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 المحترمين المساهمين /إلى السادة
 الشركة السعودية للعدد واألدوات

 (سعودية)شركة مساهمة 
 

 الفحصنطاق 
للعدد واألدوات )شركة مسايمة سعودية( )"الشركة"(  السعودية  شركةلفحصنا قائمة املركز املايل األولية املرفقة ل دقل

، م2315سبتمرب  33وقائمة الدخل األولية لفرتيت الثالثة والتسعة أشهر املنتهيت ن يف  م2315سبتمرب  33كما يف 
مبا  األوليت ن للتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق املسايم ن لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف ذلك التاريخ،والقائمت ن 

ن هذه القوائم إ. املتعلقة هبا واليت تعترب جزءاً من هذه القوائم املالية األولية (13)( إىل 1من ) يف ذلك اإليضاحات
  .ا لنا مع كافة املعلومات والبيانات اليت طلبناهااألولية هي مسؤولية إدارة الشركة واليت أعدهتا وقدمتهاملالية 

ملعيار فحص التقارير املالية األولية الصادر من قبل اهليئة السعودية للمحاسب ن وفقًا حمدودًا  فحصاً  حصناكان ف
 من واالستفساراملالية املعلومات على  ةحتليلي إجراءاتتطبيق  منساسية أة فبصاحملدود  القانوني ن. يتكون الفحص

من عملية املراجعة اليت تتم  أقل نطاقاً احملدود  الفحصهذا  يُعد  عن األمور املالية واحملاسبية.  املسؤول ن األشخاص
الرأي حول القوائم  إبداءاليت هتدف أساسًا إىل يف اململكة العربية السعودية و وفقًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها 

 .نبدي مثل هذا الرأي الفإننا لذا املالية ككل، 
 

 نتيجة الفحص
ة يتع ن إدخاهلا على القوائم املالية مهم، مل يتب ن لنا وجود أية تعديالت الفحص احملدود الذي قمنا بهعلى ًء بناو 

 معايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية.تتفق مع  لكي املرفقة األولية
 

 برايس وترهاوس كوبرز
 

 
  
 خالد أحمد محضر

 863ترخيص رقم 
 
 هـ0407 محرم 5
 (م5302أكتوبر  04)
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 الشركة السعودية للعدد واألدوات
  (شركة مساهمة سعودية)

  األولية قائمة المركز المالي
   ت السعودية ما مل يذكر يري ذلك(ريـاال)مجيع املبالغ بال

 سبتمبر 03كما في    
 م5304  م5302   
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  إيضاح 

      الموجودات
      موجودات متداولة:

 1144334123  5430033554   نقد وما يعادله
 645134133  735073244   ذمم مدينة 

 55244744621  24730703003   خمزون
 7647164667  7032013017   وذمم مدينة أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً 

   74335773312  64741124271 
      موجودات غير متداولة:

 142634452  335733425   دأسهم ممنوحة من مور  
 14242674252  07033023173  4 ، صايفممتلكات ومعدات

 641714155  737203144   مصاريف ما قبل التشغيل
   07133433077  15647354156 

 13646114137  35330043470   مجموع الموجودات
      المطلوبات

       مطلوبات متداولة:
 12643214261  1734473700  4 وسحب على املكشوف قصرية األجلبنكية قروض 

 3345354637  0433743004   اجلزء املتداول من قروض متوسطة األجل
 23745654653  02030373713   ذمم دائنة 

 3246144724  4332413503   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 444134327  730753737   زكاة مستحقة

   03133003743  43445544632 
      مطلوبات غير متداولة:

 2145614177  0230003047  4 قروض متوسطة األجل
 2545364747  5337403750   خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظف ن

   4037243373  5441354624 
       45146634226  02032373703   مجموع المطلوبات

      :مساهمينحقوق ال
 24343334333  54333333333  5 رأس املال 

 1546614517  5733503200  6 احتياطي نظامي
 6242364364  01337373043   أرباح مبقاة

 34142274611  47732573320   مساهمينمجموع حقوق ال
 13646114137  35330043470   مساهمينمجموع المطلوبات وحقوق ال

     1 تعهدات والتزامات محتملة

 األولية. ال يتجزأ من هذه القوائم املالية جزءاً  11إىل رقم  6تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 

 
 العضو املفوض املدير التنفيذي املدير املايل
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 الشركة السعودية للعدد واألدوات
  (شركة مساهمة سعودية)

  األولية قائمة الدخل
  ت السعودية ما مل يذكر يري ذلك(ريـاال)مجيع املبالغ بال

 
 سبتمبر 03المنتهية في  التسعة أشهر ةفتر ل  سبتمبر 03المنتهية في  الثالثة أشهر ةفتر ل   
  

 يضاحإ
 م5302 

 )غير مراجعة(
 م5304 

 )غير مراجعة(
 م5302 

 )غير مراجعة(
 م5304 

 )غير مراجعة(
 ، بالصايف املبيعات

 واإليرادات األخرى   
   

 57230703730 
  

 24146344564 
  

 15430703405  
  

 77143634232 
 (51441134765)  (70033173772)  (16246354634)  (53735213315)   واإلشغال تكلفة املبيعات
 11642764437   50033703747  5546614663  2330343210    الربح اإلمجايل

          مصاريف تشغيلية:
  بيع وتسويقمصاريف 

 وعمومية وإدارية   
   

(0730743032) 
  

(3741354715) 
  

(00734753021) 
  

(13343624563) 
 1641164177   1237303533   1141634275   5331033537    الدخل من العمليات

