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 مراجع الحسابات المستقل  تقرير
 
 

        السادة / المساهمون 

 الشركة المتحدة لإللكترونيات 

 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية  -الخبر 

 

 الموحدة مراجعة القوائم الماليةالتقرير عن 

 

 الرأي

)"الشركة"( والشركات التابعة لها )يشار إليهم مجتمعين  -شركة مساهمة سعودية  -كترونيات الموحدة للشركة المتحدة لإلل المالية القوائم راجعنا لقد

 الشامل لربح أو الخسارة والدخلل الموحدة ائموقالم، و2017ديسمبر  31 في كماالموحدة المالي  المركز قائمة تشمل والتي باسم "المجموعة"(،

 ملخص ذلك في بما ،الموحدة المالية مع القوائم المرفقة واإليضاحات التاريخ، ذلك في المنتهية للسنة ديةالنق المساهمين، والتدفقات حقوق في والتغيرات

  .الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى المحاسبية للسياسات

 

ديسمبر  31في  كما للمجموعة وحد المالي الم الجوهرية، المركز الجوانب جميع من بعدل تعرض الموحدة المرفقة  المالية القوائم فإن رأينا، وفي

 العربية في المملكة المعتمدة المالية ريراللتق الدولية للمعايير وفقا   التاريخ، ذلك في المنتهية النقدية الموحدة للسنة الموحد وتدفقاتها المالي وأدائها 2017

 القانونيين. سبينللمحا الهيئة السعودية اعتمدتها التي األخرى واإلصدارات والمعايير السعودية،
 

 الرأي أساس

 قسم في توضيحها تم المعايير تلك بموجب مسؤوليتناإن  العربية السعودية. المملكة في المعتمدة للمراجعة الدولية للمعايير وفقا   بالمراجعة قمنا لقد

 في المعتمدة المهنة وآداب سلوك وفقا  لقواعد ةالشرك عن مستقلون ونحن .تقريرنا الموحدة" في المالية القوائم مراجعة حول  "مسؤوليات المراجع

 أدلة أن ونعتقد .القواعد وفقا  لتلك  أننا التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى كما ،الموحدة المالية للقوائم الصلة بمراجعتنا ذات السعودية العربية المملكة

 .رأينابداء أساس إل لتوفير ومناسبة كافية عليها حصلنا التي المراجعة

 

 للمراجعة الرئيسة األمور

 .الحالية ةسنلل لموحدةا  المالية للقوائم مراجعتنا عند البالغة األهمية لها المهني، حكمنا بحسب كانت، التي األمور تلك هي للمراجعة الرئيسة األموران 

بالنسبة إلى كل  .األمور تلك في منفصال رأيا   نقدم ولم فيها، رأينا تكوين وعند ككل، الموحدة المالية للقوائم مراجعتنا سياق في األمور هذه تناول تم وقد

 :موضح أدناه األمر الهذ مراجعتنامدرج أدناه، فإن وصفنا لكيفية معالجة أمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 )تتمة(مراجع الحسابات المستقل  تقرير
 

 )تتمة( للمراجعة الرئيسة األمور

 لجة األمر الرئيسي في مراجعتناكيفية معا أمر رئيسي للمراجعة

 يرادات وأنظمة تكنولوجيا المعلوماتعتراف باإل. اإل1

عترفت المجموعة بإيرادات بلغت إ، م2017ديسمبر  31كما في 

لاير  مليون 3.757: م2016لاير سعودي ) مليون 4.210

 سعودي(.

 

عنصر يمثل النه أحيث مراجعة لل رئيسيأمر يرادات اإلعتبار إ تم

ن إف ،وعالوة على ذلك اري الرئيسي لعمليات المجموعة.التج

عتمد على نظم تكنولوجيا ييرادات الشركة إمن  كبيرا   جزءا  

وتخزين  تسجيللية الرقابة على آالمعلومات مع عمليات 

ساسى من مكونات هذه أمكون ن إستخراج ودمج المعلومات. إو

 ،اسبم المنستخد  لم  لوصول الالعمليات والضوابط هو ضمان 

دارة تغيير البروتوكوالت إو ،المالية والتقارير نظمةوتكامل األ

 لتزامواإل خرى ذات الصلةالتلقائية األ اتوجود ضوابط المعالجو

تجاوز هذه الضوابط تن االدارة قد أهناك خطر  عليه فإنبها. و

نحو تلبية مجموعة العلى  مستمرا   ضغطا   لوجود جراءاتواإل

فى حدوث تحريفات لى إيؤدى  قد ،تهداف المبيعاأو توقعات

 . يراداتاإل

 

( حول القوائم المالية الموحدة 3يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم )

 .يراداتلإل للسياسات المحاسبية الهامة

 :يراداتاإل إلعترافابجراءات التالية فيما يتعلق اإلبقمنا لقد 
 

 من منظور تقنية المعلومات: 
 

جيا المعلومات تكنولونظم  ةعلى مراجع زيركالت -

تتطلب فى عمليات مبيعات الشركة.  ةمهمالوالضوابط 

متخصصة، جراءات مراجعة النظم والضوابط خبرة فنية إ

فى المراجعة  نظم معلومات  خصائيوأفيها اشركنا  وقد

 قمنا بها. يالت
 

ضوابط نظم ختبار تصميم وفعالية تشغيل إتقييم و -

 مستخد  لم  ل هالبما فى ذلك وصو ،على المبيعاتالمعلومات 

دارة التغيير وكذلك موثوقية إنظمة ووتكامل األ المناسب

البيانات والتكامل  المعلومات،ستخراج إ ،البيانات

متثال اإل ضوابطلى تحليل إضافة باإل ،التقارير الماليةو

 يرادات العمليات.إعلى التحليلية ختبار جراءات اإلإو
 

 بالمجموعة فيما  تقييم مدى مالئمة سياسات تحقق االيرادات

يتعلق بمتطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة. باإلضافة 

إلى تقييم وفحص أثر التطبيق المبكر للمعيار الدولي 

العمالء"،  معالعقود من يرادات إ"  15للتقارير المالية رقم 

يراد من يرادات المختلفة بالمجموعة بما في ذلك اإلعلى اإل

 قسيط.الضمان الممتد ومبيعات الت
 

  يرادات بما اإلبفعالية تشغيل الرقابة المرتبطة وتقييم تصميم

تسجيل آلية و حوله من الرقابةنظام المبيعات اآللي وفى ذلك 

 .خرى ذات الصلةالجوانب األو يدوي
 

 جراء دراسة تحليلية مفصلة عن مختلف عناصر إ

 .المبيعات  يرادات/اإل
 

 وعقود خدمات  ،طالتقسيمبيعات على  الرقابةختبار تطبيق إ

صحة التأكد من  .خالل العام التي تم بيعها الممتد الضمان

عقود  فحصالضمان الممتد عن طريق  يراداتإاطفاء 

يرادات بشكل ل اإليسجالتأكد من تخدمات الضمان و

ساب تحاإلسس أدخلت وا  مراجعة التعديالت التى . صحيح

 .15رقم المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 )تتمة(مراجع الحسابات المستقل  تقرير
 

 )تتمة( للمراجعة الرئيسة األمور

 كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا أمر رئيسي للمراجعة

 عتماد المعايير الدولية للتقارير الماليةإ. 2

 31 بالنسبة لكافة السنوات السابقة، بما في ذلك السنة المنتهية في

عداد وعرض قوائمها المالية إ، قامت المجموعة بم2016ديسمبر 

الموحدة وفقا  لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة 

العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 

 القانونيين.

