳۱في  

الدولیة للتقریر جمیع ا للمعاییر  وفقاً  المطلوبة إلعداد نسخة كاملة من القوائم المالیة معدة  واإلفصاحات  لمعلومات 
تعد  التي  والمعامالت  األحداث  تفسیریة مختارة لشرح  محاسبیة وإیضاحات  سیاسات  تم إدراج  إال أنھ قد  المالي، 

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



 روفة سابقاً باسم المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق)المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم (المع 
 (شركة مساھمة سعودیة)

   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 

۱۰ 

 (یتبع)  أسس اإلعداد -۲
 

 أسس القیاس  )أ
  یتم إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة على أساس التكلفة التاریخیة، فیما عدا ما یلي: 

 

 بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقیمة العادلة؛  یتم قیاس الموجودات المالیة المدرجة 
  بالقیمة العادلة؛یتم قیاس الموجودات  المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من  خالل الربح أو الخسارة 
  االئتمان وحدة  طریقة  باستخدام  المستقبلیة  للمطلوبات  الحالیة  بالقیمة  المحددة  المنافع  مطلوبات  إثبات  یتم 

 المخططة.
لمبدأ االستمراریة  .یتم اعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ووفقاً 

 

 عملة العرض والنشاط )ب

والذي یمثل   باللایر السعودي    عملة العرضو  الوظیفیة العملةیتم عرض القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 للمجموعة. تظھر جمیع المبالغ بالكامل ما لم یذكر غیر ذلك.

 
 استخدام األحكام والتقدیرات   -۳

 
باستخدام األحكام والتقدیرات التي تؤثر   علىعند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة قامت اإلدارة 

المبالغ   المحاسبیة وعلى  قد تختلف    المدرجةتطبیق السیاسات  والمصروفات.  واإلیرادات  والمطلوبات  للموجودات 
 النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

 
لحاالت إن األحكام الھامة المستخدمة من قبل اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة  

 موحدة.  سنویة مماثلة لتلك المبینة في آخر قوائم مالیة كانت التأكد من التقدیرات   عدم
 

 السیاسات المحاسبیة  -٤
 

لمالیة األولیة الموحدة المختصرة ھي نفس تلك السیاسات المحاسبیة إن السیاسات المحاسبیة المطبقة على ھذه القوائم ا
 اإلشارة إلىم. وقد تم ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المطبقة على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في 

حدة المختصرة في إیضاح المطبقة عند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المو   الرئیسیة  األحكامو السیاسات المحاسبیة 
الساریة المعاییر الجدیدة   بإستثناءم، ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱من القوائم المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في  ٤

 م.۲۰۲۱ینایر  ۱من 
 

 قیاسات القیمة العادلة  -٥
 

الموجودات والمطلوبات  یتطلب عدد من السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات من المجموعة قیاس القیمة العادلة لكل من  
 المالیة.

 
والمطلوبات المالیة. وھذا یشمل   قامت المجموعة بإنشاء إطار عمل للضوابط المتعلقة بقیاس القیم العادلة للموجودات 
فریق تقع على عاتقھ المسؤولیة الكاملة لإلشراف على جمیع عملیات قیاس القیمة العادلة المھمة بما في ذلك المستوى 

تقریر مباشرة إلى رئیس القسم المالي.للقیمة ال ۳  عادلة ورفع 
 

تم استخدام معلومات   وتسویات التقییم. وإذا  ویجري الفریق مراجعة دوریة للمدخالت غیر القابلة للمالحظة الھامة 
الوسیط أو خدمات التسعیر، حینئِذ یقوم فریق التقییم بتقدیر    من طرف خارجي لقیاس القیمة العادلة، مثل عروض 

علیھ من األطراف  الد تم الحصول  متطلبات    الخارجیةلیل الذي  عملیات التقییم تستوفي  على أن  االستنتاج  لدعم 
ویتم  المعاییر بما في ذلك المستوى في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة الذي من خاللھ سیتم تصنیف عملیات التقییم.

 .إبالغ لجنة المراجعة بالمجموعة بمشاكل التقییم الجوھریة
 
 
 



 روفة سابقاً باسم المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق)المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم (المع 
 (شركة مساھمة سعودیة)

   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 

۱۱ 

 (یتبع) قیاسات القیمة العادلة  -٥
 

القابلة للمالحظة قدر اإلمكان.    بیانات السوق، تستخدم المجموعة المطلوباتأو    للموجوداتوعند قیاس القیمة العادلة  
یتم تصنیف القیم العادلة إلى مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة بناءً على المدخالت المستخدمة في 

 أسالیب التقییم كما یلي:
 

 : األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في السوق المالیة النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.۱المستوى  -
المتداولة المدرجة في المستوى ۲المستوى   - القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام   ۱: مدخالت بخالف األسعار 

 بصورة مباشرة (األسعار) أو بصورة غیر مباشرة (مشتقة من األسعار).
بیانات السوق المالحظة (المدخالت غیر۳المستوى   - تعتمد على  المطلوبات التي ال  أو   : مدخالت الموجودات 

 القابلة للمالحظة).
 

إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام یمكن تصنیفھا في مستویات مختلفة للتسلسل 
الھرمي للقیمة العادلة، عندئٍذ یتم تصنیف قیاس القیمة العادلة في نفس مستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة على 

 ھام لقیاس القیمة العادلة ككل.أنھا مدخالت أقل مستوى 
 

 المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد -٦
 

تقم الشركة  یسري مفعول اإلصدارات المدرجة أدناه على الفترات السنویة الالحقة ویسمح بتطبیقھا بشكل مبكر. لم 
القوائم   ھذه  المعدلة عند إعداد  الجدیدة أو  للمعاییر  ھذه بالتطبیق المبكر  تأثیر  یكون  المتوقع أن  لیس من  المالیة. 

 المعاییر على المجموعة جوھریاً عند تطبیق المعاییر والتعدیالت المدرجة أدناه.
 

الساریة للفترات 
السنویة التي تبدأ في أو 

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت بعد

 م۲۰۲۲ینایر  ۱

 ).۳۷(تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي تكلفة إتمام العقد   -العقود المتوقع خسارتھا 
 م)۲۰۲۰ –م ۲۰۱۸التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي (دورة  

واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود (تعدیالت على معیار  العقارات
 ).۱٦المحاسبة الدولي  

 ). ۳الَمراجع حول إطار المفاھیم (تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  

الدولي   م۲۰۲۳ینایر  ۱ المحاسبة  معیار  على  بتصنیف    ۱تعدیالت  المتعلق  المالیة  القوائم  "عرض 
 لمطلوبات كمتداولة /غیر متداولة".ا

متاح للتطبیق  
تاریخ  االختیاري/

سریان مؤجل إلى أجل 
 غیر مسمى

بین مستثمر ما وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك.  بیع أو مساھمة الموجودات 
 ).۲۸ومعیار المحاسبة الدولي   ۱۰(تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  

 
المالیة األولیة الموحدة  قدرت   على القوائم  تأثیراً جوھریاً  والتعدیالت لیس لھا  الجدیدة  أن تطبیق المعاییر  اإلدارة 

 م.۲۰۲۱یونیو  ۳۰المختصرة للمجموعة كما في 
 
  



 روفة سابقاً باسم المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق)المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم (المع 
 (شركة مساھمة سعودیة)

   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 

۱۲ 

 ، صافيواآلالت والمعدات  العقارات .۷
 

والمعدات   دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٬۱۰٥٫۷م، ۲۰۲۱یونیو   ۳۰كما في  بلغت تكلفة العقارات واآلالت 
یونیو  ۳۰ملیون لایر سعودي كما في  ۱٬۰٦۸٫۲وبلغ االستھالك المتراكم  )ملیون لایر سعودي ۲٬۰۸۱م: ۲۰۲۰
 ملیون لایر سعودي). ۱٬۰۲۱م: ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱م (۲۰۲۱

 
م: ۲۰۲۰م (۲۰۲۱یونیو   ۳۰ملیون لایر سعودي كما في    ۱۱۲تم إدراج الموجودات التي یبلغ صافي قیمتھا الدفتریة  