          إيرادات )مصاريف( أخرى:
 (441644333)  (535303107)  (146764611)  (2143133)   نفقات مالية

 247654613   035353314   1614233   5733713    أخرىإيرادات 
 1443514454   1432503472   1143744124   5337343073    الدخل قبل الزكاة

 (441434216)  (730533323)  (144734336)  (530333433)   زكاة
 7646154165   3335303402   1646344115   0334123773    ةفتر صافي الدخل لل

 ريـالربحية السهم )
 سعودي(:

7         

 3456   0313   3476   3337    الدخل من العمليات 
 3433   0373   3466   3377    للفرتةصايف الدخل  

 2443334333   5433333333   2443334333   5433333333    املتوسط املرجح لعدد األسهم

 

 األولية. ال يتجزأ من هذه القوائم املالية جزءاً  11إىل رقم  6تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 

 
 العضو املفوض املدير التنفيذي املدير املايل
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 الشركة السعودية للعدد واألدوات
  (شركة مساهمة سعودية)

 األولية قائمة التدفقات النقدية
   ت السعودية ما مل يذكر يري ذلك(ريـاال)مجيع املبالغ بال

 سبتمبر 03كما في  
 م5304  م5302 
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

    العمليات:التدفقات النقدية من 
 7646154165   3335303402  ةفرت صايف الدخل لل 
    :تعديالت لبنود غير نقدية 
 1141364663    5535773407  وإطفاءاستهالك   
 2734542   443333  استبعاد ممتلكات ومعدات خسارة  
 544634675   0330043773  ، صايفخمزون شطب  
 444674631   535313037  يف املخزون خمصص بضاعة بطيئة احلركة ونقص  
 347654434   037503200  خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظف ن  
 1564732   0733734  خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها  
 244665   033333  شطب ديون مشكوك يف حتصيلها  
    تغريات يف رأس املال العامل: 
 441224411   430113411  مدينة ذمم  
 (14646534164)  (5130443457) خمزون  
 (1245674316)  0535703757  وذمم مدينة أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً   
 6247334725   032073451  ذمم دائنة  
 (641464336)  3423512  أخرى متداولة مصاريف مستحقة ومطلوبات  
 (5414312)  (4343370) زكاة مستحقة  

 (246114623)  (533333233)  للموظف ن املدفوعةمكافأة هناية اخلدمة 
 4345364116   00230003174  صايف النقد الناتج من العمليات

    
    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار:

 (6347644435)  (0330133725) شراء ممتلكات ومعدات 
 (1614455)  (4003317) إضافات إىل مصاريف ما قبل التشغيل 
 2274266   223075  ممتلكات ومعدات استبعادمتحصالت من  

 (6346614561)  (0332223037) أنشطة االستثمار صايف النقد املستخدم يف
    

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
 2143164226   (4037243303) تغريات يف قروض قصرية األجل 
 1646164741    - قروض متوسطة األجلمتحصالت من  
 (2343254311)  (5037703051) تسديدات لقروض متوسطة األجل 

 1746374116   (7234523001) أنشطة التمويلالناتج من  )املستخدم يف( صايف النقد
 (245534116)  0130203443  في النقد وما يعادلهالتغير صافي 

 1346544712   230343777 ةفرت نقد وما يعادله كما يف بداية ال
 1144334123   5430033554 ةفتر نقد وما يعادله كما في نهاية ال
    معامالت تكميلية غير نقدية:

 141114727    - خمزون حموَّل إىل ذمم مدينة مقابل مطالبات التأم ن
 743334333    - ممتلكات ومعدات حمولة إىل ذمم مدينة مقابل مطالبات التأم ن

 -  2153025 وذمم مدينة أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً تلكات ومعدات حمولة إىل مم

 األولية. ال يتجزأ من هذه القوائم املالية جزءاً  11إىل رقم  6تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 

 
 العضو املفوض املدير التنفيذي املدير املايل



 

- 5 -       

 واألدواتالشركة السعودية للعدد 
  (سعودية شركة مساهمة)

  األولية مساهمينقائمة التغيرات في حقوق ال
  ت السعودية ما مل يذكر يري ذلك(ريـاال)مجيع املبالغ بال

 
 المجموع  مبــــــــــقاةأرباح   ـيـــــنظامــ احتياطــي  رأس المال  إيضاح  

 07330573407  00130523377   0133303071  54333333333   )مراجعة( م5302يناير 0
 يف املنتهية أشهر التسعةلفرتة الدخل  صايف

 م2315 سبتمرب 33  
  

-  -   3335303402  3335303402 
 -  (333533045)  333533045  -   احملول إىل االحتياطي النظامي

 47732573320  01337373043   5733503200  54333333333   )غير مراجعة( م5302 سبتمبر 03
 26143124746  24443124746   143334333  1643334333   م )مراجعة(2314 يناير 1

          املنتهية يف أشهر التسعةلفرتة الدخل  صايف
 7646154165  7646154165   -  -   م 2314 سبتمرب 33  

 -  (22443334333)  -  22443334333  5، 1  زيادة رأس املال
 -  (746614517)  746614517  -    إىل االحتياطي النظامياحملول 

 34142274611  6242364364   1546614517  24343334333   مراجعة(غير ) م5304 سبتمبر 03

 األولية. ال يتجزأ من هذه القوائم املالية جزءاً  11إىل رقم  6تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 

 
 العضو املفوض املدير التنفيذي املدير املايل

     
 



 الشركة السعودية للعدد واألدوات
  (مساهمة سعودية)شركة 

  األولية )غير مراجعة( ات حول القوائم الماليةإيضاح
 م5302سبتمبر  03لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

  ت السعودية ما مل يذكر يري ذلك(ريـاال)مجيع املبالغ بال
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 معلومات عامة - 0
 

متارس بشكل أساسي جتارة اجلملة والتجزئة يف  واألدوات )"الشركة"(إن الشركة السعودية للعدد  
 التجهيزات املنـزلية واملكتبية ولوازم البناء والعدد احلرفية والكهربائية.