 

نتيجة للمتطلبات النظامية بالمملكة العربية السعودية، بالنسبة 

، قامت المجموعة م2017يناير  1لية التي تبدأ في للفترات الما

بعرض قوائمها المالية الموحدة وفقا  للمعايير الدولية للتقارير 

المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وكذلك المعايير 

خرى ذات الصلة الصادرة عن الهيئة السعودية صدارات األواإل

 للمحاسبين القانونيين.

 

 31القوائم المالية الموحدة المرفقة للسنة المنتهية في وعليه، فإن 

ها وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية دعداإ، تم م2017ديسمبر 

" تطبيق  1ومتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة".

 

ليل للفروق لتحديد متثال لتلك المتطلبات، تم إعداد تحولإل

ختالفات  بين االطار السابق إلعداد القوائم المالية الصادرة اإل

عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعايير الدولية 

فصاحات المطلوبة. وفقا  للتقارير المالية متضمنا  التعديالت واإل

ر لتحليل الفروق، قامت المجموعة بتقييم أثر التحول من المعايي

الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير 

دخال تسويات التحول على القوائم إالدولية للتقارير المالية و

 .م2016ديسمبر  31و م2016يناير  1المالية الموحدة كما في 

 

ن تسويات التحول أتم اعتبار ذلك كأمر رئيسي للمراجعة حيث 

قرير المالي وأثره الجوهري على الناتجة عن تغير إطار الت

تطلب فصاح ثبات والقياس واإلالقوائم المالية الموحدة من اإل

 ضافيا  خالل مراجعتنا.إماما  تاه

 

( حول القوائم المالية 29يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم )

 الموحدة لمزيد من التفاصيل حول التحول والتسويات ذات الصلة. 

 

 

شار مستقل للتحول إلى المعايير قامت المجموعة بتعيين مست

عداد تحليل للفروق وتحديد إالدولية للتقارير المالية، حيث تم 

التغيرات في السياسات المحاسبية والمعالجات والعرض 

 فصاح بالقوائم المالية.واإل

 

جراءات التالية فيما يتعلق بالتحول إلى المعايير لقد قمنا بتنفيذ اإل

 المعتمدة في المملكة العربية السعودية: الدولية للتقارير المالية

 

حول تقرير  مالحظاتنا لمناقشةاإلدارة عقدنا اجتماع مع  -

 تعديالت التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية.
 

 مستشارالبل حصلنا على فهم لتحليل الفروق المعد من ق   -

لتحديد الفروقات الجوهرية بين االطار السابق  مستقلال

القوائم المالية الصادرة عن الهيئة السعودية إلعداد 

للمحاسبين القانونيين والمعايير الدولية للتقارير المالية 

المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي سيكون لها أثر 

 على القوائم المالية للمجموعة.
 

يم مالئمة تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية يقمنا بتق -

ي المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمتطلبات المعتمدة ف

وقرارات اإلدارة  (1) المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

 ذات الصلة.
 

 يم مالئمة السياسات المحاسبية المطبقة.يقمنا بتق -
 

خذ في االعتبار تحليل الفروق ختبار تسويات التحول باألإتم  -

 .اتحتساب هذه التسويإوالمعلومات المالية و
 

فصاحات المستخدمة فيما يتعلق بالتحول من اإلمالئمة تقييم  -

المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 .إلى المعايير الدولية للتقارير المالية

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 )تتمة(مراجع الحسابات المستقل  تقرير
 

 )تتمة( للمراجعة الرئيسة األمور

 

 فية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتناكي أمر رئيسي للمراجعة

 خرى خفاض قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم األنإ. 3

 وذمم مبيعات التقسيط

، لدى المجموعة ذمم مدينة تجارية م2017ديسمبر  31كما في 

 152.33لاير سعودي و مليون 7.69وذمم مبيعات تقسيط بلغت 

من مخصص  لاير سعودي على التوالي، بالصافي مليون

 مليون 16.57لاير سعودي ومليون  1.72نخفاض القيمة بمبلغ إ

 لاير سعودي على التوالي.

 

همية كبيرة لما يتطلبه أنخفاض في القيمة ذو عتبر مخصص اإلي  

دارة لتحديد بل اإلمن درجة كبيرة من الحكم المطبق من ق  

 ألهميةل نخفاض المتراكم في تاريخ التقرير المالي. ونظرا  اإل

ة للمبالغ المعنية وما يتصل بها من موضوعية، فإن ذلك نسبيال

 .أمر مراجعة رئيسييعتبر 

 

( حول القوائم المالية الموحدة 3يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم )

( لالحكام 4لالطالع على السياسة المحاسبية وإيضاح رقم )

( 8و 7إيضاح )ير الرئيسية ودمصادر التقالمحاسبية الهامة و

 ات ذات الصلة.يضاحلإل

التي قمنا بها استجابة للمخاطر المرتبطة  المراجعةن إجراءات إ

خرى وذمم الذمم األنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية وإب

نخفاض إمة مخصصات ئتقييم مدى مالب تمثلتالمدينة، التقسيط 

 دارة المحيطة بها كما يلي:إلا ضوابطالقيمة ومدى فعالية 

 

 اإلدارة والضوابط الرئيسية، قمنا  لنهج استنادا  إلى فهمنا

بل إدارة المجموعة لتحديد ختبار الضوابط المطبقة من ق  إب

 .نخفاض القيمةإمخصص  ضبطومراجعة 

 

  استنادا  إلى فهمنا للعمليات والضوابط الرئيسية، قمنا

بالتركيز على عملية تحديد األحداث التي قد تؤدي للخسارة 

القيمة، بما في ذلك في اض نخفاإلوالضوابط على عملية 

 إعادة التقييم المستمر من قبل اإلدارة.

 

 ساس السياسات المحاسبية أستفسار من اإلدارة عن قمنا باإل

لضوابط الرئيسية ذات لختبار إو فحصلقد أجرينا المطبقة. 

الصلة لتحديد ما إذا كانت قد تم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها 

 .سنةعلى نحو فعال على مدار ال

 

 نخفاض إالمجموعة بشأن مخصصات  اسةيس مييتققمنا ب

 .هايستخدم في الوصول إلواألساس الم   مةيالق
 

  قمنا بالحصول على تحليل ألعمار الذمم المدينة وقمنا بإعادة

تقييم مخصص اإلنخفاض المطلوب بحسب سياسة 

 المجموعة المطبقة.