طویلة األجل  ۱۳۲  ).۱٤(إیضاح ملیون لایر سعودي) كضمان مقابل القروض 
 

والمعدات    العقاراتالرأسمالیة للمجموعة المتعلقة بشراء    اإلرتباطاتبلغت  ملیون لایر سعودي كما  ۹٫۸واآلالت 
 م.۲۰۲۲ملیون لایر سعودي). ومن المتوقع أن یتم تسلیمھا في سنة    ۱۲٫۱م: ۲۰۲۰م (۲۰۲۱یونیو  ۳۰في 

 

 ، صافيالموجودات غیر الملموسة والشھرة .۸
 

 فیما یلي تفاصیل الموجودات غیر الملموسة:

 
 یونیو   ۳۰

  م۲۰۲۱
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۲۰
 لایر سعودي  لایر سعودي 

 ۳٦۹٬۹۲٤٬٤۳٦  ۳٦۹٬۹۲٤٬٤۳٦ شھرة  ال
 ۲۸۱٬٤۳٥٬۷۳۸  ۲٤٦٬۸٥٦٬۸۹۰ مشروع المحتوى المرئي والمواقع اإللكترونیة وحقوق النشر 

 ۱۷۲٬۱۲٦٬۳٥۰  ۱۷۲٬۱۲٦٬۳٥۰ عناوین المطبوعات 
 ٦۲٬۳٦۰٬۹٥۳  ٥۸٬۹٦۷٬۹۳۸ برامج الحاسب اآللي

 ۱٬۷۲٥٬۲٤۹  ۱٬۹۲۰٬۱۹۲ أخرى
 ۸٤۹٬۷۹٥٬۸۰٦  ۸۸۷٬٥۷۲٬۷۲٦ 

 

الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالقیمة العادلة من خالل   .۹
 الربح أو الخسارة

 

السعودیة  المالیة  السوق  ینظمھما نظام  السعودیة  العربیة  المملكة  صندوقین في  في  باالستثمار  المجموعة  قامت 
 ولوائحھ التنفیذیة.  

 

 الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   -أ
الدخل   خالل  من  العادلة  بالقیمة  المدرجة  المالیة  تعتتتمثل الموجودات  التي  االستثمارات  في  اآلخر  م زالشامل 

للمعیار الدولي للتقریر المالي  ، فقد قامت ۹المجموعة االحتفاظ بھا على المدى الطویل ألغراض استراتیجیة. ووفقاً 
 المجموعة باإلثبات األولي لھا على أنھا موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 
 ۳۱والسنة المنتھیة في  یونیو  ۳۰ي بیان بالحركة في الموجودات خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في فیما یل

 :م۲۰۲۰دیسمبر 

 
  یونیو  ۳۰

 م  ۲۰۲۱
 

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۲۰
 لایر سعودي   لایر سعودي 

 ۱٬۰٦٦٬۲۱۷٬٥۰٥   ۱٬۱۳۸٬٤۹۹٬۷۷۰ ینایر ۱في 
 ۲۷٬۳۰۰٬۰۰۰   ۳٬۲٤۰٬۰۰۰ إضافات

 )٤٤٦٬۱۳٥(   )۱٬۱۸٤٬۹۷٥( صندوقمصروفات  
 ٤٥٬٤۲۸٬٤۰۰   ۱۱٬۸٦٤٬۲٤۸ التغیرات في القیمة العادلة

 ۱٬۱۳۸٬٤۹۹٬۷۷۰   ۱٬۱٥۲٬٤۱۹٬۰٤۳ السنة / القیمة العادلة في نھایة الفترة
 ۱٬۰۰۰٬۰۰۰   ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ أسھم غیر مدرجة *

 ۱٬۱۳۹٬٤۹۹٬۷۷۰   ۱٬۱٥۳٬٤۱۹٬۰٤۳ السنة  /  في نھایة الفترة
 

بنسبة    تمثل(*)   تقدیر لإلدارة   ٪۷استثمار  تمثل أفضل  بالتكلفة حیث أنھا  في أسھم شركة غیر مدرجة ویتم قیاسھ 
 للقیمة العادلة لھذا االستثمار.



 التسويق) روفة سابقاً باسم المجموعة السعودية لألبحاث والمجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم (المع
 (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة
 م ٢٠٢١يونيو   ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

١٣ 

قيمة العادلة من خالل  الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبال .٩
 (يتبع)  الخسارةالربح أو 

 
 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:    -ب

 سارة: فيما يلي بيان بالحركة في الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ
 

 
  يونيو ٣٠

  م ٢٠٢١
ديسمبر  ٣١

 م ٢٠٢٠
 لایر سعودي  لایر سعودي 

 ٢٧٧٬٩٥٨٬١١٢  ٢٤١٬٢١١٬٤٥٤ يناير ١في 
 ٣٬١٦٠٬٠٠٠  - السنة  / الفترةخالل   اضافات

 ) ٤٣٬١٠٠٬٠٠٠(  ) ٤٣٬٠٠٠٬٠٠٠( السنة  / استبعادات خالل الفترة
 ١٬٩٦١٬٨٢٩  ٢٬٢٦١٬١٥٠ الربح المحقق من االستبعاد خالل الفترة / السنة 

 ٢٣٩٬٩٧٩٬٩٤١  ٢٠٠٬٤٧٢٬٦٠٤ التكلفة في نهاية الفترة/السنة 
 ١٬٢٣١٬٥١٣  ) ١٬٧٧٢٬٥١١( التغيرات في القيمة العادلة خالل الفترة / السنة 

 ٢٤١٬٢١١٬٤٥٤   ١٩٨٬٧٠٠٬٠٩٣ السنة   / في نهاية الفترة
 

 ، صافي المخزون .١٠
 

ياسة لسل  مليون لایر سعودي وفقاً ٢٢٫٩  بمبلغ  م٢٠٢١يونيو    ٣٠مخصص المخزون بطيء الحركة كما في    تم تحديد
 مليون لایر سعودي). ٢٢٫٦م:  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المتبعة من قبل المجموعة (

 
 رأس المال  .١١

 
ن ممليون لایر سعودي يتكون  ٨٠٠م، إن رأس مال الشركة البالغ  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١م و٢٠٢١يونيو  ٣٠كما في 

 الواحد. لایر سعودي للسهم  ١٠مليون سهم بقيمة  ٨٠
 

 االحتياطي النظامي  .١٢
 

حها السنوية  من صافي أربا  ٪ ١٠طبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، تقوم المجموعة بتحويل نسبة  
 من رأس المال.   ٪٣٠إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 

 
   االتفاقياالحتياطي  .١٣

 
نسبة  قوم بتجنيب  تأن  مجلس اإلدارة  بناء على اقتراح  العادية    يجوز للجمعية العامة،  لمجموعة  ل  نظام األساسيلطبقاً ل

 أغراض خاصة.  / غرض ليخصص  تفاقيااحتياطي لتكوين رباح األصافي من  ٪١٠
  



 روفة سابقاً باسم المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق)المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم (المع 
 (شركة مساھمة سعودیة)

   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 

۱٤ 

 المرابحة والقروض .۱٤
 

تمویل وتسھیالت بنكیة مع عدد من البنوك المحلیة واألجنبیة التي  تتضمن قروض وقعت المجموعة عدة اتفاقیات 
م: ۲۰۲۰ملیار لایر سعودي (  ۱٫٤بمبلغ  وخطابات ضمان  وتمویل مرابحة وتسھیالت ائتمانیة واعتمادات مستندیة

وتمویل   ۱٫۲ واالستثمارات  العامل  المال  تمویل رأس  التسھیالت ھو  من ھذه  الغرض  إن  سعودي).  ملیار لایر 
بأنشطة المجمو  المتعلقة  والمعدات  الخام  المواد  لالتفاقیات استیراد  وفقاً  تمویل  التسھیالت رسوم  تحمل ھذه  عة. 

 المعنیة.
 