 
مسجلة يف اململكة العربية السعودية  سعوديةمسايمة إن الشركة السعودية للعدد واألدوات هي شركة  

صفر  26صادر يف مدينة الرياض بتاريخ  1313356565وتعمل مبوجب سجل جتاري رقم 
، الرياض 16317(. إن عنوان الشركة الرئيسي هو ص. ب. م1614نوفمرب  16)املوافق هـ 1435

 ، اململكة العربية السعودية.11622
 

 م(2311فرباير  23 هـ )املوافق1432ربيع األول  23 تاريخاملنعقد بيف اجتماعهم  املسايمونقر ر  
لشركة من شركة ذات مسؤولية حمدودة اىل شركة مسايمة مقفلة وتعديل اهليكل النظامي لحتويل 

وعليه، مت إدراج الشركة كشركة مسايمة مقفلة سعودية مبوجب قرار وزارة التجارة . املسايم ن حصص
م(. مت 2311إبريل  33هـ )املوافق 1432مجادى األوىل  26/هـ بتاريخ 171رقم  والصناعة

 31هلذا التحويل وتعديل احلصص خالل السنة املنتهية يف  النظاميةاإلجراءات  االنتهاء من
 م.2311ديسمرب 

 
 25 املوافق) ه1436 اآلخرةمجادى  5بتاريخ  اهليئة"()"السعودية  هيئة السوق املاليةأعلنت  

 742334333 عدد اهليئة املتضمن املوافقة على طرح دارةإ عن صدور قرار جملس م(2315مارس 
البالغ  أسهم الشركة مجايلإ من ٪33 نسبتهما  ثلوالذي ميلالكتتاب العام من أسهم الشركة سهم 

ص جزء منها للصناديق االستثمارية واألشخاص املرخص هلم. يصمت ختو  ،سهم 2443334333
ه )املوافق 1436شعبان  23بتاريخ  يف السوق املالية السعودية )"تداول"( أسهم الشركة إدراج متو 

حصلوا احلالي ن الذين  املسايم ن ولقد مت ختفيض األسهم املطروحة من أسهم ،(م2315مايو  12
 متحصالت االكتتاب وقاموا بتحم ل تكاليف االكتتاب.  على

 
 يف اململكة العربية السعودية م2315 سبتمرب 33رها الشركة كما يف اليت تدي املعارضبلغ إمجايل عدد  

معرضَا مستأجراً  23: م2314 سبتمرب 33معرضًا مستأجرًا ومعرض ن مبوجب حقوق االمتياز ) 23
 ومعرض ن مبوجب حقوق االمتياز(.

 
  



 الشركة السعودية للعدد واألدوات
  (مساهمة سعودية)شركة 

  األولية )غير مراجعة( ات حول القوائم الماليةإيضاح
 م5302سبتمبر  03لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

  ت السعودية ما مل يذكر يري ذلك(ريـاال)مجيع املبالغ بال
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والورشة املركزية العاملة تتضمن القوائم املالية األولية املرفقة حسابات الشركة ومعارضها املستأجرة  
 مبوجب سجالت جتارية منفصلة كما يلي:

 
 رقم السجل التجاري  الموقع  المعارض

 1313356565  الرياض  التخصصي
 1313365245  الرياض  الورود

 1313154152  الرياض  احلمراء
 1313276467  الرياض  البديعة
 1313216426  الرياض  الرمال

 1313144372  الرياض  خريص
 1313322476  الرياض  القصر

 1313231362  الرياض  طريق الدائري الشمايل
 فرع جديد(عالية بالزا )

 )فرع جديد(لثغر بالزا ا
 الرياض 

 الرياض
 1313436635 

1313433261 
 1131323131  القصيم  بريدة

 4333134324  جدة  األندلس
 4333361166  جدة  التحلية

 4333161351  جدة  سلطان طريق األمري
 4333261514  جدة  صواري )فرع جديد(

 4653336265  املدينة املنورة  املدينة املنورة
 4733312635  ينبع  ينبع
 2351317667  اخلرب  اخلرب

 2353333526  الدمام  الدمام
 2352333713  الظهران  الظهران

 2355334313  اجلبيل  اجلبيل
 2252326146  اإلحساء  اإلحساء

 5633331715  جيزان  جيزان
     الورش

 1313263334  الرياض  الورشة املركزية
 

أكتوبر  15هـ )1437 حمرم 2 األولية بتاريخ إدارة الشركة على إصدار هذه القوائم املالية جملس وافق 
  م(.2315

  



 الشركة السعودية للعدد واألدوات
  (مساهمة سعودية)شركة 

  األولية )غير مراجعة( ات حول القوائم الماليةإيضاح
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 القوائم المالية األولية  0-0
القوائم املالية األولية وفقًا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية تقوم الشركة بإعداد 

السعودية الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسب ن القانوني ن. وتعترب كل فرتة جزءًا أساسيًا من السنة 
لية يف القوائم املالية واالحتياطيات املتعلقة بالفرتة املا واملصاريفاملالية، ويتم إثبات وعرض اإليرادات 

األولية اخلاصة بنفس الفرتة. إن نتائج الفرتة قد ال تعطي مؤشرًا دقيقًا لنتائج األعمال للسنة املالية  
وعلى ذلك جيب قراءة القوائم املالية وااليضاحات املتعلقة هبا مع القوائم املالية السنوية عن كاملة. 