 

  قمنا بفحص ضوابط تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة

 .نخفاض القيمةإنظمة المستخدمة في احتساب مخصص باأل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 )تتمة( مراجع الحسابات المستقل تقرير

 

 )تتمة( للمراجعة الرئيسة األمور

 

 كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا أمر رئيسي للمراجعة

 تقييم المخزون. 4

 883بمبلغ ، لدى المجموعة مخزون م2017ديسمبر  31كما في 

 في القيمة ومخصصنخفاض إلابعد تعديله بلاير سعودي،  مليون

 بطيء الحركة.مخزون 

 

يظهر المخزون بسعر ( 14- 3كما هو موضح بااليضاح رقم )

التكلفة أو صافي القيمة المحققة، أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة 

ستخدام طريقة المتوسط المرجح. إن صافي القيمة المحققة هو إب

ر البيع التقديري بعد خصم كافة تكاليف اإلكمال ومصاريف سع

تتم مراجعة تقييم المخزون . تخفيضات األسعارتعديالت و البيع

ما إذا کان المخزون  ديإن تحد. دارةإلبشكل دوري من قبل ا

من اإلدارة ممارسة  تطلبي ،أقل من التکلفة مةيبقبيعه  تميسوف 

. باستمرار مهاييإعادة تق متيفتراضات التي اإل قياألحکام وتطب

سعار نخفاض األإتقوم اإلدارة باإلجراءات التالية لتحديد مستوى 

 ومخصصات البضاعة بطيئة الحركة المطلوبة:

 

 ستخدام تقارير أعمار البضاعة جنبا  إلى جنب مع إ

المعلومات التاريخية لتقدير احتمالية بيع المخزون البطيء 

 .مخزون بذلك التخفيضوعليه يتم تعديل قيم ال الحركة

 

 رة نسب مئوية لتخفيض قيمته، ا، تطبق اإلدبالنسبة للمخزون

 وتستمد تلك النسب من المستويات التاريخية للتخفيض

 .وحركة المخزون بحيث تتواكب مع القيم القابلة للتحقق

 

  على حدة للتأكد من أنه من المخزون كل بند لإجراء تحليل

 ،أيهما أقل ،لقيمة القابلة للتحققتم إدراجه بالتكلفة أو صافي ا

 .ما تطلب ذلكتخفيض محدد عندتسجيل وتم 

 

إن الطبيعة النسبية لمنتجات المجموعة وقابليتها للتغيرات في 

السوق وطلبات العمالء والتغيرات التكنولوجية قد تؤثر بشكل 

على ذلك، قد تكون القيمة  وبناء   كبير على قيمة هذه المنتجات.

 . من صافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون أكبرخزون الدفترية للم

 

نظرا لمستوى التقديرات عتبار ذلك كأمر رئيسي للمراجعة إتم 

تستخدمها اإلدارة في تحديد فتراضات الهامة التي واإل

 .نخفاض القيمة والبضاعة البطيئة الحركةإمخصصات 

 قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية على تقييم المخزون:

 

 السياسة المحاسبية المتبعة من  مطابقةا بمراجعة مدى قمن

 .دارةإلقبل ا

 

  قمنا بمراجعة وتقييم تصميم وتنفيذ وفعالية ضوابط

نخفاض إتحديد وتقييم مخصصات الخاصة بالمجموعة 

 القيمة والبضاعة البطيئة الحركة.

 

  ،ساب متوسط تحتم إعادة ابالنسبة لعينة من بنود المخزون

 .التكلفة المرجح

 

 بل ختبار صحة تقرير أعمار المخزون المستخدم من ق  إقمنا ب

خر آاإلدارة وذلك بمطابقة عينة من بنود المخزون مع 

 فواتير تم تسجيلها.

 

  صافي القيمة الممكن تحقيقها  بمقارنةقمنا على أساس العينة

ومراجعة تعديالت  لبنود المخزون إلى أسعار البيع الحديثة

 .نخفاض في القيمةاإل

 

 المخزون منخفض  ريالمعتمدة لتقد اسةيقمنا بمراجعة الس

 القيمة وبطيء الحركة.

 

  قمنا بتقييم نسب التخفيض المطبقة على المخزون المتقادم

بالرجوع إلى نسب التخفيض التاريخية و العائد من 

 المخزون بطيء الحركة.

 

  نخفاض في المخزون اإل عادة احتساب قيمةإقمنا بأداء

 .بطيء الحركة ومخصص المخزون

 

  قمنا بفحص ضوابط تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة

 .احتساب أعمار المخزونو تقييم باألنظمة المستخدمة في

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 )تتمة(مراجع الحسابات المستقل  تقرير
 

 2017لعام  معلومات اخرى متضمنة في التقرير السنوي

كون المعلومات االخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة، بخالف القوائم المالية إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى. تت

 الموحدة وتقريرنا عنها. من المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.
 

 ال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد أو االستنتاج حولها. ال يغطي المعلومات األخرى، ونحنالمرفقة  القوائم المالية الموحدة  حولان رأينا 
 

علومات األخرى فيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، والنظر فيما إذا كانت الم

التي حصلنا عليها خالل المراجعة، أو تظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة 

 جوهري.
 

 ن بالحوكمة. يلمكلفلن باالبالغ عن األمر يمطالب نكونوجود تحريف جوهري،  تبين لناعندما نقرأ التقرير السنوي، إذا و
 

  الموحدة المالية القوائم عن بالحوكمة والمكلفين اإلدارة مسؤوليات

 العربية لمملكةا  في المعتمدة المالي للتقرير الدولية للمعايير وفقا   العادل، وعرضها الموحدة المالية القوائم إعداد عن المسؤولة هي دارةاإل إن
 وهي ،ساسيونظام الشركة األ الشركات نظام وأحكام القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة من المعتمدة األخرى واإلصدارات والمعايير السعودية،
 أو غش بسبب سواء جوهري تحريف من خالية موحدة مالية قوائم إعداد من لتمكينها ضرورية، اإلدارة تراها التي الداخلية الرقابة عن المسؤولة

 بحسب اإلفصاح وعن مستمرة كمجموعة البقاء على المجموعة قدرة تقدير عن المسؤولة هي اإلدارة فإن الموحدة، المالية القوائم إعداد وعند .خطأ
 إيقاف أو المجموعة لتصفية نية هناك تكن لم ما المحاسبة، في االستمرارية أساس واستخدام باالستمرارية، العالقة ذات األمور عن الحال، مقتضى
 .المجموعة في يالمال التقرير عملية على اإلشراف عن المسؤولون هم بالحوكمة والمكلفون .ذلك بخالف واقعي خيار هناك ليس أو عملياتها،

