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 الرئيسيةالتنظيم واألنشطة  - 1

شركة المتحدة  شركة"( لإللكترونياتال شركاتها التابعة )"ال شار إليهو) و سم مجتمعين  مي سعودية  ،ة"( مجموعال"بإ ساهمة  شركة م سجلة هي  م
 1الموافق ) هـ    1423محرم  19الرياض بتاريخ بمدينة الصادر  1010175357في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

شركة تم م، 2004. خالل عام (م2002إبريل  سجل لل سجل التجاري عليه، و، لى مدينة الخبرإمن مدينة الرياض نقل المقر الم تم تغيير رقم ال
الش   ركة في س   وق األس   هم  تم إدراج أس   هم(.  م2004يوليو  27 الموافق)هـ          1425جمادى الثاني  10بتاريخ  2051029841 ليص   بح

 .م2011ديسمبر  24من  بتداءً إ (تداول)لسعودي ا

. لاير سعودي 10مليون سهم قيمة السهم الواحد  30لى إمليون لاير سعودي مقسم  300بلغ رأس مال الشركة  م،2014 ديسمبر 31كما في 
شركة بزيادة رأس مالها  تقام، م2015 أبريل 27بتاريخ  سعودي 60بمبلغ ال سعودي  مليون60عن طريق تحويل مبلغ  مليون لاير  من لاير 

 ترياال 10اإلس  مية  مليون س  هم قيمة الس  هم الواحد 36لى إمقس  م س  عودي مليون لاير  360 رأس المال بعد الزيادة ليص  بحاألرباح المبقاه 
 .ةسعودي

الحاس   ب وأجهزة  اإللكترونيةوالتجزئة في المواد الغذائية واألجهزة واألدوات الكهربائية ويتمثل النش   اط الرئيس   ي للش   ركة في تجارة الجملة 
سواراتها وقطع غيارها  اآللي س سجالت األووإك صالح ثاث والتجهيزات واألدوات المكتبية وتركيب م صيانة واإل سيارات وخدمات ال وإقامة ال

 .المطاعم والتسويق للغير

هذه التدفقات النقدية لويات موجودات ومطلوبات ونتائج عمل. إن في هذه القوائم المالية فيما يلي الش      ركات التابعة للش      ركة والتي تم توحيدها
 :المالية الموحدة للشركة دراجها في القوائمإالشركات التابعة قد تم 

 إسم الشركات التابعة الموحدة  
 نسبة الملكية الفعلية

2016  
 نسبة الملكية الفعلية 

2015 

 %100 البحرين(مملكة إكسترا إس بي سي )شركة مسجلة في  –الشركة المتحدة لإللكترونيات  -1
 

100% 

 %100 إكسترا إل إل سي )شركة مسجلة في سلطنة عمان( –الشركة المتحدة لإللكترونيات  -2
 

100% 

 %100 الشركة المتحدة لخدمات الصيانة )شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية( -3
 

99% 
 

 13الموافق )هـ 1432ذو القعدة  15بتاريخ  البحرينمملكة في مسجلة هي شركة إس بي سي  إكسترا – لإللكترونياتالشركة المتحدة  -1
ومستلزماته وبيع المصنفات المرئية والسمعية  الحاسب اآلليستيراد وتصدير وبيع أجهزة إ(. ويتمثل نشاطها الرئيسي في م2011أكتوبر 

وبرامجها وتصليح األدوات  ترونيةاإللكستيراد وتصدير وبيع األلعاب إو الحاسب اآلليواستيراد وتصدير وبيع البرامج واألنظمة المتعلقة ب
  .وإدارة وتطوير الممتلكات الخاصة الكهربائية الصغيرة

 
 7الموافق ) هـ1433جمادى األولى  15في سلطنة عمان بتاريخ مسجلة هي شركة ل سي إل إ إكسترا – لإللكترونياتالشركة المتحدة  -2

والبرامج غير المخصصة واألجهزة المنزلية )راديوهات  الحاسب اآلليويتمثل نشاطها الرئيسي في بيع التجزئة لألجهزة و ،(م2012ابريل 
 . وهواتف أجهزة إتصال باألقمار الصناعيةلعاب وأ( و..إلخ.واني أوأجهزة تلفزيون وثالجات و

 
م(. 2010يونيو  22هـ )1431رجب  10دودة مسجلة بتاريخ الشركة المتحدة لخدمات الصيانة ، هي شركة سعودية ذات مسؤولية مح -3

 ويتمثل نشاطتها الرئيسي في صيانة وإصالح وتقديم ضمانات إصالح األجهزة اإللكترونية والرقمية والكهربائية واألجهزة المنزلية والحاسب
تف المحمولة وقطع غيارها وألعاب الحاسب اآللي وتجارة الجملة في األجهزة اإللكترونية والرقمية والتصويروالفاكس والتليفونات والهوا

 قامتوأجهزة وأدوات األلعاب الكهربائية والحاسبات والمفكرات اإللكترونية وأجهزة الحاسب اآللي وملحقاتها وطابعات الحاسب اآللي. 
من ملكية  %1بالمجموعة باالستحواذ على نسبة  –احدى الشركات التابعة  -)البحرين( إكسترا إس بي سي –الشركة المتحدة لإللكترونيات 

 0للمجموعة %100، وبذلك تصبح الشركة التابعة مملوكة بنسبة الشركة المتحدة لخدمات الصيانة 
 
ً فرع 42 شركةلدى اليوجد  -4  ديسمبر 31فرعاَ في المملكة العربية السعودية كما في  39منها فرعاً(  41م: 2015 ديسمبر 31) عامالً  ا

ً  38م: 2015 ديسمبر 31م )2016     .(فرعا
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 )يتبع( التنظيم واألنشطة الرئيسية - 1

 

 : هذه الفروع هي كما يلي

 تاريخ السجل  رقم السجل  مكان الفرع  المحل  مسلسل

         
 هـ1425-6-10  2051029841  الخبر  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   1
 هـ1432-10-29  2050078151  الدمام  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   2
 هـ1433-8-13  3400015173  سكاكة  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   3
 هـ1423-1-19  1010175357  الرياض  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   4
 هـ1428-8-22  2252035727  مبرز  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   5
 هـ1433-1-18  1011016109  الخرج  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   6
 هـ1433-8-13  1128014521  عنيزة  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   7
 هـ1427-6-12  4032025960  الطائف  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   8
 هـ1432-7-10  5900016025  زانيج  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   9