 ضاحات املتعلقة هبا. واالي م2314ديسمرب  31يف السنة املنتهية 
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 5
 

مت إدراجها أدناه. مت تطبيق هذه  األولية أهم السياسات احملاسبية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية 
 املعروضة، ما مل يذكر يري ذلك. الفرتاتالسياسات بشكل منتظم على مجيع 

 أسس اإلعداد   5-0

وطبقا احملاسيب  على أساس التكلفة التارخيية وفقًا ملبدأ االستحقاق األولية املرفقة املالية أعدت القوائم 
 عن اهليئة السعودية للمحاسب ن القانوني ن. ةالصادر للمعايري احملاسبية ً 

 
 تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة   5-5 
عارف عليها استخدام تقديرات وافرتاضات تؤثر احملاسبية املت للمعايرييتطلب إعداد القوائم املالية وفقًا  

على مبالغ املوجودات واملطلوبات، واإلفصاح عن املوجودات وااللتزامات احملتملة كما يف تاريخ القوائم 
املالية، وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات واملصاريف خالل الفرتة املالية. يتم تقييم التقديرات 

ية على خربة سابقة و عوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث واالفرتاضات بشكل مستمر وهي مبن
املستقبلية واليت تعترب مناسبة للظروف. تقوم الشركة بتقديرات وافرتاضات متعلقة باملستقبل، واليت وفقاً 

متت مناقشة التقديرات واالفرتاضات ذات  . ذات الصلة ما تتساوى مع النتائج الفعلية لتعريفها، نادراً 
لتالية واليت قد ينتج عنها تعديالت جوهرية يف القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل املخاطر ا

 الفرتة املالية الالحقة. مت اإلفصاح عن التقديرات واالفرتاضات املؤثرة أدناه:

 بضاعة بطيئة الحركة ونقص في المخزون ( أ

لتغطية اخلسائر املتوقعة يف يتم االحتفاظ مبستوى كايف ملخصص البضاعة بطيئة احلركة وذلك 
بنود املخزون. يتم حتديد هذا املخصص عن طريق سياسات الشركة وعوامل أخرى تؤثر يف 
تقادم بنود املخزون. تقوم اإلدارة على فرتات منتظمة بتقييم املخزون وذلك لتحديد أي 

املتوفرة إضافة للمخصص. تقوم اإلدارة بعمل تقديرات بناًء على أفضل احلقائق واألحداث 
واليت تشمل، من ضمن أمور أخرى، على تقدير أعمار وتقادم بنود املخزون بشكل فردي، 
باإلضافة إىل تقدير االستخدام واالستهالك املتوقع يف املستقبل، خيتلف مبلغ وتوقيت 

 املصاريف املسجلة ألي فرتة بناًء على األحكام أو التقديرات.
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 تكلفة المبيعات واإلشغال ( ب
ب ن فيما منتظمة لتوزيع التكاليف  طرقتستخدم اإلدارة التقديرات للتأكد من تطبيق  

 تكاليف املبيعات واإلشغال واملصاريف العمومية واإلدارية والبيع والتسويق.

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات ج( 
املعدات بناًء على الغرض تقوم اإلدارة بتقييم األعمار اإلنتاجية والقيمة املتبقية للممتلكات و  

الذي سيتم استخدام املوجودات من أجله والعمر االقتصادي للموجودات. إن التغريات 
الالحقة للظروف مثل التقدم التقين قد يؤدي إىل اختالف يف األعمار اإلنتاجية الفعلية أو 

قيمة املتبقية القيمة املتبقية عن التقديرات. قامت اإلدارة مبراجعة األعمار اإلنتاجية وال
 للممتلكات واملعدات الرئيسية وقر رت عدم ضرورة عمل أي تعديالت.

 
 العمالت األجنبية   5-0 
 )أ( العملة الرئيسية 

 السعودي اليت هي العملة الرئيسة للشركة. ريـالللشركة بال األولية املاليةتظهر البنود يف القوائم 
 

 )ب( معامالت وأرصدة 
السعودي على أساس أسعـار الصـرف  ريـالاليت تتم بالعمالت األجنبية إىل اليتم حتويل املعامالت 

السائدة يف تاريخ تلك املعامالت. يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناجتة عن تسوية تلك 
واملطلوبات النقدية بالعملة األجنبية على أساس أسعار  املوجوداتاملعامالت وكذلك الناجتة عن حتويل 

 سبتمرب 33للفرتت ن املنتهيت ن يف جوهرية  اليت مل تكنو يف هناية العام  عمالت السائدة كماصرف ال
 .األولية ضمن قائمة الدخل م2314و  م2315

 
 نقد وما يعادله   5-4 

يشتمل النقد وما يعادله على النقد يف الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات قصرية األجل األخرى 
 .واليت تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء ،إن وجدت ،عالية السيولة

 
 مدينة ذمم   5-2 

تظهر الذمم املدينة باملبالغ األصلية للفواتري ناقصًا خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. يتم عمل 
يف حتصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم متكن الشركة من  املشكوكخمصص للديون 

صيل مجيع املبالغ املستحقة مبوجب الشروط األصلية للذمم املدينة. يتم قيد هذه املخصصات يف حت
وتظهر حتت بند "مصاريف عمومية وإدارية".  عندما تكون الذمم املدينة يري  األولية قائمة الدخل

سرتد يف أي مبالغ ت تقيَّدقابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها.  
 .األولية وقت الحق لذمم قد مت شطبها بقيد دائن على "مصاريف عمومية وإدارية" يف قائمة الدخل
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 مخزون   5-7 
يقيد املخزون على أساس سعر التكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل.  حيدد سعر التكلفة 

  .املتحرك على أساس متوسط التكلفة املرجح
 

تكاليف استكمال  سعر البيع املقدر يف سياق األعمال العادية ناقصاً صايف القيمة القابلة للتحقق ميثل  
 العملية ومصاريف البيع.