 

 الموحدة مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية

ككل خالية من أخطاء جوهرية سواء كانت ناتجة عن الغش او الخطأ،  الموحدة تتمثل اهدافنا فى الحصول على تاكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية

المراجعة التى تم القيام بها  إال أنه ليس ضمانا  أنكيد المعقول هو مستوي عال  من التأكيد، أا. إن التوإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأين

عن الغش أو الخطأ  التحريفاتوفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة فى المملكة العربية السعودية ستكشف دائما عن خطأ جوهري عند وجوده. تنشأ 

أو فى مجموعها، إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر على القرارت االقتصادية التى يتخذها المستخدمون بناء  على هذه  وت عَد جوهرية، بمفردها

ظ وكجزء من المراجعة وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة فى المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحاف .الموحدة القوائم المالية

 على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. كما قمنا بـ:
 

 سواء كانت ناتجة عن الغش او الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات الموحدة تحديد وتقويم مخاطر وجود أخطاء جوهرية فى القوائم المالية ،

إلبداء رأينا. ي عد خطر عدم اكتشاف أي خطأ  المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة ألن تكون أساسا  

جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطئ او تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو 

 ة.مجموعتجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية بال

 مراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظروف، وليس بغرض الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بال

 ة. مجموعإبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بال

 .تقويم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمه، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التى قامت بها اإلدارة 

  دم مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبية، وإستنادا  إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عاستنتاج

على االستمرار في العمل وفقا  لمبدأ اإلستمرارية. إذا ما  المجموعةتأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكا  كبيرا  حول مقدرة 

، وإذا الموحدة تنتجنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم الماليةاس

ومع كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. 

 عن االستمرار في العمل وفقا  لمبدأ االستمرارية. المجموعةذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 















 الشركة المتحدة لإللكترونيات والشركات التابعة لها

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2017ديسمبر  31في المنتهية  للسنة

 

- 6 - 

 واألنشطة الرئيسية كوينالت 1

 1010175357بموجب السجل التجاري رقم الرياض شركة مساهمة سعودية في ك)"الشركة"(  لإللكترونياتالشركة المتحدة س جلت 

ة الرياض الى من مديننقل المقر المسجل للشركة تم م، 2004( . خالل عام م2002 إبريل 1الموافق ) هـ1423محرم  19الصادر بتاريخ 

. (م2004يوليو  27 الموافق)هـ 1425جمادى الثاني  10بتاريخ  2051029841 ليصبحتم تغيير رقم السجل التجاري عليه، و، مدينة الخبر

 .م2011ديسمبر  24ابتداء من  (تداول)لسعودي الشركة في سوق األسهم ا تم إدراج أسهم
 

 55ويل مبلغ تحوذلك بمليون لاير سعودي  60م، اوصى مجلس االدارة بزيادة رأس المال بمبلغ 2017فبراير  20في إجتماعهم بتاريخ 

، 2017مارس  23من حساب االحتياطي النظامي و حساب األرباح المبقاة على التوالي. في  سعودي مليون لاير 5و سعودي مليون لاير

في  ية المنعقدةير العاداجتماع الجمعية العامة غفي شركة على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال. وافق المساهمون حصلت ال

من  ي رأس المالمليون لاير سعودي حيث تم تعديل النظام األساسي ليعكس الزيادة ف 60، على زيادة رأس المال بمبلغ م2017مايو  14

  .مليون لاير سعودي 420ودي إلى مليون لاير سع 360
 

 عنوان المقر المسجل للشركة هو كما يلي:ان 

 ، المملكة العربية السعودية. 31952الخبر  76688. ب. ص –الشركة المتحدة لإللكترونيات  -

حاسب الوأجهزة  ةلكترونياإلووالتجزئة في المواد الغذائية واألجهزة واألدوات الكهربائية يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تجارة الجملة 

وإقامة ح ة واإلصالالسيارات وخدمات الصيانثاث والتجهيزات واألدوات المكتبية وتركيب مسجالت االووإكسسواراتها وقطع غيارها  اآللي

 .المطاعم والتسويق للغير

 

 هيكل المجموعة 1-1

 تابعة التالية:على القوائم المالية للشركة والشركات الالموحدة تشتمل القوائم المالية 

إسم الشركات التابعة الموحدة    نسبة الملكية الفعلية 

%100 كسترا إس بي سي )شركة مسجلة في مملكة البحرين(إ –الشركة المتحدة لإللكترونيات  .1  

%100 كسترا إل إل سي )شركة مسجلة في سلطنة عمان(إ –الشركة المتحدة لإللكترونيات  .2  

%100 ة المحدودة )شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية(الشركة المتحدة لخدمات الصيان .3  
 

 المرفقة.  الموحدةالية دراجها في القوائم المإتم المملوكة بالكامل للشركة شركات التابعة الثالث موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات إن 

 
 13الموافق )هـ 1432ة ذو القعد 15البحرين بتاريخ كة مملفي مسجلة هي شركة إس بي سي  إكسترا – لإللكترونياتالشركة المتحدة . 1

وأجهزة  لمتعلقة بهاااألجهزة االلكترونية والكهربائية وقطع الغيار ستيراد وتصدير وبيع إ(. ويتمثل نشاطها الرئيسي في م2011أكتوبر 

ع البرامج تصدير وبيو واستيرادومستلزماته  يالحاسب اآللوبيع المصنفات المرئية والسمعية واستيراد وتصدير وبيع أجهزة الحاسب اآللي 

وتطوير  وإدارة غيرةئية الصوبرامجها وتصليح األدوات الكهربا اإللكترونيةواستيراد وتصدير وبيع األلعاب  الحاسب اآلليواألنظمة المتعلقة ب

 . الممتلكات الخاصة

 
 7الموافق ) هـ1433ى جمادى األول 15ي سلطنة عمان بتاريخ فمسجلة هي شركة ل سي إل إ إكسترا – لإللكترونياتالشركة المتحدة . 2

راديوهات )لمنزلية اخصصة واألجهزة توالبرامج غير الم الحاسب اآلليويتمثل نشاطها الرئيسي في بيع التجزئة لألجهزة و ،(م2012ابريل 

 . اتفوهو أجهزة إتصال باألقمار الصناعيةلعاب وأ( وإلخ...واني أوأجهزة تلفزيون وثالجات و

 
 يونيو 22) هـ1431رجب  10بتاريخ مسجلة شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة هي  ،المحدودةالشركة المتحدة لخدمات الصيانة . 3

ة هزة المنزليية واألجوالرقمية والكهربائ اإللكترونيةاألجهزة  حصالإيم ضمانات دها الرئيسي في صيانة وإصالح وتق. ويتمثل نشاط(م2010

اسب الحلعاب أو ع غيارهافونات والهواتف المحمولة وقطيوالفاكس والتل والرقمية والتصوير اإللكترونيةجارة الجملة في األجهزة والحاسب وت

 .  سب اآلليالحابعات وملحقاتها وطا اآلليوأجهزة الحاسب  اإللكترونيةالكهربائية والحاسبات والمفكرات وأجهزة وأدوات األلعاب  اآللي

.اتها التابعة يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة"الشركة وشركان 
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 (تتمةواألنشطة الرئيسية ) كوينالت 1

 (تتمة) هيكل المجموعة 1-1
 

المملكة العربية  فيعامال   ا  فرع 40منها فرعا (  42م: 2016 ديسمبر 31)فرعا   43المجموعة لدى يوجد ، م2017ديسمبر  31كما في . 4

  .عا (فر 39م: 2016 ديسمبر 31) السعودية
 

 قرب لاير. رقام أليتم تقريب األيتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهو عملة العرض والعملة الوظيفية للشركة. 