 هـ1429-4-1  1131025972  بريدة  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   10
 هـ1433 -1-18  4031065733  المكرمة مكة  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   11
 هـ 1433-1-25  2055014762  الجبيل  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   12
 هـ 1429-10-26  2050062467  الدمام  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   13
 هـ 1432-11-7  2511013237  حفر الباطن  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   14
 هـ 1432-1-12  3550026190  تبوك  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   15
 هـ 1430-4-26  4030189019  جدة  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   16
 هـ 1432-7-25  5950018934  نجران  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   17
 هـ 1433-1-30  3350030191  حائل  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   18
 هـ 1428-4-13  4650038844  المنورة المدينة  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   19
 هـ 1433-1-30  4700013718  ينبع  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   20
 هـ 1427-5-22  5850027004  أبها  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   21
 هـ 1433-1-18  4030219680  جدة  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   22
 هـ1431-12-29  4031060798  المكرمة مكة  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   23
 هـ1424-11-15  4030146479  جدة  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   24
 هـ 1425-11-13  1010204256  الرياض  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   25
 هـ 1431-3-15  1010283056  الرياض  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   26
 هـ 1426-5-20  1010210628  الرياض  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   27
 هـ 1432-2-7  1010300686  الرياض  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   28
 هـ 1432-2-7  1010300685  الرياض  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   29
 هـ 1432-5-23  1010307790  الرياض  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   30
 هـ 1435-5-25  5851007470  بيشة  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   31
 هـ 1435-5-25  2250057043  األحساء  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   32
 هـ 1434-6-12  4603006522  قنفدة  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   33
 الرياض  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   34

 
 
 
 

 هـ 25-5-1435  1010408910 
 هـ 1435-5-25  5800017654  الباحه  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   35
 هـ 1436-4-12  5855068196  خميس مشيط   لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   36
 هـ 1436-4-12  4030280277  جدة   لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   37
 هـ 1437-1-20  4650079735  المنورةالمدينة   لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   38
 هـ 1437-1-20  4031093878  المكرمة مكة  لإللكترونياتفرع الشركة المتحدة   39
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 أسس اإلعداد - 2

 

 بيان االلتزام (أ)

 

ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية االموحدة  تم إعداد القوائم المالية لصادرة عن الهيئة السعودية المرفقة وفقا

 .الموحدة ماليةالقانونيين وفي ضوء القوانين واللوائح السارية بالمملكة العربية السعودية ذات العالقة بإعداد القوائم الللمحاسبين 

 

م()"تاريخ التطبيق"(. 2016مايو  2هـ )الموافق 1437رجب  25بدأت وزارة التجارة واإلستثمار العمل بنظام الشركات الجديد اعتباراً من 

هـ ويلغي كل ما يتعارض 1385ربيع األول  22بتاريخ  6ديد محل نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/وسيحل النظام الج

بات معه من أحكام. يجب على الشركات القائمة كما بتاريخ تطبيق النظام إجراء كافة التعديالت الالزمة على نظامها األساسي لتتوافق مع متطل

 يد خالل فترة مدتها سنة واحدة من تاريخ تطبيق نظام الشركات الجديد.أحكام نظام الشركات الجد

 

للجمعية العامة  بذلك ، والتوصيةقرر مجلس ادارة الشركة إجراء التعديالت الالزمة على النظام األساسي للشركة وفقا لمقتضى النظام الجديد

 هذه القوائم المالية وفقاً لنظام الشركات القديم.. وعليه، فقد أعدت م2017فبراير  27للمساهمين المقرر انعقادها في 

 

 أسس القياس  (ب)

 ستحقاق المحاسبي ومفهوم اإلستمرارية.اإلمبدأ  إستخدامبالتاريخية  وفقاً لمبدأ التكلفة الموحدة تم إعداد القوائم المالية

 

 عملة العرض والنشاط  (ج)

 .بالريال السعودي والذي يمثل عملة النشاط للشركة الموحدة يتم عرض هذه القوائم المالية

 

 إستخدام الحكم والتقديرات  (د)

من اإلدارة إستخدام الحكم والتقديرات واإلفتراضات التي قد تؤثر في تطبيق السياسات وعلى المبالغ المدرجة  الموحدة  يتطلب إعداد القوائم المالية

وعلى الرغم من إستخدام اإلدارة ألفضل المعلومات المتاحة لوضع هذه األحكام والتقديرات  .للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات

 قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. ،واإلفتراضات

 

اجعة والفترات مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهارها في فترة المران . يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر

إن المعلومات عن أهم التقديرات غير المؤكدة واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها أثر هام على  ،المستقبلية التي تتأثر بها

 قد تم اإلفصاح عنها في اإليضاحات التالية:الموحدة  المبالغ التي تم إدراجها في القوائم المالية

 ذمم مبيعات التقسيط  /ذمم المدينة  - )ج( 3 و 6و  5  إيضاح -

 المخزون  -)د(   3و  7إيضاح  -

 ممتلكات ومعدات - 10إيضاح  -

 الشرعية وضريبة الدخل. الزكاة  )ي( 3و 13إيضاح  -

 الضمان الممدد برنامجالهدايا و بطاقاتبيع  ات( ايرادم) 3إيضاح  -

 .دوات الماليةاأل -24إيضاح  -

 
 الهامةالسياسات المحاسبية  - 3

 . الموحدةبشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية المبينة أدناه تم تطبيق السياسات 

 
 أساس توحيد القوائم المالية .أ

الشركات التابعة هي ان ( أعاله. 1كما هو مبين في اإليضاح )ة للشركة وشركاتها التابعة تتضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة القوائم المالي
وذلك  منشآت تسيطر عليها الشركة األم. تتوفر السيطرة عندما يكون للشركة األم المقدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة

توضع في الحسبان.  حالياً، إن وجدت، ممارستهاللحصول على منافع من أنشطتها. لتقدير السيطرة، فإن حقوق التصويت المحتملة التي يمكن 
تبعاد كافة يتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ إنتهاء السيطرة. لقد تم إس

دة. كما يتم إستبعاد أية أرباح أو األرصدة والمعامالت المالية المهمة التي تمت بين الشركة وشركاتها التابعة عند إعداد القوائم المالية الموح
 خسائرغير محققة ناتجة من المعامالت الداخلية بين الشركة وشركاتها التابعة عند توحيد القوائم المالية.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 3

 
 النقد وما في حكمه .ب

 باشرة.لتدفقات النقدية بإستخدام الطريقة غير الميتمثل النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق ولدى البنوك. تم إعداد قائمة ا
 
 / ذمم مبيعات التقسيط ذمم مدينة  .ج

يتم إثبات الذمم المدينة بالمبالغ األصلية للفواتير مطروحاً منه مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها. يتم تكوين مخصص للذمم المشكوك في 
بإمكانية تحصيل المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية للفاتورة. يتم إثبات وتحميل هذا  شركةتحصيلها عندما يكون هناك شك جوهري لدى ال

المخصص على قائمة الدخل الموحدة ويعرض تحت بند "مصروفات بيع وتوزيع". عندما تكون الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها 
 الموحدة. مبالغ مستردة في وقت الحق على بند "اإليرادات األخرى" في قائمة الدخلمقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها ويتم إثبات أي 

 
 ض       من الموجوداتذمم مبيعات التقس       يط هي تلك التي لها دفعات ثابتة أو محددة وتظهر كموجودات بقائمة المركز المالي وتص       نف إن 

التقس     يط بالتكلفة المطفأة باس     تخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقص     ا أي متداولة وفق تواريخ س     دادها. يتم قياس ذمم مبيعات المتداولة وغير ال
 انخفاض في القيمة.