وقعت الشركة التابعة للمجموعة "الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف" عدة اتفاقیات تمویل وتسھیالت بنكیة مع عدد 
وتمویل مرابحة وتسھیالت ائتمانیة واعتمادات مستن دیة وخطابات من البنوك المحلیة واألجنبیة والتي تشمل قروض 

م وھي قابلة للتجدید. وقد بلغ الحد االئتماني ۲۰۲٥م وتنتھي في مارس ۲۰۱۸ضمان بفترات مختلفة تبدأ من دیسمبر 
ملیون لایر  ۸۹۰م:  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱م (۲۰۲۱یونیو   ۳۰ملیون لایر سعودي كما في   ۱٬۰۷٥إلجمالي التسھیالت  

التس وأحكام  لشروط  التسھیالت التي سعودي). تخضع ھذه االتفاقیات  ھیالت البنكیة التي تطبق على جمیع أنواع 
تقدمھا البنوك لعمالئھا. إن الغرض من ھذه التسھیالت ھو تمویل النشاط ورأس المال العامل واالستثمارات والنفقات  

باإلضافة إلى تمویل استیراد المواد الخام والمعدات المتعلقة بأنشطة الشركة السعودیة للطب اعة والتغلیف الرأسمالیة 
في ینایر  م، وقع مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستیكیة (شركة تابعة مملوكة بالكامل ۲۰۲۱ومشروعاتھا. 

) مع بنك محلي في اإلمارات  متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیةفي اإلمارات العربیة المتحدة) اتفاقیة تسھیل بنكي (
بمبلغ إجمالي قدر یعادل   ٤۷٥ه  العربیة المتحدة  تتمثل فیما ملیون لایر سعودي)   ٤۸٤٫٥ملیون درھم إماراتي (ما 

  :یلي
 

یعادل   ۳۷٥تمویل طویل األجل بقیمة   -  ۸ملیون لایر ســـعودي)، یســـدد على  ۳۸۲٫٥ملیون درھم إماراتي (ما 
بمبلغ   الرأسمالیة  تمویل المشروعات  تم الحصول على التسھیل بغرض  ملیون درھم إماراتي (ما  ۱۰۰سنوات. 

باإلضــافة إلى الســداد المبكر للتســھیالت القا ۱۰۲یعادل  ئمة لصــالح بنوك أخرى في ملیون لایر ســعودي)، 
بمبلغ    ملیون لایر سعودي).   ۲۸۰٫٥ملیون درھم إماراتي (ما یعادل  ۲۷٥اإلمارات العربیة المتحدة 

 
ــیر األجل بقیمة   - یعادل  ۱۰۰تمویل قصــ تمویل    ۱۰۲ملیون درھم إماراتي (ما  ــعودي) بغرض  ملیون لایر ســ

 رأس المال العامل.
 

وفقاً لالتفاقیات ذات الصلة والتي تتراوح من   سایبور  معدل  ٪ + ۳٫٥٪ إلى ۲تخضع ھذه التسھیالت لمعدالت فائدة 
وبموجب ھذه االتفاقیات، فقد قدمت الشركة والشركة التابعة لھا عدداً من الضمانات لتغطیة القیمة الكاملة  والیبور. 

 للتمویل والتي تتكون مما یلي: 
 

 یمة اإلجمالیة للتسھیالت المتاحة.سندات ألمر بالق -
في حي أبحر بجدة كضمان. -  قطعة أرض 
بقیمة   -  قیمة التسھیالت.ل مساویةوثیقة تأمین تمنح البنك الحق في أن یكون المستفید األول 
 ملیون لایر سعودي. ۳٦ضمان شركات مقدم من شركة تابعة بمبلغ   -
 ملیون لایر سعودي). ٤م: ۲۰۲۰(ملیون لایر سعودي  ۹٫۸حسابات بنكیة مقیدة بمبلغ   -

 
بتاریخ   بناءً على الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف المنعقد  م، یحق للبنك، في ۲۰۱۸مایو    ۷قرار مجلس إدارة 

بعض الشركات التابعة، كما یحق للبنك طلب  على، اللجوء  في السدادتعثر الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف   حال
وقد التزمت الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف بجمیع الشروط   ضمانات إضافیة بخالف ما ورد في اتفاقیة القرض. 

 البنكیة الواردة في االتفاقیات.    المطلوباتو 
 

التابعة لھا     ۹۲٤٫٦  م، مبلغ۲۰۲۱یونیو   ۳۰في    كمابلغ الرصید القائم من التسھیالت المتاحة للشركة والشركات 
) یلي تحلیالً لمعامالت القروض    ۹٤۳٫٦م:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي  وفیما  ملیون لایر سعودي). 

 والمرابحة:
 
 
 



 روفة سابقاً باسم المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق)المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم (المع 
 (شركة مساھمة سعودیة)

   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 

۱٥ 

 المرابحة والقروض (یتبع)  -۱٤
 

 
 یونیو   ۳۰

 م۲۰۲۱
 

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۲۰
 لایر سعودي   لایر سعودي 

 ٤۱۸٬۳۷۲٬٤۷۳   ۳۷۳٬۳۸۷٬۹۹٦ قروض قصیرة األجل
 ۲٦٥٬٥٦۱٬۷۲۰   ۲٥۰٬٦۱۳٬٥۲۰ قرض آخر طویل األجل

 ٥٬۰۸۰٬۱۲۸   ۱٦٬۸٤۳٬٤٥۲ سحب على المكشوف لدى البنوك
 ۲٤۹٬۹٦٦٬۲۸۱   ۲۷۹٬۰٥٤٬۹۷۳ قرض مشترك

 ٤٬٥۷٤٬۲٥٥   ٤٬۷۱۱٬٤٤٦ تكالیف تمویل مستحقة
 ۹٤۳٬٥٥٤٬۸٥۷   ۹۲٤٬٦۱۱٬۳۸۷ إجمالي القروض 

 ) ٥٥٦٬٥۳۱٬٤٤۷(   )٥۰٦٬۷۰٦٬٥٤۸( : الجزء المتداولناقصاً 
 ۳۸۷٬۰۲۳٬٤۱۰   ٤۱۷٬۹۰٤٬۸۳۹ الجزء غیر المتداول

 
وتمویل المرابحة: یلي بیاناً بالحركة على رصید القروض   وفیما 

 

 
 یونیو   ۳۰

  م۲۰۲۱
  دیسمبر ۳۱

 م۲۰۲۰
 لایر سعودي  لایر سعودي 

 ۱٬۰۰٤٬۲۷۸٬٦٤۳  ۹٤۳٬٥٥٤٬۸٥۷ ینایر ۱في 
 ۷۲٤٬٥۱٥٬۰٤٤  ۸۸۲٬۹٦٤٬۱۸٦ من القروض   المتحصالت
 )۷۸۲٬٥۹۲٬۳۱۹(  )۹۰۲٬۰٤٤٬۸٤۷( القروض من   المدفوعات

 ٤۱٬۹۹٦٬۹۷۰  ۱۹٬٤٥۷٬۸۱۲ تكالیف تمویل
 )٤٤٬٦٤۳٬٤۸۱(  )۱۹٬۳۲۰٬٦۲۱( تكالیف التمویل المدفوعة  

 ۹٤۳٬٥٥٤٬۸٥۷  ۹۲٤٬٦۱۱٬۳۸۷ السنة    / في نھایة الفترةكما 
  

 الزكاة وضریبة الدخل .۱٥
 

 ربوط الزكاة وضریبة الدخل

یتم  ویحمل على قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرة.  وضریبة الدخل  یتم تسجیل مخصص الزكاة 
 .السنة التي یتم إنھاؤھا فیھافي   ةالنھائی  بالربوط  المتعلقةالناتجة عن احتساب الزكاة    الفروقات تسویة

 
التابعة  والشركات  للمجموعة  الزكاة  تقدیم إقرارات  والجمارك  تم  والضریبة  ھیئة الزكاة  بالكامل إلى  لھا  المملوكة 

حتى سنة  الزكاة  القوائم المالیة المنفصلة المعدة ألغراض  وتقوم الشركات التابعة ۲۰۰٦("الھیئة") على أساس  م. 
بتقدیم إقرارات الزكاة بصورة مستقلة.  غیر المملوكة بالكامل 

 
الھیئة بتقدیم إقرار زكوي موحد للمجموعة. وقد قدمت المجموعة م على موافقة ۲۰۰۷حصلت المجموعة خالل سنة  