 

 عداداإل أسس 2
 

 االلتزام قائمة 2-1

معايير واإلصدارات لسعودية والربية االمملكة العتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في 

 .األخرى التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 

ة الموحدة وفقا لمعايير م، قامت المجموعة بإعداد القوائم المالي2016ديسمبر  31في لسنة المنتهية بالنسبة للفترات حتى وبما في ذلك ا

 السعودية للمحاسبين القانونيين.المحاسبة الصادرة عن الهيئة 

 

 هاقوائم عرضجموعة بوبحسب األنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية، قامت الم ،م2017يناير 1 في تبدأ التي المالية للفترات

 عن الصادرة األخرى اإلصداراتالمعايير وو السعودية العربية المملكة في المعتمدة المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقا الموحدة المالية

إلعداد  ايير الدوليةا  للمعطبقإعدادها  تمالمرفقة أول قوائم مالية سنوية قد القوائم المالية الموحدة  تعتبر. القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة

 .التقارير المالية

 

 تطبيق ( 1رقم  المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقادولية للتقارير المالية وتم اعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقا  لمتطلبات المعايير ال

 31ي المنتهية ف للسنة الموحدة م المالية(. ان أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على القوائمرة ألول المالية للتقارير ةالدولي المعايير

 ( حوال القوائم المالية الموحدة.29ضاح رقم )تم عرضها في إي م2016يناير  1و م2016ديسمبر 

 

وجودات لمعدات والمالت واقررت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية أن خيارات استخدام نموذج إعادة تقييم الممتلكات واآل

لعادلة لالستثمارات اام نموذج القيمة وخيار استخد 38ومعيار المحاسبة الدولي رقم  16غير الملموسة في معيار المحاسبة الدولي رقم 

م 2019م إلى سنة 2017ة لن يكون متاحا  خالل السنوات الثالث األولى من التحول ابتداء  من سن 40العقارية في معيار المحاسبة الدولي 

ستسمح  التكلفة أو نموذج ل تطبيقالمذكورة أعاله، ستقوم الهيئة بدراسة ما إذا كانت ستواص السنةبالنسبة للشركات المدرجة. وعند انتهاء 

 ة الحالية.لسنة الماليليارات بتطبيق نماذج القيمة العادلة / إعادة التقييم. وفي ظل هذه الظروف، فإن المجموعة ال تستطيع استخدام هذه الخ
 

يق حددة عند التحول من التطببإعفاءات مللشركات التي تعتمد المعايير للمرة األولى  (1)يسمح المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

حظر التطبيق ي 1الية رقم ارير المالمعيار الدولي إلعداد التقان بأثر رجعي لبعض المتطلبات وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 

ت ف بالموجوداالعترالنسبة للتوقف عن ابأثر رجعي للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بخصوص التقديرات المحاسبية وكذلك با

ية جودات المالة المووالمطلوبات المالية و محاسبة التحوط والحصة غير المسيطرة وتصنيف وقياس الموجودات المالية واالنخفاض في قيم

لمعامالت اعالقة بهذه ات اللية ذوالمشتقات الضمنية والقروض الحكومية. كما قامت المجموعة بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير الما

 بأثر مستقبلي من تاريخ التحول. 
 

 لم تطلب المجموعة أي إعفاء اختياري.

 

 إعداد القوائم المالية الموحدة 2-2

 الحالية بالقيمة المحددة افعالمن التزامات بمستحقات االعتراففيما عدا  تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية

 .تقييم وحدة االئتمان طريقة باستخدام المستقبلية لاللتزامات
 

االفتراضات التقديرات ووألحكام، وضع ا، يتطلب من اإلدارة وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الموحدة إن اعداد القوائم المالية

عنها  د تم االفصاحالهامة قت التقديرات واالفتراضاان هذه . ا بالقوائم الماليةالمصرح عنهالمبالغ السياسات المحاسبية والتي قد تؤثر على 

 .4بإيضاح رقم 

 

   م2017يناير  1 بتاريخوالمطبقة  المعايير الصادرة 2-3

ري على المبالغ ثير جوهي تأاعايير فيما يلي المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات التي تم تطبيقها خالل السنة الحالية. لم يكن لتبني هذه الم

 المرفقة.   الموحدةالمصرح عنها في القوائم المالية 



 شركة المتحدة لإللكترونيات والشركات التابعة لهاال

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 )تتمة( -الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
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 أسس اإلعداد )تتمة( 2

 

 )تتمة( م2017يناير  1المعايير الصادرة والمطبقة بتاريخ  2-3

 

 
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد 4 -2
 

 د:سريانها بع م يبدأوالتي لقررت المجموعة عدم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة التالية 
 

 

تسري للفترات السنوية التي تبدأ في  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة 

 أو بعد

عن التغيرات  االفصاح التعديالت تتطلب (:7الدولي رقم  المحاسبة معيار على تعديالت( اإلفصاح  رةمباد

 مكنتالتي ووالتي تتعلق بمبادرة االفصاح عن التغيرات في المطلوبات الناشئة عن التدفقات النقدية 

  لتمويلا أنشطة عن الناشئة المطلوبات في التغيرات تقييم من المالية القوائم مستخدمي

 

 م2017يناير  1

 المحققة غير للخسائر المؤجلة الضريبية الموجودات إثبات

 الضريبية الموجودات عن المحاسبية التعديالت توضح (12الدولي رقم  المحاسبة معيار على تعديالت(  

 .العادلة بالقيمة قياسها تم التي الدين أدوات على المحققة غير للخسائر المؤجلة

 م2017يناير  1

تسري للفترات السنوية التي تبدأ في  تقارير المالية الجديدة والمعدلة المعايير الدولية إلعداد ال

 أو بعد

م و 2010م و 2009األدوات المالية )النسخة المعدلة في  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   

(م2014م و 2013  

 م2018يناير  1

يدة لتصنيف وقياس م متطلبات جد2009ادر في نوفمبر الص 9قدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

م ليشمل 2010أكتوبر  الحقا  في 9الموجودات المالية. تم تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

لمتطلبات ام ليشمل 2013متطلبات تصنيف وقياس المطلوبات المالية والتوقف عن االعتراف، وفي نوفمبر 

ة ير الماليلتقاراالتحوط العامة. وتم إصدار نسخة معدلة أخرى من المعيار الدولي إلعداد  الجديدة لمحاسبة

ب( )م ليتضمن بشكل أساسي؛ )أ( متطلبات انخفاض قيمة الموجودات المالية 2014في يوليو  9رقم 

ن خالل م ادلةتعديالت محدودة على متطلبات التصنيف والقياس وذلك من خالل إدخال فئة قياس "القيمة الع

 الدخل الشامل اآلخر" لبعض أدوات الدين البسيطة.
 