 
 ممتلكات ومعدات   5-7

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالكات املرتاكمة ما عدا إنشاءات حتت التنفيذ 
على أساس طريقة القسط الثابت  األولية االستهالك على قائمة الدخلحيمل اليت تظهر بالتكلفة. 

 وذلك لتوزيع تكلفة هذه املوجودات على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة هلا كما يلي:
  ة()سنـ   

 23-4 أثاث وجتهيزات 
 7-2  احلاسب اآليل وبرامج معدات 
 4   سيارات 
 7-4  آالت ومعدات 

 

تكاليف التحسينات على عقارات مستأجرة على أساس طريقة القسط الثابت على مدى  إطفاءيتم  
 .أقصرالعمر اإلنتاجي أو فرتة العقد، أيهما 

يف قائمة  تقيَّدحتدد األرباح واخلسائر الناجتة عن االستبعاد مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفرتية و  
 .األولية الدخل

مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية اليت ال تزيد جوهريا من العمر اإلنتاجي املقدر لألصل،  تقيَّد 
عند تكبدها. يتم رمسلة التجديدات والتحسينات اهلامة، إن وجدت، ويتم  األولية يف قائمة الدخل

 استبعاد األصل الذي مت استبداله.
 
 مصاريف ما قبل التشغيل   5-3

من أجل تأسيس معارض جديدة.  ا الشركةتكبدهت اليت صاريفاملمصاريف ما قبل التشغيل من  تتكون
على أساس القسط الثابت على مدى مخس إىل  واليت هلا منافع مستقبلية يتم إطفاء هذه املصاريف

 سبع سنوات بدءاً من تاريخ تشغيل كل معرض.
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 أسهم ممنوحة من موّرد   5-1
قابلة  امللكية ملو رد أجنبـيحقوق أسهم األسهم املمنوحة من مور د استثمارات طويلة األجل يف  متثل

 باستالمه.ة. يتم االعرتاف بالدخل من أسهم ممنوحة عند وجود حق وتظهر بالقيمة االمسي لالسرتداد

 الماليةالهبوط في قيمة الموجودات    5-03
علق باهلبوط يف قيمتها عندما تشري احلاالت أو التغري يف الظروف فيما يت املالية يتم مراجعة املوجودات 

إىل أن القيمة الدفرتية قد تكون يري قابلة لالسرتداد. يتم إثبات اخلسارة الناجتة عن اهلبوط يف القيمة، 
اليت متثل الزيادة يف القيمة الدفرتية لألصل عن القيمة القابلة لالسرتداد وهي القيمة العادلة لألصل 
ناقصًا تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. لغرض تقدير اهلبوط، يتم جتميع املوجودات 
على أدىن مستوى هلا حبيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة وحمددة )وحدات مدرة للنقد(. يتم 

، اليت سبق أن حدث هبوط يف قيمتها بغرض احتمال الشهرة، خبالف املالية مراجعة املوجودات
كس ذلك اهلبوط، وذلك يف تاريخ كل فرتة مالية. إذا ما مت الحقًا عكس خسارة اهلبوط يف القيمة، ع

عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل أو الوحدة املدرة للنقد إىل التقدير املعدل لقيمتها القابلة 
هلبوط يف قيمة ذلك األصل لالسرتداد، على أال يزيد عن القيمة الدفرتية فيما لو مل يتم إثبات خسارة ا

أو الوحدة املدرة للنقد يف السنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة اهلبوط يف القيمة فوراً كإيرادات 
 .الشهرةيف قائمة الدخل. ال يتم عكس خسارة اهلبوط يف قيمة 

 

 القروض   5-00
املتكبدة. يتم رمسلة يتم إثبات القروض بقيمة املتحصالت املستلمة بعد حسم تكاليف املعاملة 

تكاليف القروض اليت ترتبط مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلة كجزء من هذه 
 .األولية املوجودات. يتم حتميل تكاليف القروض األخرى على قائمة الدخل

 

 ذمم دائنة ومستحقات   5-05
مت إصدار فواتري  اليت سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواءً  املطلوبات باملبالغيتم إثبات 

 الشركة أو ال. إىلمبوجبها 
 

 مخصصات   5-00
يتم إثبات املخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام قانوين حايل أو متوقع ناتج عن حدث سابق، 

 دير املبلغ بشكل يعتمد عليه.وهناك احتمال وجود استخدام للموارد لتسوية االلتزام، وإمكانية تق
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 الزكاة   5-04
الشركة خمصص للزكاة  دتقي  ختضع الشركة للزكاة وفقًا ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل )"املصلحة"(. 