 .م۲۰۲۰م حتى  ۲۰۰۷إقرارات الزكاة إلى الھیئة للسنوات من 
 

م، ۲۰۱۰م إلى  ۲۰۰۷م، تم عقد جلسة مع لجنة تسویة الخالفات الزكویة والضریبیة للسنوات من ۲۰۲۰وخالل سنة  
نھائیاً، وقامت المجمو  عة والشركات التابعة المملوكة لھا بالكامل بسداد المبلغ المقترح من وقد أصدرت اللجنة قراراً 

والشركات التابعة المملوكة لھا بالكامل للسنوات المذكورة.    اللجنة، وتم إنھاء وضع المجموعة 
 

بالكامل إقرارات التابعة المملوكة  والشركات  إلى   م۲۰۱۳م حتى  ۲۰۱۱للسنوات من    الزكویة  ھاقدمت المجموعة 
تقم الھیئة بعد بإصدار الربوط النھائیة للسنوات المذكورة.ةالھیئ  . ھذا، ولم 

 
 
 



 روفة سابقاً باسم المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق)المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم (المع 
 (شركة مساھمة سعودیة)

   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 

۱٦ 

 (یتبع) الزكاة وضریبة الدخل .۱٥
 

المجموعة والشركات التابعة المملوكة قامت م، وعلیھ،  ۲۰۱۸م إلى  ۲۰۱٤أصدرت الھیئة الربط النھائي للسنوات من  
بمبلغ  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱المحتملة كما في    المطالباتلتغطیة   بتكوین مخصصاتبالكامل   لایر  ٥۷٬۲٥۹٬٥۲٤م 

للسنة المنتھیة في  م، فقد قامت المجموعة والشركات التابعة المملوكة لھا بالكامل ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱سعودي. الحقاً 
وتم قبول االعتراض جزئیاً من قبل الھیئة وتم تعدیل الرب ط لیصبح  بملء وتقدیم اعتراض إلى لجنة منازعات الزكاة، 

لایر سعودي، ولجأت المجموعة والشركات التابعة المملوكة بالكامل إلى األمانة العامة للجان    ۲۷٬۳۱۸٬٥٥۳بمبلغ
 الضریبیة للفصل في المخالفات والخالفات الضریبیة. 

 
م ۲۰۱٦من  للسنوات  لایر سعودي   ۸٬۰۸۸٬۰۳۷ بقیمة  كما قامت الھیئة بإصدار ربط زكوي على شركة نمو العلمیة ً

بالكامل بملء وتقدیم اعتراض إلى لجنة منازعات ۲۰۱۸إلى   التابعة المملوكة  والشركات  م، وقد قامت المجموعة 
ولم یتم قبول االعتراض من قبل الھیئة، ولجأت شركة نمو العلمیة إلى األمانة العامة للجان الضریبیة للفصل   الزكاة، 

والخالفات الضریبیة.في   المخالفات 
 

للطباعة والتغلیف: الشركة السعودیة   فیما یتعلق بمراجعة 
الناتجة عن احتساب  یتم تسویة الفروقات  الموحدة.  ویحمل على قائمة الربح أو الخسارة  یتم تقدیر مخصص الزكاة 

 الزكاة المتعلقة بالربط النھائي في السنة التي تمت فیھا.
 

("الھیئة") قدمت   والجمارك  والضریبة  إلى ھیئة الزكاة  موحدة  والتغلیف إقرارات زكاة  الشركة السعودیة للطباعة 
لھذه السنوات.۲۰۰۸م إلى ۲۰۰٥دیسمبر  ۳۱للسنوات المنتھیة في   م وحصلت على شھادة الزكاة 

 
ربط للسنوات من   أصدرت الھیئة إشعارات  الشركة السعودیة م وطلبت من  ۲۰۰۸م إلى  ۲۰۰٥دیسمبر    ۳۱وقد 

وقدره   بمبلغ  إضافیة  زكاة  والتغلیف سداد  الشركة السعودیة للطباعة  ٦٬٥۸۲٬٦۳٤للطباعة  سعودي. قدمت  لایر 
خالل سنة  یتم قبول االعتراض من قبل الھیئة من النواحي ۲۰۱٦والتغلیف اعتراضاً على الربط المذكور  م، ولم 
المؤ  باستثناء بعض المكاسب  والشكلیة  بلغت الموضوعیة  التي  ضمن   ۲٬۰۰٤٬٥۷۸جلة  (المذكورة  لایر سعودي 

الزكاة   بشأنھا من ھذه الناحیة. كما طلبت الھیئة سداد فروق  تم قبول االعتراض  والتي  األصلي)  مبلغ االعتراض 
بھ لسنتي  سعودي (المذكورة   ۱٤۳٬۲۰۳م البالغة  ۲۰۰٦م و ۲۰۰٥المستحقة من فرق الربح غیر المصرح  لایر 

م. وتستمر ۲۰۱۸راض األصلي)، والتي تم سدادھا بواسطة السعودیة للطباعة والتغلیف خالل سنة  ضمن مبلغ االعت
یونیو  ۳۰م بین الھیئة والشركة كما في  ۲۰۰۸م إلى ۲۰۰٥دیسمبر   ۳۱المناقشات حول الربط للسنوات المنتھیة في  

 م. ۲۰۲۱
 

إلى   موحدة  والتغلیف إقرارات زكاة  ("الھیئة") قدمت الشركة السعودیة للطباعة  والجمارك  والضریبة  ھیئة الزكاة 
ولم تصدر الھیئة  ۲۰۱۳م إلى ۲۰۰۹دیسمبر   ۳۱للسنوات المنتھیة في   م وحصلت على شھادة الزكاة لھذه السنوات. 

حتى   للسنة المنتھیة في  ۲۰۲۱یونیو   ۳۰إشعارات الربط للسنوات المذكورة  دیسمبر  ۳۱م. أصدرت الھیئة ربطاً 
 ضافیة.م بدون مبالغ إ۲۰۱٤

 

("الھیئة")  والجمارك  والضریبة  إلى ھیئة الزكاة  موحدة  والتغلیف إقرارات زكاة  قدمت الشركة السعودیة للطباعة 
م وحصلت على شھادة الزكاة المقیدة لھذه السنوات. ۲۰۱۸م و  ۲۰۱٦م و ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱للسنوات المنتھیة في 

لایر   ۱٦٬۳۱٤٬۳٦۲الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف سداد مبلغ أصدرت الھیئة ربطاً لھذه السنوات وطلبت من  
یونیو  ۳۰سعودي. وقدمت الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف اعتراضاً على ھذا الربط والذي ال یزال جاریاً حتى  

 م.۲۰۲۱
 

دیسمبر  ۳۱تھیة في  أصدرت الھیئة ربطاً على حسابات إقرار الزكاة للشركة السعودیة للطباعة والتغلیف للسنة المن
لایر سعودي بناءً   ۳٬۰٥۷٬٦۱۲لایر سعودي والذي تم منھ سداد مبلغ    ۱۲٬۱۸۰٬٤٦٥م بإجمالي فرق قدره  ۲۰۱۷

البالغ   والتغلیف سداد الفرق  السعودیة للطباعة  وطلبت الھیئة من الشركة  المقدم  لایر   ۹٬۱۲۲٬۸٥۳على اإلقرار 
السعودیة اعترضت الشركة  فقد  ذلك،  ومع  جزئیاً   سعودي.  االعتراض  قبول  وتم  الربط  والتغلیف على  للطباعة 

تم سدادھا خالل سنة    ۲٬۲٥۳٬٦۰٦وتعدیل الفروق لتصبح   م.۲۰۱۹لایر سعودي والتي 
 

("الھیئة")  والجمارك  والضریبة  إلى ھیئة الزكاة  موحدة  والتغلیف إقرارات زكاة  قدمت الشركة السعودیة للطباعة 
المقیدة للسنوات المذكورة حتى ۲۰۲۰م إلى ۲۰۱۹بر دیسم ۳۱للسنوات المنتھیة في  م وحصلت على شھادة الزكاة 

 م.۲۰۲۱یونیو  ۳۰



 روفة سابقاً باسم المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق)المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم (المع 
 (شركة مساھمة سعودیة)

   إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 

۱۷ 

 ربحیة السھم  .۱٦
 

یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة أو المخفضة للربح العائدة إلى األسھم العادیة بنسبة من المتوسط المرجح لعدد 
م، تم احتساب ربحیة السھم على أساس ۲۰۲۱یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  الستة خالل فترةاألسھم العادیة القائمة. 