 
 مخزون .د

صافي القيمة المحققة هو سعر ان تظهر البضاعة بسعر التكلفة أو صافي القيمة المحققة، أيهما أقل. ويتم تحديد التكلفة بطريقة المتوسط المرجح. 
 ي للعمل بعد خصم تكاليف اإلكمال ومصروفات البيع. يتم تكوين مخصص مناسب للمخزون بطيئ الحركة.البيع التقديري في النشاط اإلعتياد

 
 ممتلكات ومعدات  .ه

ة تظهر الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة، بعد خصم اإلستهالك المتراكم وخسارة اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت. تتم رسملة النفقات الالحق
قائمة كافّة النفقات األخرى يتم إثباتها في  ان النفقات من المنافع اإلقتصادية المستقبلية الكامنة في بند الممتلكات والمعدات.فقط عندما تزيد تلك 

 عند تكبدها.  الدخل الموحدة
 

بإستخدام طريقة القسط الثـابت على مـدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل لكل بند من بنود  قائمة الدخل الموحدةيتم تحميل اإلستهالك على 
 .هالممتلكات والمعدات على حد

 
األصول  يتم تحديد أرباح وخسائر إستبعادات الممتلكات والمعدات بمقارنة العائد من الممتلكات والمعدات المستبعدة بصافي القيمة الدفترية لذات

 الموحدة. وفيما يلي بيان األعمار األنتاجية المقدرة لبنود األصول: م إدراج الصافي ضمن بند "اإليرادات األخرى" بقائمة الدخلالثابتة ويت
 

 
 عدد سنوات العمر اإلنتاجي المقدرة البند

 سنة 33-10 مباني و تحسينات على أراضي مستأجرة
 سنوات 10-4                                       أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

 سنوات 5 سيارات
 

 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ .و
وبرامج الحاسب اآللي  التكاليف المتراكمة التي تتكبدها الشركة والمرتبطة بانشاء المباني والهياكل المعماريةب عمال رأسمالية قيد التنفيذتمثل األ

الى بند الممتلكات والمعدات عند اكتمال  تكاليفثم يتم تحويل هذه ال عمال رأسمالية قيد التنفيذتكاليف مبدئيا على بند األال. يتم تحميل قيد التطوير
ل و تجهيز بناء هذه المرافق. تتم رسملة التكاليف التمويلية للقروض العائدة الى انشاء هذه األصول المؤهلة خالل الفترة الزمنية المطلوبة الكما

 ل للغرض المعد له.االص
 

 الموجودات غير الملموسة .ز
لملموسة تسجل الموجودات غير الملموسة مبدئيا بالتكلفة وتدرج بالتكلفة ناقصا االطفاء المتراكم وأي انخفاض في القيمة. تتمثل الموجودات غير ا

برامج الحاسب اآللي وتطفأ باستخدام طريقة القسط في تكاليف برامج الحاسب اآللي وتكاليف تطبيقها. وتؤجل جميع التكاليف المتعلقة بحزمة 
 الثابت على مدى فترة خمس سنوات.
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 اإلنخفاض في قيمة الموجودات .ح

 األصول المالية
ً في تاريخ كل ميزانية، يتم تقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على إنخفاض قيمة األصول المالية. ويعد  إذا  في قيمته األصل المالي منخفضا

 كانت هناك أدلة موضوعية تبين أن هناك حدث أو أكثر يؤدي إلى تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لهذا األصل. 
 

تلك األصول والقيمة الحالية للتدفقات بالنسبة لألصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة تتمثل خسائراإلنخفاض في الفرق بين القيمة الدفترية ل
 النقدية المستقبلية المخصومة بسعر الفائدة الفعال الخاص باألصل المالي. 

 
ألصول المالية بذاتها على مستوى كل أصل بشكل مستقل. يتم تقييم باقي األصول المالية على شكل مجموعات اويتم إختبار اإلنخفاض في قيمة 
 طر اإلئتمان.تتشارك في نفس خصائص مخا

 
 . قائمة الدخل الموحدةيتم اإلعتراف بكافة خسائر اإلنخفاض في القيمة ب 

 
 يتم رد خسائر اإلنخفاض في القيمة عند وجود أدلة موضوعية لحدث يؤيد رد خسائر اإلنخفاض بعد اإلعتراف بها.

 

 األصول غير المالية
غير المالية في تاريخ القوائم المالية  )فيما عدا المخزون واألصول الناشئة عن عقود اإلنشاء( لتحديد ما إذا كان  شركةيتم دراسة قيم أصول ال

 هناك أي تغيير في الظروف المحيطة أو مؤشرعن زيادة القيمة الدفترية لألصل عن قيمة األصل اإلستردادية.
 

دادية من تلك األصول، وتتمثل القيمة اإلستردادية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد في قيمته وفى حالة وجود ذلك المؤشر فيتم تقدير القيمة اإلستر 
أيهما أكبر، ويتمثل اإلنخفاض في قيمة األصل في الفرق بين القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة  -اإلستخدامية أو العادلة بعد خصم تكاليف البيع 

 ستردادية المخصومة بإستخدام معدل العائد الفعال. المولدة للنقد المتعلقة به والقيمة اإل
 

نقدية وتتمثل الوحدة المولدة للنقد في أصغر مجموعة يمكن تحديدها من األصول التي تولد تدفقات نقدية تكون مستقلة بشكل كبير عن التدفقات ال
 من غيرها من األصول أو مجموعات األصول.

 
األخرى السابق تحميلها من فترات سابقة في حالة وجود  غير الملموسةالمالية يتم قياس خسائر اإلنخفاض في قيمة األصول  السنةفي نهاية 

مؤشرات على إنخفاض قيمة اإلضمحالل أو زواله، يتم رد خسائر اإلنخفاض في القيمة وذلك في حالة وجود تغير في التقديرات المستخدمة 
بإفتراض أنه لم  -مستبعداً منه اإلستهالكات  –ة. يتم رد خسائر اإلنخفاض في القيمة في حدود القيمة الدفترية لألصل لتحديد القيمة اإلستردادي

 يتم إثبات أية خسائر لإلنخفاض مسبقاً.
  