. يتم احملاسبة عن مبالغ الزكاة اإلضافية، إن وجدت، اليت تستحق األولية وحتمله على قائمة الدخل
 دها.النهائية، عند حتدي الربوطمبوجب 

 

 الخدمة للموظفين نهايةمخصص مكافأة    5-02
يتم قيد خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظف ن مبوجب شروط أنظمة العمل والعمال يف اململكة 

. يتم احتساب مبلغ االلتزام على األولية العربية السعودية من قبل الشركة وحيمل على قائمة الدخل
املكتسبة اليت حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ أساس القيمة احلالية للمكافأة 

. يتم احتساب املبالغ املسددة عند هناية اخلدمة على أساس رواتب وبدالت األولية قائمة املركز املايل
املوظف ن األخرية وعدد سنوات خدماهتم املرتاكمة، كما هو موضح يف أنظمة اململكة العربية 

 السعودية.
 

 ربحية السهم   5-07
 .يتم احتساب رحبية السهم باستخدام املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفرتة

 
 اإليرادات   5-07

.  ند استالم العميل أصل إيصال املبيعاتتقيَّد عتتحقق مبيعات معارض التجزئة على أساس نقدي و 
اإليرادات من مبيعات اجلملة وبضائع برسم أمانة عند تسليم البضاعة إىل العمالء. تظهر  تقيَّدكما 

 تتحقق إيرادات اخلدمات عند تقديـم اخلدمات.و اإليرادات بعد حسم اخلصومات 
 

 مصاريفالتكاليف وال   5-03
 

 تكلفة المبيعات واإلشغال   5-03-0
الفرتة وتشمل تكلفة البضاعة اجلاهزة للبيع وتكاليف متثل تكلفة املبيعات واإلشغال املتكبدة خالل 

 العمالة املباشرة واملصاريف يري املباشرة األخرى واملتعلقة باملبيعات واإليرادات األخرى املثبتة.
 

 يع وتسويقمصاريف ب   5-03-5
لتوزيع. الناجتة عن جهود إدارة الشركة املتعلقة بأعمال التسويق أو أعمال البيع واصاريـف املل ثمت

تشتمل مصاريف البيع والتسويق على التكاليف املباشرة ويري املباشرة اليت ال تكون بالضرورة جزءاً من 
تكاليف املبيعات واإلشغال. توزع هذه التكاليف ب ن مصاريف البيع والتسويق وتكاليف املبيعات 

 واإلشغال، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة. 
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 إداريةعمومية و مصاريف    5-03-0
املتعلقة باإلدارة وليس بأعمال كسب اإليرادات أو أعمال البيع والتوزيع. تشتمل صاريـف املل ثمت

املصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف املباشرة ويري املباشرة اليت ال تكون بالضرورة جزءًا من 
ة واإلدارية وتكاليف املبيعات تكاليف املبيعات واإلشغال. توزع هذه التكاليف ب ن املصاريف العمومي

 واإلشغال، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.
 
 أرباح موزعة   5-01

 .مسايمي الشركةتقيَّد االرباح املوزعة يف القوائم املالية يف الفرتة اليت يتم املوافقة عليها من قبل 
 

 إيجار تشغيلية عقود   5-53
على مدى فرتة اإلجيار.  األولية التشغيلية على قائمة الدخليتم حتميل املصاريف املتعلقة بعقود اإلجيار 

أساس االستحقاق وفقاً لشروط  من قبل الشركة بصفتها مؤجرتقيَّد إيرادات عقود إجيارات من الباطن 
 .التعاقد

 
  القطاعية التقارير    5-50
 القطاع التشغيلي أ(

  املنشآت اليت: القطاع التشغيلي هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو
 .تعمل يف أنشطة حتقق إيرادات 
  تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياهتا من أجل اختاذ القرارات اليت تتعلق بتوزيع

 املصادر وتقييم األداء.
 .تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل 

 
 القطاع الجغرافي ب(

ات أو املنشآت اليت تقوم بأنشطة حتقق إيرادات القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات أو العملي
 .يف بيئة اقتصادية حمددة ختضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك اليت تعمل يف بيئات اقتصادية أخرى

 
 إعادة تصنيف    5-55
 .ة احلاليةفرت لكي تتوافـق مع طريقة العرض لل إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنةمت 
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 وإدارة المخاطراألدوات المالية  - 0
إن أنشطة الشركة تعرضها إىل خماطر مالية خمتلفة، وتتضمن هذه املخاطر: خماطر السوق )تشمل  

خماطر العملة، خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة(، خماطر االئتمان وخماطر 
التنبؤ بأوضاع األسواق املالية السيولة. يركز برنامج إدارة املخاطر العام للشركة علـى عدم إمكانية 

 ويسعى إىل التقليل من التأثريات العكسية احملتملة علـى األداء املايل للشركة.
 

 تتلخص مبا يلي:تتم إدارة املخاطر من قبل اإلدارة العليا. إن أهم أنواع املخاطر  
 

 وأخرى دينةمالنقد وما يعادله وذمم  األولية ركز املايلتتضمن األدوات املالية املعروضة ضمن قائمة امل 
والذمم الدائنة واملصاريف املستحقة واملطلوبات املتداولة األخرى. إن طرق القيد املطبقة والقروض 

 واخلاصة هبذه البنود مت اإلفصاح عنها ضمن السياسة احملاسبية لكل منها.
 

عندما يكون  األولية ب ن املوجودات واملطلوبات املالية وإثبات الصايف بالقوائم املالية املقاصةيتم إجراء  
أو إثبات املوجودات  الصايفوالنية إما للتسوية على أساس  املقاصةلدى الشركة حقًا قانونيًا يف إجراء 

 واملطلوبات يف نفس الوقت.
 

 العملة مخاطر 0-0
 قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت هي خماطر التغري يف إن خماطر العملة

 ريـالالسعودي والدوالر األمريكي. مبا أن ال ريـالبالهي  الشركةاألجنبية. إن معظم معامالت 
 السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي فإن الشركة يري معرضة بشكل جوهري ملخاطر العملة.