والبالغة   ۳۰المنتھیة في  لفترة الستة أشھرسھماً   ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة 
سھم عادیة مخفضة  سھماً). ال توجد أ  ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰م:  ۲۰۲۰یونیو    ۳۰أشھر المنتھیة في    الستة(لفترة    م۲۰۲۱  یونیو 

محتملة. إن ربحیة السھم المخفضة ھي نفس ربحیة السھم األساسیة حیث أن المجموعة ال یوجد لدیھا أوراق مالیة قابلة  
 للتحویل وال أدوات مالیة مخفضة لممارستھا.

 
 األدوات المالیة والقیمة العادلة وإدارة المخاطر .۱۷

 
دیسمبر   ۳۱م و  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰والمطلوبات المالیة كما في یظھر الجدول التالي القیم الدفتریة والعادلة للموجودات  

م:۲۰۲۰



 السعودیة لألبحاث واإلعالم (المعروفة سابقاً باسم المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق)المجموعة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (یتبع)
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

۱۸ 

 

 القیم العادلة وإدارة المخاطر (یتبع) –األدوات المالیة  -۱۷
 

 القیمة العادلة القیمة الدفتریة 

 

الموجودات المالیة  
المدرجة بالقیمة  
العادلة من خالل  
 الربح أو الخسارة

الموجودات المالیة  
بالقیمة العادلة  المدرجة  

 من خالل الدخل
 اإلجمالي ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   اإلجمالي مطلوبات مالیة أخرى بالتكلفة المطفأة الشامل اآلخر  

          م (غیر مراجعة)۲۰۲۱یونیو   ۳۰
          الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة

العادلة من خالل الربح أو  موجودات مالیة مدرجة بالقیمة  
 الخسارة

۱۹۸٬۷۰۰٬۰۹۳ - - - ۱۹۸٬۷۰۰٬۰۹۳ - ۱۹۸٬۷۰۰٬۰۹۳ - ۱۹۸٬۷۰۰٬۰۹۳ 

الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  
 - الشامل اآلخر

۱٬۱٥۲٬٤۱۹٬۰٤۳ 
- - 

۱٬۱٥۲٬٤۱۹٬۰٤۳ 
- 

۱٬۱٥۲٬٤۱۹٬۰٤۳ - ۱٬۱٥۲٬٤۱۹٬۰٤۳ 

 ۱۹۸٬۷۰۰٬۰۹۳ ۱٬۱٥۲٬٤۱۹٬۰٤۳ - - ۱٬۳٥۱٬۱۱۹٬۱۳٦ - ۱٬۳٥۱٬۱۱۹٬۱۳٦ - ۱٬۳٥۱٬۱۱۹٬۱۳٦ 
          الموجودات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة

 - - - - ۱٬۱۰۹٬۱٦٦٬۱۰۱ - ۱٬۱۰۹٬۱٦٦٬۱۰۱ - - الذمم المدینة التجاریة
 - - - - ٤۸۲٬۹۸۹٬٦۳۲ - ٤۸۲٬۹۸۹٬٦۳۲ - - نقد وما في حكمھ

 - - ۱٬٥۹۲٬۱٥٥٬۷۳۳ - ۱٬٥۹۲٬۱٥٥٬۷۳۳ - - - - 
          المطلوبات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة

 - - - - ٥۰٦٬۷۰٦٬٥٤۸ ٥۰٦٬۷۰٦٬٥٤۸ - - - وقروض قصیرة األجل  اتمرابح
 - - - - ٤۱۷٬۹۰٤٬۸۳۹ ٤۱۷٬۹۰٤٬۸۳۹ - - - وقروض طویلة األجل  اتمرابح

 - - - - ۳۰٦٬۱۲۳٬٥٦۳ ۳۰٦٬۱۲۳٬٥٦۳ - - - متداولة  -ذمم دائنة تجاریة  
 - - - - ۱۰۹٬۹۹۹٬۹۱۲ ۱۰۹٬۹۹۹٬۹۱۲ - - - غیر متداولة  -ذمم دائنة تجاریة  

 - - - - ۱٥٥٬٦۱۰٬٤۰٥ ۱٥٥٬٦۱۰٬٤۰٥ - - - مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
 - - - - ۲۹٬۳۹۱٬۹٥۹ ۲۹٬۳۹۱٬۹٥۹ - - - متداولة  -عقود إیجار    مطلوبات
 - - - - ۸٦٬۳۱۳٬۳٦۲ ۸٦٬۳۱۳٬۳٦۲ - - - غیر متداولة  -عقود إیجار    مطلوبات

 - - - ۱٬٦۱۲٬۰٥۰٬٥۸۸ ۱٬٦۱۲٬۰٥۰٬٥۸۸ - - - - 
 
 
 



 السعودیة لألبحاث واإلعالم (المعروفة سابقاً باسم المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق)المجموعة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (یتبع)
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

۱۹ 

 

 القیم العادلة وإدارة المخاطر (یتبع) –األدوات المالیة  -۱۷
 

 القیمة العادلة القیمة الدفتریة 

 

الموجودات المالیة  
المدرجة بالقیمة  
العادلة من خالل  
 الربح أو الخسارة

الموجودات المالیة  
المدرجة بالقیمة  
العادلة من خالل  

 الدخل
 اإلجمالي ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   اإلجمالي مطلوبات مالیة أخرى بالتكلفة المطفأة الشامل اآلخر  

          م (مراجعة)۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱
          الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  
 الخسارة

۲٤۱٬۲۱۱٬٤٥٤ - - - ۲٤۱٬۲۱۱٬٤٥٤ - ۲٤۱٬۲۱۱٬٤٥٤ - ۲٤۱٬۲۱۱٬٤٥٤ 

الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  
 ۱٬۱۳۸٬٤۹۹٬۷۷۰ - ۱٬۱۳۸٬٤۹۹٬۷۷۰ - ۱٬۱۳۸٬٤۹۹٬۷۷۰ - - ۱٬۱۳۸٬٤۹۹٬۷۷۰ - الشامل اآلخر

 ۲٤۱٬۲۱۱٬٤٥٤ ۱٬۱۳۸٬٤۹۹٬۷۷۰ - - ۱٬۳۷۹٬۷۱۱٬۲۲٤ - ۱٬۳۷۹٬۷۱۱٬۲۲٤ - ۱٬۳۷۹٬۷۱۱٬۲۲٤ 
          الموجودات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة

 - - - - ۱٬۲۰۸٬۷۸٤٬٤۳۲ - ۱٬۲۰۸٬۷۸٤٬٤۳۲ - - الذمم المدینة التجاریة
 - - - - ۳۸۷٬۷۰۰٬۱۰۲ - ۳۸۷٬۷۰۰٬۱۰۲ - - نقد وما في حكمھ

 - - ۱٬٥۹٦٬٤۸٤٬٥۳٤ - ۱٬٥۹٦٬٤۸٤٬٥۳٤ - - - - 
          المطلوبات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة

 - - - - ٥٥٦٬٥۳۱٬٤٤۷ ٥٥٦٬٥۳۱٬٤٤۷ - - - وقروض قصیرة األجل  اتمرابح
 - - - - ۳۸۷٬۰۲۳٬٤۱۰ ۳۸۷٬۰۲۳٬٤۱۰ - - - وقروض طویلة األجل  اتمرابح

 - - - - ۲۷۹٬۰٦٤٬۱۷۷ ۲۷۹٬۰٦٤٬۱۷۷ - - - متداولة  -ذمم دائنة تجاریة  
 - - - - ۱٤۲٬٦٥۱٬۱۷۳ ۱٤۲٬٦٥۱٬۱۷۳ - - - غیر متداولة  -ذمم دائنة تجاریة  