 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة .ط
تلك التي تم إصدار أو لم يتم إصدار فواتير بها إلى يتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل بضائع مستلمة وخدمات مقدمة، سواء 

 .ةمجموعال
 

  الزكاة الشرعية .ي
ي تخضع الشركة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية كما تخضع الشركات التابعة ألنظمة الضريبة بالدول الت

ستحقاق. تحسب الزكاة الشرعية على أساس الوعاء الزكوي أوصافي الربح المعدل أيهما تمارس نشاطها بها. يتم اإلستدراك للزكاة وفقاً لمبدأ اإل
 أكبر. تقيد أي فروقات بين التقديرات والربط النهائي عند الموافقة عليها وعندها يتم تسوية المخصص.

 
 الضريبة المؤجلة .ك

الفروقات المؤقتة بين األسس الضريبية والقيمة الدفترية  يتم إستخدام طريقة اإللتزام عند تكوين مخصص بالضرائب المؤجلة على جميع
لتي للموجودات والمطلوبات بتاريخ القوائم المالية الموحدة. يتم قياس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة على أساس النسب الضريبية ا

لى أساس األنظمة المعمول بها في الدول المعنية بتاريخ القوائم يتوقع تطبيقها في الفترة التي يتم فيها تحقق الموجودات أو تسوية المطلوبات ع
غير المالية. يتم اإلعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة للخصم والمرحل من كالً من الموجودات الضريبية 

بح خاضع للضريبة يمكن من إستخدام كالً من الفروقات الضريبية المستغلة والخسائر الضريبية غير المستغلة وذلك عند وجود إحتمال توفر ر
موجودات المؤقتة القابلة للخصم والمرحل من الموجودات الضريبية غير المستغلة والخسائر الضريبية غير المستغلة. تتم مراجعة القيم الدفترية لل

الذي لم يعد فيه من المحتمل توفر ربح خاضع للضريبة كافي يسمح الضريبية المؤجلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي ويتم تخفيضها إلى الحد 
 بإستغالل جميع أو جزء من الموجودات الضريبية المؤجلة.
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .ل

م إحتساب هذه المكافأة . يتقائمة الدخل الموحدةيتم إحتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنظم العمل والعمال المعمول بها ويتم تحميله على 
 على أساس القيمة الجارية للمزايا المستحقة للموظف في حالة إنتهاء خدمته في تاريخ قائمة المركز المالي.

 
 تحقق اإليرادات .م

يل اإليرادات من بيع البضاعة عند تسليم أو شحن المنتجات للعمالء ويتم قيدها بالصافي بعد تخفيضها بمقدار المردودات والخصم يتم تسج
 التجاري وخصم الكميات.

 
 :اإليرادات من بيع البضائع

 يتم اإلعتراف باإليرادات من بيع البضائع عند تحقق جميع الشروط التالية:

 يبتحويل مخاطر ومنافع ملكية البضائع للمشتر شركةال قيام. 

 أي تدخل إداري مستمر بالدرجة المرتبطة عادةً بملكية البضاعة وال تملك سيطرة فعالة على البضائع المباعة. شركةال تمتلك ال 

 .مبالغ اإليرادات يمكن قياسها بشكل موثوق 

 شركةلبأن منافع إقتصادية ستتدفق ل به إمكانية التكهن بشكل موثوق. 

 به من هذه المعامالت بشكل موثوق شركةإمكانية إحتساب التكاليف المتحملة أوالتي ستتحملها ال. 
 

 وبيع بطاقات الهدايا الضمان الممدداإليرادات من بيع برنامج 
 

حسب الخدمات المقدمة. يتم تأجيل جزء معين من اإليرادات المحصلة ويتم إطفاؤه على  الضمان الممدديتم اإلعتراف باإليرادات من برنامج 
 مدى فترة إتفاقية الخدمات.

 
 ة الهدايا. يتم اإلعتراف بشراء العميل لبطاقات الهدايا كإيراد عند إستبدال بطاقة الهدايا من قبل العميل لشراء البضاعة والخدمات بإستخدام بطاق

 
 و بطاقات الهدايا عند تلبية كافة الشروط التالية:  الضمان الممددباإليرادات من برنامج يتم اإلعتراف 

 
 .أن يكون المبلغ غير قابل لإلسترداد 

 .االستنتاج، بناًء على األدلة المتاحة، بعدم إحتمالية طلب العميل تحقيق إلتزام األداء الخاص به 

  موثوق به.أن تكون قيمة اإليراد من الممكن قياسها بشكل 

 شركةأن يكون من المحتمل أن المنافع اإلقتصادية المرتبطة بالمعاملة سوف تتدفق إلى ال. 

 من الممكن قياسها بشكل دقيق. شركةأن تكون التكاليف المتكبدة لكل معاملة والمحملة على ال 
 

استناداً إلى المؤشرات والخبرة السابقة والمعرفة الحتساب االيرادات المحققة بشكل دوري بمراجعة وتحديث تقديراتها  شركةتقوم ال
 .التراكمية

 
 مبيعات التقسيط

ج ة باإلعتراف بإيراد البضائع المباعة بالتقسيط عند إنتقال المنافع والمخاطر المتعلقة بالبضائع المباعة للعميل. هذا ويتم تأجيل إدراشركتقوم ال
اط المستلمة.عوائد التقسيط حتى يتم تحصيل النقد وفقاً لألقس  

   
 ىاإليرادات األخر

 يتم اإلعتراف باإليرادات األخرى على أساس اإلستحقاق.
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 المصروفات .ن
غير المباشرة والتي ال تعد بالضرورة جزًء من مباشرة والتتضمن مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العمومية واإلدارية بعض التكاليف 

المحاسبية المتعارف عليها. توزع التكاليف بين تكلفة اإليرادات ومصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية  للمعاييرتكلفة اإليرادات وفقاً 
 واإلدارية، إن لزم األمر، على أساس منتظم.