 
 قات النقدية لسعر العمولةالقيمة العادلة والتدف مخاطر 0-5

هي التعرضات ملخاطر خمتلفة تتعلق بتأثري النقدية لسعر العمولة  والتدفقاتخماطر القيمة العادلة إن 
املايل والتدفقات النقدية للشركة. إن خماطر سعر العمولة  املركزتذبذبات أسعار العمولة يف السوق على 

ألجل واليت هلا أسعار عمولة عائمة واليت يتم مراجعتها  كل رئيسي من القروضعلى الشركة تنتج بش
بشكل دوري. تقوم إدارة الشركة مبراقبة التغريات يف أسعار العمولة وتعتقد أن خماطر القيمة العادلة 

 والتدفقات النقدية لسعر العمولة املعرضة هلا الشركة يري جوهرية.
 

 مخاطر االئتمان 0-0
درة طرف ما ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إىل تكبد هي عدم مق إن خماطر االئتمان

تركيز هام ملخاطر االئتمان. يتم إيداع النقد لدى بنوك  الشركةالطرف األخر خلسارة مالية. ليس لدى 
 الذمم املدينة بعد خصم خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. تقيَّدذوي تصنيف ائتماين مرتفع. 

 
 



 الشركة السعودية للعدد واألدوات
  (مساهمة سعودية)شركة 

  األولية )غير مراجعة( ات حول القوائم الماليةإيضاح
 م5302سبتمبر  03لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

  ت السعودية ما مل يذكر يري ذلك(ريـاال)مجيع املبالغ بال
 

- 15 -       

 السيولة مخاطر 0-4
منشأة ما صعوبات يف تأم ن السيولة الالزمة ملقابلة االلتزامات  تواجههي خماطر أن  السيولةخماطر إن 

املتعلقة باألدوات املالية. قد تنتج خماطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد املوجودات املالية 
ق التأكد بشكل دوري من توفر بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار خماطر السيولة عن طري

 .للشركة سيولة كافية ملقابلة أية التزامات مستقبلية
 
 العادلة القيمة 0-2

إن القيمة العادلة هي القيمة اليت يتم هبا تبادل أصل أو تسوية التزام ب ن أطراف ذوي دراية ولديهم 
مستقلة. حيث أنه يتم جتميع األدوات املالية  أطرافالريبة يف ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع 

للشركة على أساس التكلفة التارخيية، قد تنتج فروقات ب ن القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة. 
 عن جوهري لتعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للشركة ال ختتلف بشك

 .الدفرتية قيمتها
 

 متوسطة األجلقروض  - 4

لدى الشركة تسهيالت ائتمانية بنكية حصلت عليها من عدة بنوك حملية. تشتمل هذه التسهيالت  
على حساب إسالمي نقدي وقروض قصرية و متوسطة األجل و حتوطات اسالمية ألسعار العمالت 

متويل األجنبية وخطابات اعتمادات مستندية وخطابات ضمان وأوراق دفع مقابل كمبياالت لغرض 
رأس املال العامل و النفقات الرأمسالية.أن هذه التسهيالت هى على شكل متويل مراحبات و تورق و 
حتمل نفقات متويل على أساس معدل العمولة السائدة ب ن البنوك السعودية و معدل العمولة السائدة 

م ببعض القيود ب ن البنوك يف الرياض. تتضمن اتفاقيات هذه التسهيالت تعهدات تتطلب االلتزا
املتعلقة باحلفاظ على بعض النسب املالية وقيود على توزيعات األرباح وقيود أخرى. و تتضمن هذه 

سعودي لبناء مبىن اإلدارة  ريـالمليون  25بلغ تسهيل قرض مب 2315سبتمرب  33التسهيالت كما يف 
سعودي مقابل  ريـالمليون  1747قيمتها الدفرتية  تبلغاإلدارة العامة و اليت  أرضالعامة و مت رهن 

 هذا التسهيل.
 

 رأس المال - 2
 سبتمرب 33سهم ) 2443334333من م 2315 سبتمرب 33يتكون رأس مال الشركة كما يف  

للسهم الواحد. قرر مسايمو  سعودي ريـال 13امسية قدرها  قيمةسهم( ب 2443334333م: 2314
 ريـالمليون  16م( زيادة رأس مال الشركة من 2314مايو  26) 1435رجب  27الشركة بتاريخ 

سعودي من  ريـالمليون  224سعودي وذلك من خالل حتويل  ريـالمليون  243ىل إسعودي 
يف الشركة ببيع قام املسايم ن  سهم منحة لكل سهم قائم للمسايم ن. 14صدار إاألرباح املبقاة و 

 .(1٪ من أسهم الشركة يف اكتتاب عام ) أنظر إيضاح 33مليون من أسهمهم أي ما ميثل  742
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 :كما يلي  املسايم ن التالي نم يتكوَّن من 2314م و 2315 سبتمرب 33كما يف إن هيكل امللكية   

 
 نسبة الملكية  نسبة الملكية   

 
 

  الجنسية المساهم

 سبتمبر 03
 م5302

 مراجعة( )غير

 
 

 سبتمبر 03
 م5304

 مراجعة(غير )
 ٪47323  ٪00352  سعودية شركة مؤسسة احلميدي للمقاوالت

 ٪52323  ٪07332  سعودية شركة أبرار الدولية القابضة
 ٪52323  ٪07332  سعودي الشيخ عبدالرمحن شربتلي