 - - - - ۱۷٤٬٥۹٥٬٥۸۸ ۱۷٤٬٥۹٥٬٥۸۸ - - - متداولة أخرىمصروفات مستحقة ومطلوبات  
 - - - - ۲٦٬۱۷۷٬۳٥۰ ۲٦٬۱۷۷٬۳٥۰ - - - متداولة  -عقود إیجار  مطلوبات  
 - - - - ۹٥٬٤۸۷٬۹۹٥ ۹٥٬٤۸۷٬۹۹٥ - - - غیر متداولة  -عقود إیجار    مطلوبات

 - - - ۱٬٦٦۱٬٥۳۱٬۱٤۰ ۱٬٦٦۱٬٥۳۱٬۱٤۰ - - - - 
 



 السعودیة لألبحاث واإلعالم (المعروفة سابقاً باسم المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق)المجموعة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (یتبع)
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

۲۰ 

 
  المحتملة   وباتوالمطلاالرتباطات   .۱۸

 
 المطالبات القانونیة المحتملة

ھناك بعض القضایا المقامة ضد بعض الشركات التابعة للمجموعة، خالل السیاق االعتیادي لألعمال، ویتم الترافع 
لنتائج  بشأنھا حالیاً. ومن الصعب تحدید النتائج النھائیة لھذه األمور بشكل مؤكد. ومع ذلك، ال تتوقع اإلدارة أن یكون 

 م.۲۰۲۱یونیو   ۳۰ھذه األمور تأثیراً جوھریاً على القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة للمجموعة كما في  
 

 لدى المجموعة المطلوبات المحتملة التالیة:

 

 یونیو  ۳۰
 م  ۲۰۲۱ 

(بمالیین  
الریاالت 

  السعودیة)

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

(بمالیین  
  الریاالت  
 السعودیة)

 لایر سعودي  لایر سعودي 
 ۳٦٫٦  ۳٥٫٥ اعتمادات مستندیة

 ٦٫۲  ۹٫۸ خطابات ضمان
 ۱٦  ۱٥٫٦ تجاریة وتسویقیة مطلوبات
 ۱۲٫۱  ۹٫۸ )۷(إیضاح رأسمالیة   مطلوبات

  
 المعلومات القطاعیة   .۱۹

 
للمنتجات والخدمات التي تقدمھا ولدیھا  قطاعات یتم   أربعألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من وحدات أعمال وفقاً 

 رفع التقاریر بشأنھا وكما یلي:
 

والرقمي: .۱ المرئي  والمحتوى  واألبحاث   النشر  والخارجیة  الداخلیة  المطبوعات  نشر  نشاطات  یشتمل على 
وللغ لمنتجات المجموعة  المطبوعات المتخصصة  والتسویق  نشاطات نشر  أیضاً على  كما یشتمل القطاع  یر. 

المرئي  المحتوى  وبیع  الترجمة  خدمات  وتقدیم  بترخیص  عالمیة  مطبوعات  وإصدار  األخرى،  لألطراف 
 واإللكتروني.  

والبحوث وا  العالقات العامة واإلعالن: .۲ لمحافل  یشتمل على خدمات العالقات العامة الدولیة والمحلیة والدراسات 
اإلعالنیة   وتمثیل وتسویق الوسائل  وتوزیع  وإنتاج  ودولیاً  اإلعالن محلیاً  بأعمال  والتسویقیة والقیام  اإلعالمیة 

اإلعالنیة ً. والمرئیة واللوحات  والمسموعة   المقروءة 
إلى  الطباعة والتغلیف: .۳ باإلضافة  التجاریة  والملصقات  والبالستیك  الورق  الطباعة على   یشتمل على أعمال 

 صناعة المنتجات البالستیكیة للمجموعة وللغیر.
تشتمل على تجارة الجملة والتجزئة في األدوات المدرسیة واألثاث المكتبي والمختبرات  كافة القطاعات األخرى: .٤

والمطبوعات  والكتب  والمجالت  التعلیمیة والتدریبیة ونشاطات توزیع الصحف  والدورات  وتركیبھا  وصیانتھا 
واألنشطة ذات العالقة األخرى.الخاصة بالمجموع  ة محلیاً ودولیاً 

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

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

 

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

 بشأنھا. 
 

اتخاذ  العمل بصورة مستقلة لغرض  نتائج عملیات وحدات  بمراقبة  العملیات  التنفیذي ومدیر  یقوم كل من الرئیس 
ویتم تق وتقییم األداء.  ویتم قیاسھ بصورة مماثلة مع القرارات بشأن توزیع الموارد  ییم أداء القطاع على أساس الربح 

التعامل  التشغیلیة بشروط  بین القطاعات  التحویل  تتم أسعار  المختصرة.  الموحدة  المالیة األولیة  في القوائم  الربح 
 العادل وبطریقة مماثلة للمعامالت مع الجھات األخرى.



 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم (المعروفة سابقاً باسم المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (یتبع)
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

۲۱ 

 
 قطاعیة (یتبع)المعلومات ال -۱۹

  
للقطاعات التشغیلیة للمجموعة لفترة   م:  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةیعرض الجدول التالي معلومات اإلیرادات واألرباح 

  

 
النشر والمحتوى  
  المرئي والرقمي

العالقات العامة  
  الطباعة والتغلیف  واإلعالن

 
كافة القطاعات  

  اإلجمالي  األخرى
التسویات  

 اإلجمالي    ستبعاداتواال
 لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي 

              اإلیرادات
 ۱٬۲۹۹٬٥٥۰٬٤۲٦    ۱٬۲۹۹٬٥٥۰٬٤۲٦  ۲٦٬۲۱٤٬۸٦۰  ۳٦٤٬٥۱٥٬۰۰۰  ٤٥٥٬۲۰٦٬٦٥۱  ٤٥۳٬٦۱۳٬۹۱٥ عمالء خارجیون  

 -  )۲۱۱٬۹۱۰٬٤۷۱(  ۲۱۱٬۹۱۰٬٤۷۱  ۱٬۹۰۰٬٥۲۹  ۳٬۱۳٤٬٥۲۰  ۳۳٬۳۷٥٬٤۲٤  ۱۷۳٬٤۹۹٬۹۹۸ بین القطاعات الداخلیة 
 ۱٬۲۹۹٬٥٥۰٬٤۲٦    )۲۱۱٬۹۱۰٬٤۷۱(  ۱٬٥۱۱٬٤٦۰٬۸۹۷  ۲۸٬۱۱٥٬۳۹۰  ۳٦۷٬٦٤۹٬٥۲۰  ٤۸۸٬٥۸۲٬۰۷٥  ٦۲۷٬۱۱۳٬۹۱۳ إجمالي اإلیرادات

              
 ٤۹٦٬۷۲۸٬۰٦۱  )۱۰٬۷۱۳٬٦۰۲(  ٥۰۷٬٤٤۱٬٦٦۳  ۱٦٬۲۲۰٬۱۱۲  ٤٤٬۲۱۰٬۰٤۷  ۲۹۰٬۹٥٤٬٦۹۱  ۱٥٦٬۰٥٦٬۸۱۳ مجمل الربح

 ۲۲٦٬۰۸۳٬٥۰۹  )٤۳٬٥۸٤٬٤۷۷(  ۲٦۹٬٦٦۷٬۹۸٦  )۱٬۹۸۰٬٥۰۳(  )۲۸٬۹۰۹٬۱۱۳(  ۲۳٤٬۷۸۸٬۹٦۲  ٦٥٬۷٦۸٬٦٤۰ ربح/(خسارة) القطاع
 

للقطاعات التشغیلیة للمجموعة لفتریعرض الجدول   م: ۲۰۲۰یونیو  ۳۰في المنتھیة  الستة أشھر  ةالتالي معلومات اإلیرادات واألرباح 
 

  
النشر والمحتوى  
 المرئي والرقمي

العالقات العامة   
   الطباعة والتغلیف  واإلعالن

كافة القطاعات  
 اإلجمالي  التسویات واالستبعادات  اإلجمالي  األخرى

 لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي   لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي 
               اإلیرادات