 
 مخصصاتال  .س

ويمكن عمل تقدير موثوق به  شركةعلى ال -نتيجة لحدث فى الماضى  - وجود إلتزام حالي قانونى أو حكمى يتم اإلعتراف بالمخصصات عند
 .لمبلغ اإللتزام ويكون من المحتمل أن يترتب عنه تدفق لمنافع إقتصادية لتسوية ذلك اإللتزام ويمكن تقدير قيمة اإللتزام بشكل موثوق به

 
المالية، أخذين بعين اإلعتبار  السنةتقدير لقياس المقابل المطلوب لتسوية اإللتزامات الحالية في نهاية  المبالغ المحققة كمخصصات أفضلتعتبر 

ت الحالية، المخاطر واألمور غير المؤكدة المحيطة بتلك اإللتزامات. عند قياس قيمة المخصص بناًء على التدفقات النقدية المقدرة لتسوية اإللتزاما
 ثبتة بدفاتر الشركة تقاس بناًء على القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.فإن قيمة اإللتزام الم

 
تأكد عندما يتوقع إستراداد بعض أو كل المبالغ المطلوبة لتسوية المخصصات من طرف ثالث، يتم اإلعتراف بالذمم المدينة كموجودات إذا أمكن ال

 بشكل موثوق به.أن هذه الذمم قابلة للتحصيل ويمكن قياس قيمة هذه الذمم 
 

 يجارعقود اإل .ع
تحويل جوهري لكل مخاطر ومنافع الملكية المتعلقة بالمستأجر.  ويتم  يجاررأسمالية إذا ما ترتب على عقد اإل إيجاركعقود  يجارتصنف عقود اإل

 تشغيلية.   إيجاراألخرى كعقود  يجارتصنيف عقود اإل
 

 المعامالت بالعمالت األجنبيـة .ف
 

 بالعمالت األجنبيةالمعامالت ( 1
لموجودات يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي على أساس أسعار التحويل السائدة بتاريخ تلك المعامالت . أما ا

باللاير السعودي بأسعار التحويل والمطلوبات النقدية القائمة بالعمالت األجنبية في تاريخ قائمة المركز المالي فيتم تحويلها لتعكس ما يعادلها 
 . تدرج الفروقات الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة.ائدة بتاريخ قائمة المركز الماليالس

 
  فروق الترجمة على الشركات األجنبية التابعة( 2

ويتم تسجيل الفروقات الناجمة عن الترجمة كبند منفصل في حقوق يتم ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة األجنبية إلى اللاير السعودي 
 الملكية.

 
 اإليجار التشغيلي –البيع مع إعادة اإلستئجار  .ص

ع في يتم إثبات عملية البيع مع إعادة اإلستئجار بإيجار تشغيلي بصفة مستقلة عن عملية اإلستئجار. ويتم اإلعتراف بأى خسائر تترتب على البي
عات المالية بالنسبة إلجمالى دف السنةتاريخ العقد مع تأجيل اإلعتراف بالمكاسب المرتبطة بها مستقبالً بما يتناسب مع مصروف اإليجار خالل 

 اإليجار خالل فترة العقد. 
 

 لعمليات انتائج  .ق
لية الموحدة. تم عرض القوائم المالية الموحدة مع أرقام المقارنة لنفس الفترة فى السنة السابقة حتى تتفق مع معيار المحاسبة السعودي للقوائم الما
مال الشركة تم إعداد جميع التسويات التي رأت ادارة الشركة أنها ضرورية لكي تظهر القوائم المالية الموحدة مركز الشركة المالي ونتائج أع

 وتدفقاتها النقدية بصورة عادلة. 
 

 التقارير القطاعية .ر
التي تقوم باإلنتاج أو تقديم الخدمات وهو ما يسمى )بالقطاعات حسب األنشطة(، أو تلك التي تقوم  شركةيمثل القطاع وحدة قابلة للتحديد في ال

مى )بالقطاعات حسب المناطق الجغرافية(، على أن يكون لكل قطاع مخاطره باإلنتاج أو تقديم الخدمات في نطاق بيئة إقتصادية محددة وهو ما يس
كقطاع تشغيلي واحد، ولذلك يتم إصدار تقارير  شركةومنافعه المختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعات األخرى. وتعتبر اإلدارة جميع نشاطات ال

 مالية قطاعية عن القطاعات الجغرافية فقط.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  - 3
 

 نصيب السهم األساسي والمخفض من األرباح .ش
دية القائمة خالل يتم إحتساب نصيب السهم األساسي من األرباح بتقسيم صافي الربح العائد للمساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العا

ل كافة األسهم العادية المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة بإفتراض تحوي. بالنسبة لنصيب السهم المخفض من األرباح، يتم تعديل ةسنال
 المحتملة، إن وجدت، إلى أسهم قائمة. 

 
 نقد وما في حكمه - 4
 
 م2015  م2016 

 56.685.759  81.430.316 نقد في البنك
 9.536.421  18.767.642 نقد بالصندوق

 100.197.958  66.222.180 

 
 صافيبالذمم مدينة تجارية،  - 5
 
 م2015  م2016 

 15.048.546  4.852.767 ذمم مدينة تجارية
 (1.394.511)  (1.586.568) : مخصص ديون مشكوك في تحصيلها يخصم

 3.266.199  13.654.035 

 
 صافيبال، ذمم مبيعات التقسيط المدينة - 6
 
 م2015  م2016 

 26.649.171  91.566.632 مبيعات تقسيط مدينة ذمم
 (1.585.332)  (10.530.741) : مخصص ديون مشكوك في تحصيلها يخصم

 81.035.891  25.063.839 

 
 مبيعات التقسيط المدينة من حيث الجزء طويل األجل والجزء قصير األجل كما يلي: ذمم توزيعتم 
 م2015  م2016 

 18.111.592  62.571.082 الجزء قصير األجل ذمم مبيعات التقسيط المدينة
 6.952.247  18.464.809 الجزء طويل األجل ذمم مبيعات التقسيط المدينة

 81.035.891  25.063.839 

 
 صافيبال، المخزون - 7
 
 م2015  م2016 

 630.198.058  531.544.824 ، بالصافيمخزون تجاري
 15.384.742  6.035.512 الطريقبمخزون 

 6.209.318  6.465.135 قطع غيار

 544.045.471  651.792.118 
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 مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى - 8
 
 م2015  م2016 

 37.737.851  39.167.013 ايجار مدفوع مقدما
 7.955.336  5.744.070 ذمم موظفين

 ً  7.658.132  3.467.018 مصروفات حكومية وتوظيف مدفوعة مقدما
 3.453.952  3.564.578 تأمين مدفوع مقدما 

 2.657.790  1.470.734 دفعات الى الموردين
 1.788.927  1.838.927 ودفعات مستردةمطالبات قائمة 

 ً  1.195.376  1.264.979 مصروفات تراخيص وتسويق مدفوعة مقدما
 6.487.374  3.468.389 اخرى

 59.985.708  68.934.738 

 
 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقـة - 9

مع األطراف  األخرىمع أطراف ذات عالقة، والتي تش  مل المش  تريات والمبيعات والمعامالت  عتيادياإلتتعامل الش  ركة في س  ياق نش  اطها 
عا قة. هذه الم جارية ذات العال ها ويتم إمالت تتم على أس       س ت بل إدارة المتفق علي مادها من ق كعت عامة ة ومجلس اإلدارة وش       ر ية ال الجمع