لمحاسبة لألدوات تتضمن متطلبات ا 9نهائية من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم النسخة الان 

 األدوات المالية: االعتراف والقياس. 39المالية، لتحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 

 

 تطلبات في المعالجات التالية:يتضمن المعيار م  
 

 بها فيه حتفاظيتم تصنيف الموجودات المالية بالرجوع إلى نموذج األعمال الذي يتم اال التصنيف والقياس:

 9ير المالية رقم م من المعيار الدولي إلعداد التقار2014وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية. تقدم نسخة 

طريقة بلمالية االشامل اآلخر" لبعض أدوات الدين. يتم تصنيف المطلوبات "القيمة العادلة من خالل الدخل 

بقة على قياس ، بالرغم من وجود فروقات في المتطلبات المط39مماثلة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 مخاطر االئتمان الخاصة بالمنشأة.
 

موذج "خسارة نم 2014لسنة  9لية رقم يقدم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير الماانخفاض القيمة: 

 ائتماني وع حدثاالئتمان المتوقعة" لقياس انخفاض قيمة الموجودات المالية، وعليه لم يعد من الضروري وق

 قبل االعتراف بخسارة االئتمان.
 

آت ام المنشنموذج محاسبة تحوط جديد تم تصميمه ليتماشى بشكل أقرب مع كيفية قي يقدممحاسبة التحوط: 

 أنشطة إدارة المخاطر عند التحوط من التعرض للمخاطر المالية وغير المالية.ب
 

معيار  لية منتم ترحيل متطلبات التوقف عن االعتراف بالموجودات والمطلوبات الما التوقف عن االعتراف:

 .39المحاسبة الدولي رقم 

 



 شركة المتحدة لإللكترونيات والشركات التابعة لهاال

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 )تتمة( -الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
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 أسس اإلعداد )تتمة( 2
 

 )تتمة( لية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعدالمعايير الدولية إلعداد التقارير الما 4 -2

 

تسري للفترات السنوية التي تبدأ في  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة 

 أو بعد

يخ المختلفة التوار: المتعلقة ب"عقود التأمين" 4تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   

 جديدة القادم.ومعيار عقود التأمين ال 9للسريان الفعلي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 م2018يناير  1

بحيث تنص  57تعديل الفقرة رقم  "االستثمارات العقارية": 40تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

ليل على يكون هناك د -وفقط عندما  –من عقار استثماري عندما  على أن المنشأة تقوم بتحويل عقار إلى أو

ار االستثم تعريف تغير في االستخدام. ويحدث التغير في االستخدام إذا استوفى العقار، أو توقف عن استيفاء

ام. تخدفي االس ث تغيرالعقاري. وال يشكل التغير في نوايا اإلدارة في استخدام العقار بحد ذاته دليال على حدو

 وقد تم تعديل الفقرة لتنص على أن قائمة األمثلة الواردة فيها غير شاملة.
 

 م2018يناير  1

المتعلقة بالتطبيق  اإلفصاحاتاألدوات المالية:  7تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .9المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

إفصاحات محاسبة اإلفصاحات المتعلقة باألدوات المالية:  7لدولي إلعداد التقارير المالية رقم المعيار ا

 ي إلعدادالدول التحوط اإلضافية )والتعديالت الالحقة( الناتجة عن إدخال فصل محاسبة التحوط في المعيار

 9التقارير المالية رقم 
 

عندما يتم تطبيق معيار إعداد التقارير 

 للمرة األولى 9م المالية رق

 اإليرادات من العقود مع العمالء   15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

ذجا  شامال  واحدا  والذي وضع نمو 15م، تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2014في مايو 

لدولي اعيار قود مع العمالء. سوف يحل الملتستخدمه المنشآت في المحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن الع

 معيار المحاسبة محل اإلرشادات الحالية لالعتراف باإليرادات بما في ذلك 15إلعداد التقارير المالية رقم 

لصلة عندما عقود اإلنشاء والتفسيرات ذات ا 11اإليرادات ومعيار المحاسبة الدولي رقم  18الدولي رقم 

 يصبح ساريا . 
 

االعتراف باإليرادات بهو أن تقوم المنشأة  15األساسي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  إن المبدأ

لمنشأة اتوقع تتحويل البضائع أو الخدمات المطلوبة إلى العمالء بقيمة تعكس المقابل المادي الذي  بيانل

خطوات  ن خمسمعيار نهجا  يتكون ماستحقاقه مقابل تلك البضائع أو الخدمات. وعلى وجه التحديد، يقدم ال

 لالعتراف باإليرادات:
 

 : تحديد العقد )العقود( مع العميل.1الخطوة رقم 

 : تحديد التزامات األداء في العقد.2الخطوة رقم 

 : تحديد سعر المعاملة.3الخطوة رقم 

 : تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد.4الخطوة رقم 

 عتراف باإليرادات عندما )أو بمجرد أن( تستوفي المنشأة أداء االلتزام.: اال5الخطوة رقم 
 

 و بمجرد( استيفاء التزام، تعترف المنشأة باإليرادات عند )أ15وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

إلى  ء المحددألدام ااألداء، أو عندما يتم تحويل "السيطرة" على البضائع أو الخدمات التي يقوم عليها التزا

 15 الية رقمر المالعميل. وقد تمت إضافة إرشادات إلزامية على نحو أكبر في المعيار الدولي إلعداد التقاري

لب يتط15قم رالية للتعامل مع سيناريوهات محددة. وعالوة على ذلك، فإن المعيار الدولي إلعداد التقارير الم

 إفصاحات شاملة.
 

عمالء لتوضيح ثالثة اإليرادات من العقود مع ال 15الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تعديالت على المعيار 

الية ترة انتقفوفير جوانب من المعيار )تحديد التزامات األداء، اعتبارات الموكل مقابل الوكيل، والترخيص( وت

 للعقود المعدلة والعقود المنجزة.