 ۱٬۰٥۱٬۷٤٥٬٤۱۳  -  ۱٬۰٥۱٬۷٤٥٬٤۱۳  ۲٤٬۲۳۸٬۹۲۸   ۳۸٥٬۷۸٥٬٤۸۷  ٤٤۳٬٦۷۷٬۲٦٤  ۱۹۸٬۰٤۳٬۷۳٤ عمالء خارجیون  
 -  )۲۲۳٬۱۳۳٬٤۷٤(  ۲۲۳٬۱۳۳٬٤۷٤  ٤٬٤۳۱٬۹۹۰   ۸٬۱۱٤٬٤۹۸  ۳۷٬۰۸٦٬۹۸۸  ۱۷۳٬٤۹۹٬۹۹۸ بین القطاعات الداخلیة 

 ۱٬۰٥۱٬۷٤٥٬٤۱۳  )۲۲۳٬۱۳۳٬٤۷٤(  ۱٬۲۷٤٬۸۷۸٬۸۸۷  ۲۸٬٦۷۰٬۹۱۸   ۳۹۳٬۸۹۹٬۹۸٥  ٤۸۰٬۷٦٤٬۲٥۲  ۳۷۱٬٥٤۳٬۷۳۲ إجمالي اإلیرادات
               

 ۳٥٤٬۷۰۸٬۳۷۲  )۱۷٬۱۳۸٬۹٥۸(  ۳۷۱٬۸٤۷٬۳۳۰  ۲٦٬٤٤۱٬۹۳۳   ٦٤٬۲۸۸٬۷۸۰  ۲۸۳٬۱۹٦٬٥۲۰  )۲٬۰۷۹٬۹۰۳( مجمل الربح
 ۱۳۹٬۹۷٦٬٥٥۳  ۱۷٬٦٦٤٬۳٥٥  ۱۲۲٬۳۱۲٬۱۹۸  )۱۷٬۳۱٥٬۰٤۰(   )۱۳٬٤۱۹٬۷٦۸(  ۲۳٤٬۳۹۸٬۲۳۰  )۸۱٬۳٥۱٬۲۲٤( ربح/(خسارة) القطاع

 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم (المعروفة سابقاً باسم المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (یتبع)
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

۲۲ 

 
 المعلومات القطاعیة (یتبع) -۱۹

 
وإجمالي المطلوبات للقطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في   م: ۲۰۲۱یونیو  ۳۰یعرض الجدول التالي المعلومات المتعلقة بإجمالي الموجودات 

 

 
النشر والمحتوى  
  المرئي والرقمي

العالقات العامة  
  الطباعة والتغلیف  واإلعالن

 
كافة القطاعات  

 اإلجمالي    ستبعاداتالتسویات واال  اإلجمالي  األخرى
 لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي 

              
 ٥٬۳٦٥٬٤۸۱٬۳۳۱  )٤٬۲٦۹٬۳۸٦٬۹۰۲(  ۹٬٦۳٤٬۸٦۸٬۲۳۳  ۷٦٥٬۳۱۳٬۸۹٥  ۱٬٦۹۰٬۳۸٥٬٤٦۳  ٥٬۱۱٤٬۸٥۸٬٤۱۳  ۲٬۰٦٤٬۳۱۰٬٤٦۲ إجمالي الموجودات
 ۳٬۳۷۱٬۳٤۹٬٦۰۰  )٤٬۰۳۲٬٤۰۹٬۹۲۷(  ۷٬٤۰۳٬۷٥۹٬٥۲۷  ۸۲٦٬۹۸۱٬۳۰۳  ۱٬۰۱۷٬۱۲۱٬۹۳٦  ۳٬۰٤۳٬۱۳٦٬٦٤۰  ۲٬٥۱٦٬٥۱۹٬٦٤۸ إجمالي المطلوبات  

 
وإجمالي المطلوبات للقطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في   م:۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱یعرض الجدول التالي المعلومات المتعلقة بإجمالي الموجودات 

 

 
النشر والمحتوى المرئي 

  والرقمي
العالقات العامة  

  الطباعة والتغلیف  واإلعالن

 
كافة القطاعات  

 اإلجمالي    ستبعاداتالتسویات واال  اإلجمالي  األخرى
 لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي 

              
 ٥٬٤۲۱٬٤۰۲٬۱٥٥  )٤٬۰۲۸٬۷۲۸٬۷۸٥(  ۹٬٤٥۰٬۱۳۰٬۹٤۰  ۷۷۱٬۰۰۹٬۳۷۷  ۱٬٦۷۱٬۹۸۹٬۸۸٦  ٤٬۸۲۸٬۱۱۱٬۷٥٦  ۲٬۱۷۹٬۰۱۹٬۹۲۱ الموجوداتإجمالي  

 ۳٬٦٥۲٬۱۲۰٬۲۸۸  )۳٬٦۱٦٬۸۲۷٬۹۲۷(  ۷٬۲٦۸٬۹٤۸٬۲۱٥  ۸۲۲٬۷۳۲٬۸۳۲  ۹٦۹٬۲٤۹٬۱۲٦  ۳٬۱۰۲٬۳۰۰٬۹۲٤  ۲٬۳۷٤٬٦٦٥٬۳۳۳ إجمالي المطلوبات 
 

 ".واالستبعاداتاإلیرادات المتداخلة بین القطاعات عند توحید القوائم المالیة ویتم إظھارھا في عمود "التسویات  استبعادیتم 
 

 التسویات والحذوفات

وخسائر القیمة العادلة للموجودات المالیة على القطاعات بشكل فردي ألنھ یتم إدارة األدوات المع  نیة على مستوى المجموعة. ال یتم توزیع تكالیف التمویل وأرباح 
 

والمطلوبات المالیة على ھذه القطاعات حیث أنھ یتم إدارت وضریبة الدخل وبعض الموجودات  یتم توزیع الزكاة   ھا أیضاً على مستوى المجموعة. كما ال 



 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم (المعروفة سابقاً باسم المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (یتبع)
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

۲۳ 

 
 المعلومات القطاعیة (یتبع) -۱۹

 
 توقیت إثبات اإلیرادات:

الواردة في العقود المبرمة مع العمالء عن خدمات اإلعالم   وفقاً للشروط واألحكام  تقوم المجموعة بإثبات اإلیرادات 
والنشر وقطاعات الخدمات   یلي:واإلعالن   األخرى كما 

 
 العالقات العامة واإلعالن

جاھزة وعادة ما تكون  مطلوباتاألداء ھي   مطلوباتیتم إثبات اإلیرادات على مدى زمني وعلى أساس "االستعداد".  
متفق علیھا أن طبیعة الوعد في االلتزام الجاھز ھي الوعد بأن العمیل سیحصل على سلعة أو خدمة. ویصف المعیار 
جعل  أو  خدمات  بضاعة أو  لتوفیر  مستوى من الجاھزیة  على  من البقاء  تتكون  كخدمة موعودة  الجاھز  االلتزام 

یقرر القیام بذلك.البضاعة أو الخدمات متاحة للعمیل الستخ  دامھا عندما 
 

 الطباعة والتغلیف

یتم إثبات اإلیرادات عند حصول العمیل على السیطرة على البضاعة ویتم ذلك عندما یتم قبول وتسلیم البضاعة إلى 
وإثبات اإلیرادات.    موقع العمیل. ویتم في ذلك الوقت إصدار الفواتیر 

 
البضاعة بإرجاع  للعمالء  یتم  وتسمح بعض العقود  األموال.  یُسمح بإرجاع  ببضاعة أخرى جدیدة، وال  واستبدالھا 

بواسطة العمیل.  إثبات اإلیرادات عندما یتم تسلیم البضاعة وقبولھا 

احتمال كبیر عدم  البضاعة، فیتم إثبات اإلیرادات فقط بقدر وجود  بإرجاع  التي تسمح للعمالء  یتعلق بالعقود  وفیما 
 اإلیرادات المتراكمة.حدوث عكس كبیر في مبلغ 

 
 القطاعات األخرى:

تاریخ  قصیر من  وقت  مستحقة بعد  الدفعات  وتكون  شھري،  أساس  اإلعالنات على  بإیرادات  فاتورة  یتم إصدار 
بھ عند نقطة من الزمن. تقوم المجموعة بإثبات الذمم المدینة  ویتم إثبات ھذه الخدمات كالتزام أداء یتم الوفاء  الفاتورة. 