 فيما يلي: اف الجوهرية ذات العالقة تتمثل . األطرللمساهمين
 

 العالقة  أسم المنشأة
   

 ألحد المساهمين الرئيسينشركة تابعة   والشركات التابعة لها المحدودة اإللكترونيةشركة تطوير الحلول الرقمية و
 

 ذات العالقة:، كان للشركة المعامالت الهامة التالية مع األطراف ديسمبر 31المنتهية في  السنةخالل 

 م2015 م2016 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة

 شركة تطوير الحلول الرقمية واإللكترونية المحدودة 
 380.775.534 380.188.614 مشتريات والشركات التابعة لها

 1.800.000 1.440.000 مكافآت مجلس اإلدارة

 

لغ بلها بم ةالمحدودة والش     ركات التابع اإللكترونيةش     ركة تطوير الحلول الرقمية و إلى مس     تحقة أرص     دة دائنة على الذمم الدائنةتش     مل 
 .لاير سعودي( 12.119.737 :م2015 ديسمبر 31لاير سعودي )  631.276
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 ممتلكات ومعدات - 10

 
 

 أراضي
مباني و تحسينات على 

 أراضي مستأجرة
 أثاث وتجهيزات 

 سيارات ومعدات مكتبية
أعمال رأسمالية قيد 

 المجموع التنفيذ

       التكلفة
 692.634.447 33.792.132 23.881.596 215.408.485 318.004.565 101.547.669 2016يناير  1الرصيد في 

 43.843.332 32.267.115 1.970.180 6.543.900 3.062.137 - اضافات خالل السنة
 (3.915.106) - (1.032.820) (2.204.331) (677.955) - استبعادات خالل السنة

 - (18.851.398) 104.784 3.820.329 14.926.285 - محول من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
 (20.969.508) - (40.958) (3.633.863) (17.294.687) - االنخفاض في قيمة األصول خالل السنة

 711.593.165 47.207.849 24.882.782 219.934.520 318.020.345 101.547.669 2016ديسمبر  31الرصيد في 

       
       اإلهالك المتراكم

 222.209.579 - 15.930.620 138.343.927 67.935.032 - 2016يناير  1الرصيد في 
 40.923.857 - 3.368.242 23.293.836 14.261.779 - االستهالك المحمل خالل السنة

 (2.807.411) - (968.171) (1.797.885) (41.355) - استبعادات
 (5.349.691) - (32.590) (2.493.096) (2.824.005) - نخفاض في قيمة األصولاال

 254.976.334 - 18.298.101 157.346.782 79.331.451 - 2016ديسمبر  31الرصيد في 

       
       صافي القيمة الدفترية

 456.616.831 47.207.849 6.584.681 62.587.738 238.688.894 101.547.669 2016ديسمبر  31كما في 

 470.424.868 33.792.132 7.950.976 77.064.558 250.069.533 101.547.669 2015ديسمبر  31كما في 

       

 
 

دفعات ، اضافة إلى مليون لاير سعودي( 17: 2015مليون لاير سعودي ) 25في مرحلة التطوير بمبلغ  ةجديد على برامج حاسب آلي 2016ديسمبر  31كما في  التنفيذ قيداألعمال الرأسمالية  يشمل رصيد
مليون لاير سعودي لبناء معارض ومستودعات. 13مقابل شراء أرض بقيمة 
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 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى - 11
 

 كالتالي: مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى ديسمبر 31في  كما
 م2015  م2016 

 39.995.777  36.822.083 هدايا بطاقات
 25.818.617  31.234.478 مخصص تكاليف موظفين

 12.588.434  20.788.235 خرىاألرسوم المنافع وو  مصروفات مستحقة
 6.643.097  16.321.276 ذمم دائنة غير تجارية

 3.416.122  14.695.908 من العمالء  مقدمة دفعات
 5.115.116  12.296.571 اخرى

 132.158.551  93.577.163 

 
 من برنامج الخدمات اإلضافية إيرادات مؤجلة - 12

جزء من اإليرادات ويتم تسجيلها في يؤجل  .الضمان الممددالجزء المؤجل من اإليرادات المحصلة من مبيعات تتكون اإليرادات المؤجلة من 
 :ديسمبر كما يلي  31كما في توزيع الجزء المتداول والجزء غير المتداول من اإليرادات المؤجلة  تم .المستقبل

 

 م2015  م2016 

 12.022.839  9.685.452 الجزء المتداول –ايرادات مؤجلة 
 8.936.124  15.134.051 الجزء غير المتداول –ايرادات مؤجلة 

 24.819.503  20.958.963 

 
 مخصص الزكاة الشرعية  - 13

الزكاة ما تض م العناص ر الرئيس ية لوعاء  0من الوعاء الزكوي %2.5وفقا لألنظمة الس عودية، يخض ع المس اهمون الس عوديون للزكاة بواقع 
 يلي:

 

 م2015  م2016 

 484.721.484  480.930.675 موجودات غير متداولة
 83.304.994  83.647.749 مطلوبات غير متداولة

 517.257.165  531.621.925 ، الرصيد االفتتاحيالمساهمينحقوق 
 53.334.118  4.739.029 قبل الزكاةصافي الربح 

    

 ان الحركة في مخصص الزكاة كالتالي:. للوصول إلى الزكاة المحملة للسنةيتم تعديل بعض هذه المبالغ 
 

 م2015  م2016 

 3.130.088  3.377.893 يناير 1
 3.377.893  3.506.916 مخصص السنة

 744.908  - لسنة سابقة زكاة مخصصنقص في 

 (3.874.996)  (3.276.807) خالل السنة المسدد

 3.377.893  3.608.002 ديسمبر 31
 

م حتى 2006م . ال تزال الربوط لالعوام 2005لزكاة والدخل حتى عام ل الهيئة العامةحصلت الشركة على الربوط النهائية و المخالصات من 

وحصلت م 2015ديسمبر  31بتقديم اقرارات الزكاة وضريبة الدخل حتى السنة المنتهية في  المجموعةقامت  .الهيئةم قيد المراجعة لدى 2015

 على الشهادات المطلوبة.
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 تعويض نهاية الخدمة - 14
 م2015  م2016 

 40.431.530  48.471.036 الرصيد األفتتاحي
 11.673.349  9.333.121 مخصص السنة

 (3.633.843)  (4.194.587) المسدد خالل السنة

 48.471.036  53.609.570 الرصيد الختامي

 
 االحتياطي النظامي - 15

٪ من الربح السنوي 10ما نسبته تحويل  المجموعةيتعين على  ،كات في المملكة العربية السعوديةنظام الشرو للشركة األساسيبموجب النظام 