 ٪3323  ٪3302  سعودي خالد حممد احلميدي
 ٪3323  ٪3302  سعودي مسري حممد احلميدي
 ٪3323  ٪3302  سعودي هيثم حممد احلميدي

 -  ٪03333   اجلمهور
   033٪  033٪ 

 احتياطي نظامي - 7
على األقل ٪ 13 بيفإن على الشركة جتنحكام نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية، أمبوجب  

إن هذا ٪ من رأس املال. 53يعادل هذا االحتياطي  أن إىلاحتياطـي نظامي  إىل صايف الدخلمن 
 .حاليا مسايمي الشركةللتوزيع على  قابليري االحتياطي 

 ربحية السهم - 7
من الدخل  م بقسمة2314م و 2315 سبتمرب 33للفرتت ن املنتهيت ن يف مت احتساب رحبية السهم  

 الفرتة والبالغعلى املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل وصايف الدخل للفرتة  العمليات
 سهم. 2443334333

 تعهدات والتزامات محتملة - 3
قائمة  وخطابات ضمان ةمستنديخطابات اعتماد م 2315 سبتمرب 33لدى الشركة كما يف  ( أ)

 33) سعودي، على التوايل ريـالمليون  146ومبلغ  سعودي ريـالمليون  1141 مببلغ
سعودي، على  ريـالمليون  341ومبلغ  سعودي ريـالمليون  4641: م2314 سبتمرب

التوايل(. كما بلغت االرتباطات الرأمسالية حنو أنشطة مستمرة متعلقة مبعارض الشركة املختلفة 
 4245م: 2314 سبتمرب 33م )2315 سبتمرب 33سعودي كما يف  ريـالمليون  41436

 سعودي(. ريـالمليون 
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مليون  553435مببلغ م 2315 سبتمرب 33كما يف لشركة تعهدات إجيارات مستقبلية  لدى ا ( ب)

  سعودي(. ريـال مليون 513432: م2314 سبتمرب 33سعودي ) ريـال
م خلسائر نتيجة لعدة حوادث )حريق وتسرب مياه( يف 2313تعرضت الشركة خالل عام  )ج( 

عدد من املعارض ومبىن املركز الرئيسي للشركة. تؤكد إدارة الشركة أن مجيع اخلسائر املتعلقة 
هبذه احلوادث مغطاة من قبل شركة التأم ن وعالوة على ذلك تتوقع الشركة احلصول على 

اع األعمال وأمور أخرى واليت ال تزال يف مرحلة حتديد قيمتها مع شركة تعويضات مقابل انقط
سعودي كما يف  ريـالمليون  1641التأم ن. بلغ إمجايل التعويضات املتوقعة من شركة التأم ن 

م وذلك بناًء على مشورة خبري التأم ن. وبناًء على ذلك قامت الشركة 2315 سبتمرب 33
نة مقابل تعويضات التأم ن حتت بند مصاريف مدفوعة مقدماً بتسجيل هذه املبالغ كذمم مدي

 ريـالمليون  5وذمم مدينة أخرى يف قائمة املركز املايل األولية. قامت الشركة بتحصيل مبلغ 
 أشهر التسعة فرتة خالل سعودي ريـالمليون  1243و مبلغ  م2314سعودي خالل عام 

من شركة التأم ن كسداد جلزء من رصيد الذمم املدينة مقابل  م2315 سبتمرب 33تهية يف نامل
الرصيد كما بلغ  سعودي. ريـالمليون  1743ليصبح إمجايل املبالغ احملصلة مطالبات التأم ن 

 م. 2315 سبتمرب 33سعودي كما يف  ريـالمليون  245املتبقي من هذه الذمم املدينة 
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 معلومات قطاعية  - 1
 القطاعية فيما يلي: تتلخص املعلومات 

 
  سبتمبر 03في  المنتهيةأشهر  التسعةفترة    سبتمبر 03فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
، بالصافي المبيعات 

 واإليرادات األخرى
المبيعات  تكلفة  

 اإلشغالو 
 

 الربح اإلجمالي
، بالصافي المبيعات 

 واإليرادات األخرى
المبيعات  تكلفة  

 اإلشغالو 
 

 اإلجماليالربح 
            م5302

 50032223524  (73332403127)  10533173503  2737453377  (53033043773)  57034773744 قطاع التجزئة
 032033010  (0332223331)  0533743535  4753202  (034543454)  033373101 قطاع اجلملة

 50033703747  (70033173772)  15430703405  2330343210  (53735213315)  57230703730 اجملموع
            م5304

 11447354116  (57441334535)  75645364424  5444554611  (11645124146)  24443314537 قطاع التجزئة
 145734541  (646774263)  1145534131  145134332  (343524755)  445664357 قطاع اجلملة

 11642764437  (51441134765)  77143634232  5546614663  (16246354634)  24146344564 اجملموع
 

قامت الشركة بدءاً من  إن مجيع عمليات الشركة هي باململكة العربية السعودية. .إن الشركة ال تصنف أية بيانات مالية خبالف املوضحة أعاله على مستوى املوجودات واملطلوبات 
 املقارنة. بتغيري طريقة عرض املعلومات القطاعية بناًء على التغري يف نظرة اإلدارة إىل أعماهلا القطاعية و مت كذلك إدراج املعلومات القطاعية  2315عام 

 
 حداث الحقةأ  - 03

 
ريـال لكل  2ع مليون ريـال سعودي بواق 41الشركة بإمجايل مبلغ  م بتوزيع أرباح نقدية على مسايمي2315 أكتوبر 15 جملس إدارة الشركة يف إجتماعه املنعقد يف تاريخأوصى  

 سهم.