 م2018يناير  1



 شركة المتحدة لإللكترونيات والشركات التابعة لهاال

 )شركة مساهمة سعودية( 
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 أسس اإلعداد )تتمة( 2
 

 )تتمة( المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد 4 -2
 

 

ة للتطبيق وأن ا تكون قابلة عندموالتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية الموحدة للمجموع تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير

المعيار الدولي إلعداد التقارير و 9اعتماد هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة باستثناء المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 له أي أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة خالل فترة التطبيق األولي. ، لن يكون 16المالية رقم 
 

 1وعة للفترة السنوية التي تبدأ في في القوائم المالية الموحدة للمجم 9تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 9رقم  تقارير الماليةالمعيار الدولي إلعداد الالثر تطبيق  ان المجموعة بصدد استكمال تقييمه، ا2017ديسمبر  31كما في . م2018يناير 

  من حيث التصنيف والقياس وكذلك االنخفاض في القيمة. الموحدة على القوائم المالية

 

تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة 

 بعد

امالت الدفع تصنيف و قياس مع -أساس االسهم( الدفع على 2تعديل معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 على أساس السهم
 

على  ت الدفعالمحاسبة عن آثار شروط االستحقاق على معامال• تتعلق هذه التعديالت بالمجاالت التالية: 

ريبة تزامات ضتصنيف معامالت الدفع على أساس السهم مع صافي مزايا التسوية الصافية الل• أساس السهم. 

وية لة من تسوالمحاسبة عن تعديل شروط وأحكام الدفع على أساس األسهم التي تغير المعام•  االستقطاع.

 حقوق ملكية.  ةنقدية إلى تسوي
 

ع متطلبات انتقالية م، 2018يناير  1تسري التعديالت بأثر مستقبلي على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

ك م اإلدرااستخدا رجعي فقط إذا كان من الممكن القيام بذلك دونمحددة. يمكن أن يتم تطبيق التعديالت بأثر 

 دقيق. جديد بشكلمسموح به. تقوم المجموعة حاليا بتقييم أثر هذا المعيار ال التطبيق المبكران المتأخر. 

 

 م2018يناير  1

 عقود اإليجار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

عداد قا  للمعايير الدولية إلکيف يقوم معد القوائم المالية وف 16داد التقارير المالية رقم يحدد المعيار الدولي إلع

حاسبة موذج مالتقارير المالية باالعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار. يوفر المعيار ن

إذا  ر إالد اإليجاواحد للمستأجر والذي يتطلب من المستأجرين االعتراف بموجودات ومطلوبات جميع عقو

ي تصنيف شهرا أو أقل أو إذا کان األصل ذو قيمة منخفضة. ويواصل المؤجرون ف 12کانت مدة اإليجار 

 16قم لمالية رارير اعقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلية أو تمويلية، حيث إن نهج المعيار الدولي إلعداد التق

 .17بقه، معيار المحاسبة الدولي رقم بشأن محاسبة المؤجرين لم يتغير بشكل جوهري عن سا

 

 م2019يناير  1

معيار المحاسبة والقوائم المالية الموحدة  10تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

معالجة بيع المتعلقة ب ( 2011االستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة ) 28الدولي رقم 

 الموجودات من مستثمر أو شركة زميلة أو مشروع مشترك.أو المساهمة ب

 

 م2018يناير  1

 قدم: معامالت العملة األجنبية والمقابل الم22لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 

 

 يتناول هذا التفسير معامالت العمالت األجنبية أو أجزاء من المعامالت حيث أنه:

سعر بع - قيم أو م   ملة أجنبيةيوجد مقابل م 

ل لك قبتعترف المنشأة بأصل مدفوع مقدم أو التزام دخل مؤجل فيما يتعلق بذلك المقابل وذ -

 االعتراف باألصول أو المصروفات أو االيرادات ذات الصلة.

 ي عد أصل الدفع المقدم أو التزام الدخل المؤجل غير نقدي -

 م2018يناير  1



 شركة المتحدة لإللكترونيات والشركات التابعة لهاال

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 )تتمة( -الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
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 أسس اإلعداد )تتمة( 2
 

 )تتمة( رة والتي لم يبدأ سريانها بعدالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصاد 4 -2
 

العمالء. نتج  مع عقودالن اإليرادات م - 15م، اعتمدت المجموعة التطبيق المبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2017يناير  1في 

ناير ي 1رباح المبقاه كما في لحساب االفتتاحي لألوفقا  للنهج المعدل، تعديل على ا 15عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ت في تحقق االيراد وذلك بسبب التغيرا لاير سعودي 71.242.730م وهو التاريخ الذي قامت اإلدارة بحلوله بتطبيق المعيار، بمبلغ 2017

 .حقق االيرادتاسات وسي دمات اإلضافية"وتم إدراج إفصاح إضافي بشأن "اإليرادات المؤجلة من برنامج الخ من برنامج الخدمات اإلضافية،

م. 2019يناير  1سنوية التي تبدأ في في القوائم المالية الموحدة للمجموعة للفترة ال 16وسيتم اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

غ المدرجة واإلفصاحات أثر جوهري علی المبال( 2019يناير  1في يسري ) 16قد يکون لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

طبيق المعيار ألثر ت رحلةذه المفي ه تقييم معقول اجراءأنه غير عملي  .الواردة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة فيما يتعلق بعقود اإليجار

 .حتى تقوم المجموعة بمراجعة تفصيلية 16الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 ياسات المحاسبية الهامةالس 3
 

 فيما يلي ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة.
 
 أساس التوحيد 1 -3

 كون للشركة:ي. تتحقق السيطرة عندما 1تتضمن القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في اإليضاح رقم 

 المستثمر بها. القدرة على التحكم بالمنشأة   •

 نشوء حق للشركة في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها .• 

 .االستثماربغرض التأثير على عوائد استخدام سيطرتها القدرة على • 
 

ث شير إلى حدوروف توالظ تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، إذا ما كانت الحقائق

 ليها أعاله. إالمشار  الثالثة تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة
 

سيطرة على ركة العندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالشركة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، يكون للش

شكل ستثمر بها بأة الملتصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشتلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق ا

يها فكة المستثمر الشري منفرد. تأخذ الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق تصويت ف

 لي:لمنحها السيطرة ، تشمل تلك الحقائق والظروف ما ي
 

  حجم حقوق التصويت التي تمتلكها الشركة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرين 

 حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها الشركة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف األخرى 

 والحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى ، 

 اجة صلة وقت الحذات ال ير إلى أن الشركة لها، أو ليست لديها، القدرة الحالية على توجيه األنشطةأية حقائق وظروف إضافية قد تش

 التخاذ قرارات، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.

 

كة ا تفقد الشرملية عندمتوقف تلك العالسيطرة على تلك الشركة التابعة، بينما تمن الشركة تتمكن تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما 

ة ة خالل السنلمستبعدأو ا عليها الشركة التابعة المستحوذ مصاريفإيرادات و إدراجالسيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم 

سيطرة على لفقدان اريخ رة حتى تاالشركة على السيط استحواذمن تاريخ ة الدخل الشامل الموحدقائمة وة الموحد قائمة الربح أو الخسارة في 

 الشركة التابعة.
 