تقدیمھا حیث أن ھذا یمثل النقطة من الزمن التي یصبح فیھا الحق في المقابل   عندما یتم تسلیم البضائع أو الخدمات أو 
یلزم سوى مرور الوقت قبل أن یستحق سداده.  المادي غیر مشروط، حیث ال 

 
ب وتؤجل اإلیرادات التي یتم إصدار فواتیر  بإیرادات االشتراكات وتحصل مقدماً.  لتقدیم یتم إصدار فاتورة  ھا مقدماً 

یتم إثبات إیرادات االشتراكات على مدى زمني حیث  الخدمات وتعرض في قائمة المركز المالي كمطلوبات عقود. 
یتم إثبات أسعار المعامالت الموزعة على ھذه   مطلوباتھاأن المجموعة تستوفي  باألداء على مدى زمني.  المتعلقة 

 البیع األولیة وتقید على أساس القسط الثابت على مدى فترة الخدمة. االشتراكات كمطلوبات عقود في وقت معامالت
 

یتم إثبات غرامات الذمم المدینة التجاریة المتأخرة السداد على أساس مبدأ االستحقاق باستخدام المعدالت المنصوص 
 علیھا في اتفاقیات الخدمات.

 

 
 یونیو   ۳۰

 م۲۰۲۱
 

 
 یونیو  ۳۰

 م۲۰۲۰
 لایر سعودي   لایر سعودي 
     

 ٤٥۰٬٤۸۱٬۷۹٥   ٤۲۸٬۹۱٤٬۸٥٥ عند نقطة من الزمن
 ٦۰۱٬۲٦۳٬٦۱۸   ۸۷۰٬٦۳٥٬٥۷۱ على مدى زمني

 ۱٬۲۹۹٬٥٥۰٬٤۲٦   ۱٬۰٥۱٬۷٤٥٬٤۱۳ 
 
 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم (المعروفة سابقاً باسم المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق) 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (یتبع) 
 م ۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

۲٤ 

 
 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  . ۲۰

 
تتكون األطراف ذات العالقة في المجموعة من الشركات التي یكون للمساھمین وموظفي اإلدارة العلیا فیھا سیطرة 

 أو سیطرة مشتركة أو تأثیر جوھري.  
 

یتم إجراء المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط تمت الموافقة علیھا من قبل مجلس إدارة المجموعة. تتعامل 
 ذات العالقة مع بعضھا خالل السیاق االعتیادي لألعمال:  المجموعة واألطراف

 
 یونیو   ۳۰

  م ۲۰۲۱
 یونیو  ۳۰

 م ۲۰۲۰
 لایر سعودي  لایر سعودي 
    

 ۳٬۰٤٥٬۰۰۰  ۳٬۱۲٦٬۰۰۰ مصروفات وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة 
 ۱٬۸۲۸٬٤۲٥  ٥٬۳۹۱٬۸٤۲ مكافأة موظفي اإلدارة العلیا بالمجموعة

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

 
أسماء األطراف ذات  

 طبیعة المعاملة    طبیعة العالقة   عالقة
یونیو   ۳۰

  م ۲۰۲۱
یونیو  ۳۰

 م ۲۰۲۰
 لایر سعودي  لایر سعودي   
شركة المدارات للدعایة  

واإلعالن والشركات  
التابعة لھا مقابل 
 خدمات إعالنیة

مملوك بواسطة عضو 
 مجلس إدارة  

خدمات إعالمیة وبرامج    
 وإنتاج أفالم 

۱٥٬٤۷۷٬٥٥۹ 

 

۱۳٬۷۸۷٬۲٤۳ 

      
مملوك بواسطة عضو  مكتب الفھد للمحاماة

 مجلس إدارة  
 ۷٥۳٬٥۰۰ استشارات قانونیة 

 
٦۸۷٬٥۰۰ 

 
 المعامالت المذكورة أعاله للمجموعة واألطراف ذات العالقة: وفیما یلي األرصدة الناتجة عن 

 

 
 یونیو   ۳۰

  م ۲۰۲۱
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
 لایر سعودي  لایر سعودي 

 ۱۱٬۳۹۹٬۸٥۱  ۱٥٬۳۳۸٬۸۷۲ شركة المدارات للدعایة واإلعالن والشركات التابعة لھا مقابل خدمات إعالنیة 
 

إلى ذلك، فقد دفعت   الفترةباإلضافة    لكیان ملیون لایر سعودي مقابل خدمات إعالمیة    ۲۰  مبلغ  المجموعة خالل 
في  إل  العام مدیر  لل  مملوك المدارات  شركة  رصید  جانب  إلى  المبلغ  ھذا  إدراج  ویتم  التابعة.  الشركات  بند  حدى 

ً مدفوعات   وموجودات متداولة أخرى وذمم دائنة تجاریة، على التوالي.  مقدما
 
 
 

  



 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم (المعروفة سابقاً باسم المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (یتبع)
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

۲٥ 

 
 ۱۹-آخر المستجدات حول كوفید .۲۱

 
وباء كورونا المستجد المعلن عنھ كجائحة من قبل منظمة الصحة العالمیة في مطلع  العام  (Covid-19) ما زال 

الكامل ومدى تأثیر ھذا الوباء على األعمال واالقتصاد  الماضي مستمراً في التطور، ومن الصعب حالیاً التنبؤ بالمدى 
 .الذي تعمل فیھ المجموعة

 

بدقة في  بھا  ویعتمدان على التطورات المستقبلیة التي ال یمكن التنبؤ  ھذه اآلثار غیر مؤكدین  وال یزال مدى ومدة 
وفعالیة إجراءات االحتواء المتخذة،   وقد اتخذت المجموعة خطوات ھذا الوقت، مثل معدل انتقال الفیروس، ومدى 

 .م، حدت من التأثیر السلبي للفیروس على النتائج المالیة للمجموعة۲۰۲۱ یونیو  ۳۰احتواء حتى  
 

والمعدات   ،العقارات واآلالت  مبدأ االستمراریة، الشھرة  تأثیر مستقبلي كبیر وسلبي على  أي  تتوقع المجموعة  ال 
واألثر المرتبط بذلك على أساس منتظم.والتعھدات البنكیة وستواصل المجموعة إعادة    تقییم وضعھا 

 
 األحداث الالحقة  .۲۲

 

وقعت  ،م۲۰۲۱یولیو   ۱٤أعلنت المجموعة في  تفاقیة إأن الشركة العربیة للوسائل (إحدى الشركات التابعة لھا) قد 
بتاریخ  وأسیل صالح ۲۰۲۱یولیو   ۱۳شراء حصص  باعبدهللا وشركة میم م مع كل من عبدالرحمن علي أبو مالح 

من حصص شركة ثمانیة للنشر والتوزیع (شركة ذات مسؤولیة   ٪٥۱للبحوث والدراسات، لالستحواذ على ما نسبتھ  
بثمن صفقة إجمالیة قدره    لایر سعودي.  ۳۳٬۳۰٦٬۱۲۰محدودة) 

 
النظامیة   المسبقة، بما في ذلك الحصول على الموافقات  المطلوبة، ومنھا  ویخضع إتمام الصفقة لعدد من الشروط 

والتوزیع ثمانیة للنشر  تأسیس شركة  تعدیل عقد  على  التجارة  الشركة   وذلك  الحصول على موافقة وزارة  إلدخال 
تتضمن االتفاقیة  نظامیة أخرى. كما  وأي موافقات  الھیئة العامة للمنافسة  شریكاً جدیداً، وموافقة  العربیة للوسائل 

ل البائعین في مثل ھذه الصفقات. ولذلك، فإن المجموعة اآلن بانتظار موافقة  الضمانات والتعھدات االعتیادیة من قب
تتوقع اإلدارة أن یتم الحصول على  الھیئات التنظیمیة واستكمال اإلجراءات الشكلیة األخرى قبل عملیة االستحواذ. 

 م.۲۰۲۱ھذه الموافقة خالل الربع الرابع من سنة  
 

 اعتماد مجلس اإلدارة .۲۳

 ۱۸ھـ (الموافق ۱٤٤۳محرم  ۱۰القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في  تم اعتماد ھذه  
 م).۲۰۲۱أغسطس 
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