 ٪ من رأس المال.50إلى االحتياطي النظامي، حتى يبلغ هذا االحتياطي 

 مصاريف بيع وتوزيع - 16
 م2015  م2016 

 186.377.755  198.943.456 رواتب وأجور ومنافع متعلقة بالموظفين
 56.611.388  63.928.166 ايجار

 52.032.088  45.444.887 بهامصروفات متعلقة الدعاية و
 38.844.800  36.689.494 واطفاء استهالك

 23.795.140  28.749.937 منافع ومطبوعات وقرطاسية
 15.953.363  14.334.804 رسوم معامالت الشبكات البنكية

 10.753.517  10.101.944 خدمات نظافة
 1.571.997  8.988.683 ذمم مبيعات التقسيط المدينةمخصص 

 8.359.122  6.485.942 صيانة واصالح
 7.484.911  9.348.405 اموال نقلخدمات امن و
 5.970.705  8.482.182 رسوم توصيل

 1.800.699  1.718.577 سفر واقامة
 9.544.655  20.177.989 اخرى

 453.394.466  419.100.140 

 
 عمومية واداريةمصاريف  - 17
 م2015  م2016 

 77.198.320  82.711.217 رواتب وأجور ومنافع متعلقة بالموظفين
 7.505.950  7.759.181 استهالك واطفاء

 3.832.431  2.710.543 اتعاب قانونية واستشارية
 3.612.119  4.738.439 صيانة واصالح

 3.597.381  2.306.060 واتصاالتسفر واقامة 
 2.076.967  1.941.043 منافع ومطبوعات وقرطاسية

 238.000  238.000 ايجار
 5.235.249  5.517.714 اخرى

 107.922.197  103.296.417 
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 إيجار تشغيلي  -ايرادات مؤجلة من البيع مع إعادة اإلستئجار - 18

مت  عةقا جار أرض ومبنى  المجمو عادة إس       تئ كات، على بيع وإ حدى الش       ر قد مع إ عا ها  –بالت قدر ية   مال ية اج جار مة إي مام بقي لد فرع ا
م على أن يس  دد اإليجار 2033يونيو  30م حتى 2015يوليو  1مليون لاير س  عودى وذلك لمدة ثمانية عش  ر س  نة ابتداء من  69.646.242

لاير س   عودي، حيث قامت الش   ركة بتأجيلها ويتم إثباتها مس   تقبال وذلك  17.307.837أرباح بقيمة الس   نوي مقدماً، وقد نتج عن عملية البيع 
 لاير شهري بما يتناسب مع مصروف اإليجار. 80.129بقيمة شهرية قدرها 

 
 م2015  م2016 

 961.548  961.548 الجزء المتداول –إيرادات مؤجلة من البيع مع إعادة اإلستئجار         

 15.865.676  14.904.128 الجزء غير المتداول–إيرادات مؤجلة من البيع مع إعادة اإلستئجار 

 

 تمويل مرابحة - 19

المجموعة  لديها تسهيالت بنكية من بنوك محلية إلعتمادات مستندية وخطابات ضمان وتمويل مرابحة إسالمية. تُحَمل هذه التسهيالت برسوم 
 . 2016تم سدادها خالل عام التسهيالت مضمونة بسندات ألمر. تخضع هذه التسهيالت لمبادئ الشريعة اإلسالمية ووفقاً ألسعار السوق وهذه 

 

 م2015  م2016 

    
 20.000.000  - الجزء المتداول    م و2016

 10.000.000  - الجزء غير المتداول

 30.000.000  - اإلجمالي

 
 ترتيبات عقود ايجار تشغيلية - 20
 

 المجموعة كمستأجر
 م2015  م2016 

    
 56.849.388  64.166.166 دفعات بموجب عقود  ايجار تشغيلية تم قيدها كمصاريف خالل السنة    م و2016

 

ً  25إلى  1ما بين تتراوح  فترةلالمنشآت األخرى والمستودعات والمحالت تتمثل دفعات عقود اإليجار التشغيلية في إيجارات  االيجارات  .عاما
 .سنة واحدة ثابتة لمدة

 ان التزامات الحد االدنى لدفعات االيجار بموجب عقود االيجار التشغيلي غير القابلة لاللغاء هي كما يلي:
 

 م2015  م2016 

 64.236.636  63.722.263 السنة األولى
 63.722.263  57.471.390 السنة الثانية
 57.471.390  57.273.058 السنة الثالثة

 57.273.058  57.014.493 السنة الرابعة
 673.392.601  616.378.108 السنة الخامسة وما بعدها

 
 المجموعة كمؤجر

لدى المجموعة أيض   ا إيجارات تش   غيلية مع عمالئها تتمثل في إيجار أرض   يات ورفوف وهي بش   كل عام متفق عليها لمدة س   نة واحدة. بلغت 
م: 2015لاير س       عودي ) 1.389.224م مبلغ 2016ديس       مبر  31المنتهي  ة في  خالل الس       ن  ةبموج  ب ه  ذه العقود  إليج  اراتإيرادات ا

 لاير سعودي(. 4.494.531
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 ربحية السهم - 21

ه للش   ركة. هذا تحويالً من األرباح المبقاكم 2015إبريل  27س   هم وذلك بناًء على قرار الجمعية العامة بتاريخ  6.000.000تم إص   دار عدد 
سنة وق سهم القائمة نتيجةً لهذه الزيادة وذلك منذ بداية  سط المرجح لعدد األ فقاً لمتطلبات المعايير م( و2015يناير  1م )2015د تم تعديل المتو

 المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. 

سا سيم الربح العائد إلى الم سي من األرباح بتق سا سهم األ صيب ال ساب ن سهم العايتم إحت سط المرجح لعدد األ دية القائمة خالل همين على المتو
 مليون سهم.  36وعددها  السنة

 
 اإللتزامات المحتملة واإلرتباطات الرأسمالية - 22

 

 ديسمبر، كان لدى الشركة إلتزامات محتملة قائمة بالمبالغ التالية: 31كما في 

 م2015  م2016  

     

 56.856.073  33.903.698  خطابات ضمان
 167.688.995  159.320.299  إعتمادات مستندية

 
 

 تحليالت أنشطة القطاعات - 23
 

كقطاع تشغيلي واحد بعرض األداء وتخصيص الموارد، وذلك ألن  شركةتقوم إدارة الشركة بعرض النتائج المالية لألنشطة التجارية بالكامل لل
 اإلدارة تنظر إلى األنشطة التجارية بأكملها للشركة كقطاع واحد، لذا فإن إدارة الشركة تقوم بعرض القطاعات جغرافياُ.

 
ة العربية تفاصيل المبيعات للشركة والشركات التابعة لها في المملك ان المعروضة. السنواتال يوجد أية معامالت بيعية ما بين القطاعات خالل 

علق بها من صافي األرباح والموجودات والمطلوبات المحلية توما يم 2015م و 2016 ديسمبر 31ة المنتهية في سنالسعودية وخارجها لل
 على النحو التالي:والخارجية كانت 

 
العربية  داخل المملكة م 2016 ديسمبر 31

  السعودية

 المملكةخارج 

 العربية السعودية

تسويات ناتجة عن  

 المالية القوائمتوحيد 

 

 المجموع

        

 3.752.283.988  (3.063.342)  232.691.413  3.522.655.917 اإليرادات، بالصافي

 (3.167.373.089)  3.063.342  (202.667.458)  (2.967.768.973) تكلفة اإليرادات

 584.910.899  -  30.023.955  554.886.944 مجمل الربح 

        

 2.101.661  -  (23.225.013)  25.326.674 السنة (خسارةربح )صافي 

        

 770.066.418  (61.851.889)  49.159.698  782.758.609 موجودات متداولة 

 480.930.675  6.853.978  60.180.948  413.895.749 موجودات غير متداولة 

 1.250.997.093  (54.997.911)  109.340.646  1.196.654.358 الموجودات  إجمالي

        

 635.106.456  (61.851.889)  114.216.052  582.742.293 مطلوبات متداولة 

 83.647.749  -  2.377.084  81.270.665 مطلوبات  غير متداولة 

 718.754.205  (61.851.889)  116.593.136  664.012.958 إجمالي المطلوبات 
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 )تتمة( تحليالت أنشطة القطاعات - 23
 

العربية  داخل المملكة م 2015 ديسمبر 31

  السعودية

 المملكةخارج 

 العربية السعودية

تسويات ناتجة عن  

 المالية القوائمتوحيد 

 

 المجموع

        

 اإليرادات، بالصافي
3.534.835.574  209.953.879  -  3.744.789.453 

 تكلفة اإليرادات
(2.985.236.243)  (182.017.927)  -  (3.167.254.170) 

 مجمل الربح 
549.599.331  27.935.952  -  577.535.283 

        

 49.179.159  -  (6.549.584)  55.728.743  السنة (خسارة) ربح صافي
        

 موجودات متداولة 
866.847.297  50.950.236  (99.082.870)  818.714.663 

 374.077.368 موجودات غير متداولة 
 79.076.981  31.567.135  484.721.484 

 1.240.924.665 الموجودات  إجمالي
 130.027.217  (67.515.735)  1.303.436.147 

        

 مطلوبات متداولة 
627.548.704  160.043.394  (99.082.870)  688.509.228 

 81.490.558 مطلوبات  غير متداولة 
 1.814.436  -  83.304.994 

 709.039.262 إجمالي المطلوبات 
 161.857.830  (99.082.870)  771.814.222 

        

 
 

 و ادارة المخاطراألدوات المالية  - 24
 

وذمم مبيعات الموحدة بشكل رئيسي النقد وما في حكمه، الذمم المدينة التجارية  ,تتضمن األدوات المالية المحملة على قائمة المركز المالي 
 .والذمم األخرى، الذمم الدائنة وبعض المطلوبات األخرىالنتقسيط 

 
هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. ليس لدى الشركة تركيز  -مخاطر االئتمان 

ة جوهري لمخاطر االئتمان. تم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية وعالمية ذات جدارة مصرفية مرتفعة. تستحق الذمم المدينة التجاري
األخرى بشكل رئيسي من عمالء في السوق المحلية وأطراف ذات عالقة وقد تم إظهارها بقيمتها القابلة لإلسترداد الذمم ووذمم مبيعات النتقسيط 

 .المقدرة
 

سائدة على المركز المالي والتدفقات المالية  - مخاطر أسعار الفائدة  سعار الفائدة ال هي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير التقلبات في أ
إن مخاطر أس  عار الفائدة للش  ركة تنش  أ بش  كل رئيس  ي من اإليداعات المص  رفية قص  يرة األجل والديون المص  رفية والديون طويلة  للش  ركة.

 األجل والتي تكون بأسعار فائدة عائمة. 
 

عادلة على الش     ركة غير تقوم الش     ركة بمتابعة التغيرات في أس     عار الفائدة وترى أن مخاطر أس     عار الفائدة على التدفقات المالية والقيمة ال
 جوهرية. 

 
هي مخاطر عدم مقدرة المنش       أة على توفير األموال الالزمة للوفاء بإلتزاماتها المتعلقة باألدوات المالية. تنتج مخاطر  - مخاطر السييييييييولة 

تدار مخاطر الس    يولة وذلك الس    يولة عند عدم القدرة على بيع أو تحص    يل قيمة أص    ل مالي بالس    رعة الكافية وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. 
 .بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء باإللتزامات المستقبلية للشركة

 
تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن معامالت  -  مخاطر العمالت

باللاير السعودي والدينار البحريني واللاير العماني. المعامالت األخرى بالعمالت األجنبية بخالف الدينار البحريني الشركة األساسية هي 
 .واللاير العماني غير جوهرية، تتم إدارة مخاطر العمالت على أساس منتظم

 



 
 الشركة المتحدة لإللكترونيات والشركات التابعة لها

 )شركة مساهمة سعودية( 
 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2016ديسمبر  31في  ةالمنتهي للسنة
 )المبالغ المدرجة باللاير السعودي( 
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 )تتمة( األدوات المالية و ادارة المخاطر - 24
 

وتتم بنفس  الرضا ين طرفي تاميبيمكن تبادل أصل أو تسوية إلتزام علي اساسها في عملية تبادلية متكاملة هي القيمة التي  -  القيمة العادلة
لتاريخية، فإنه يمكن أن شروط التعامل مع األطراف األخرى. وحيث يتم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة للشركة على أساس مبدأ التكلفة ا

الية ال تختلف جوهرياً عن ية وتقديرات القيمة العادلة، ترى اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المتنتج فروق بين القيمة الدفتر
 قيمتها الدفترية.

 
  انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات - 25

ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  من خالل جهة مستقلة بناء على اختبار االنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات الذي قامت به المجموعة
الممتلكات والمعدات إلى القيمة  هذه ، وعليه فقد تم تخفيض قيمةالمجموعةم، والذي أظهر هبوط في قيمة بعض من ممتلكات ومعدات 2016

 القابلة لالسترداد.
 

 أرقام المقارنة - 26
  .الحالية بالسنةالمقارنة لتتوافق مع العرض الخاص  السنةتم إعادة تبويب بعض أرصدة 

 
 إعتماد القوائم المالية - 27

 .م2017 فبراير 20هـ الموافق 1438جمادى األول  23الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  تم إعتماد هذه القوائم المالية
 
 