امل ي الدخل الشإجمالان . الشركة مساهميوكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة على الموحدة قائمة الربح أو الخسارة إن 

 . الشركةساهمي للشركة التابعة موزع على م
 

ة من لك المستخدمتمحاسبية مع لكي تتالئم سياساتها ال، متى تتطلبت الحاجة، لشركات التابعةلالموحدة المالية القوائم يتم إجراء تعديالت على 

 المجموعة. قبل 
 

لناتجة عن النقدية ا التدفقاتو مصاريفوالاإليرادات وحقوق المساهمين والموجودات والمطلوبات يتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك 

 ند التوحيد.عشركات المجموعة المعامالت بين 
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 لشركات التابعة الحاليةالتغيرات في حقوق ملكية المجموعة في ا 3-1-1
 

قيم تم تعديل اليلكية. مإن التغيرات في ملكية المجموعة في شركات تابعة والتي ال تؤدي إلى خسارة السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق 

 ديلتعالن قيمة فرق بي غير المسيطرة لتعكس التغيرات في ملكيتها في الشركات التابعة. إن أيحقوق المساهمين ة المجموعة والمدرجة لملكي

عائدا  إلى  ويكونين حقوق المساهمغير المسيطرة والقيمة العادلة للبدل المدفوع أو المقبوض يتم إدراجه مباشرة في حقوق المساهمين  في

 الشركة. مساهمي

 

ا يتم احتسابهولموحدة اقائمة الربح أو الخسارة دما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة في عن

)بما المدرجة سابقا  للموجودات  ةالدفتري ( القيمة2القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألية حصة مستبقاة و ) إجمالي( 1كالفرق بين )

دخل ابقا  في السف بها في ذلك الشهرة(، ومطلوبات الشركة التابعة وأية حقوق ملكية غير مسيطرة. يتم المحاسبة على جميع المبالغ المعتر

آخر، عنى مباشرة )بم لتابعةالشامل اآلخر المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو كانت المجموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة ا

ير الدولية  للمعايكما هو محدد/ مسموح به وفقا  حقوق المساهمين إعادة التصنيف إلى الربح أو الخسارة أو التحويل إلى تصنيف آخر في 

ة عادلة عند قيمكتم اعتباره يلسيطرة اإن القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به في الشركة التابعة السابقة بتاريخ فقدان  لتقارير المالية(.إلعداد ا

د االعتراف األولي باستثمار أو عندما ينطبق، التكلفة عن 39االعتراف األولي وذلك في المحاسبة الالحقة وفقا  للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 في شركة زميلة أو مشروع مشترك.

 

 االعتراف باإليرادات 3-2

احدى  رة علىالسيط ت عرف إما بمرور الوقت أو في وقت معين. داتعلى احدى الموجو يتم االعتراف باإليرادات عند انتقال السيطرة

 الموجودات بالقدرة على توجيه االستخدام وفعليا  جميع المنافع المتعلقة بتلك الموجودات.

 

 أو الخدماتبيع البضائع  3-2-1

مقابل قه أنها تستحة وقع الشركالذي تتالمقابل المادي بمبلغ يعكس  العمالءإلى طلوبة يتم االعتراف باإليرادات عند نقل البضائع أو الخدمات الم

 عند استيفاء الخطوات التالية:اإليرادات باالعتراف تلك السلع أو الخدمات. يتم 
 

 .كتابيا  هذا العقد أن يكون عميل. وال يلزم المع المبرم بيع العقد تحديد  .1

 أداء. وجود التزام .2

 المعاملة. تحديد سعر  .3

 التزام األداء.لى المعاملة عسعر توزيع  .4

 االعتراف باإليرادات عند الوفاء بالتزامات األداء. .5
 

 فإن اإلدارة تضع ما يلي في حسبانها: وعند تقييم هذه الخطوات، 
 

  راسة دنبغي يع. كما يوالخدمات بموجب البالبضائع بهذه الخاصة حقوق كل طرف مع نقل بيع الموافقة الطرفين )المشتري والبائع( على

 ت.والخدمابضائع البيع هذه الخاص بالمقابل المادي من المحتمل أن يتم تحصيل أنه تجاري وأساس أن العقد له ضمان دفع لشروط ال

  ما إذا  دراسةداء. عند التزام األب المستقلةوالخدمات البضائع هذه يشار إلى بموجب العقد.  مستقلة متفق عليهاأو خدمات بضائع تحديد

 اتها وأنه قدذفي حد ر منفعة أو الخدمات أن توفالبضائع هذه يمكن لدارة بتقييم ما إذا كان اإل، تقوم مستقلةمات والخدالبضائع كانت هذه 

 .ستقلةموالخدمات إلى العميل بشكل منفصل. تعتبر جميع مبيعات المجموعة البضائع تم تحديد وعد المجموعة بتحويل هذه 

  ثابت.عوض ا جميع مبيعات المجموعة لهان والخدمات. البضائع مقابل نقل هذه المجموعة المتوقع أن تستحقه المقابل المادي 

  لسلع أو الخدمات بموجب العقد.المعاملة على اسعر توزيع 

 التزام األداء.الوفاء ب 

 

 اإليرادات من بيع برنامج الضمان الممتد و بيع بطاقات الهدايا 3-2-2

 لتفاوض عليهل أو احيث يكون للعميل خيار شراء الضمان. يتم تسعير العقد بشكل منفص تقدم المجموعة برنامج الضمان الممتد لعمالئها،

طية فترة تغلى عبناء  منفصلة خدمة التزام أداء ك. تقوم المجموعة باحتساب الضمان محدد إيراداتة، والتي تعتبر عنصر ستقلكخدمة م

بعا  لذلك تويتم سويته ت، والذي يتم ستلم كالتزامالمالمقابل المادي بتأجيل مجموعة التقوم تتعهد المنشأة بالقيام بها. الضمان وطبيعة المهام التي 

 االعتراف باإليراد على مدى فترة اتفاقية الخدمة. 
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 مبيعات التقسيط 3-2-3
 

لمتفق ا وقيت الدفعإذا كان ت القيمة الزمنية للنقودأثر  لتعكسمطلوب الالمقابل المادي عند تحديد سعر المعاملة، تقوم المجموعة بتعديل مبلغ 

بة لمبيعات الحال بالنس . وفي هذه الظروف، وهوالعميلإلى المحولة أو الخدمات البضائع تمويل ميزة هامة لالمجموعة عطي عليه مع العميل ي

مادي المقابل ال عديل مبلغمجموعة بتالعنصر تمويل هام. تقوم على عميل االتفاقية مع الحتوي األقساط التي تمتد عادة ألكثر من سنة واحدة، ت

جموعة في المضع ت(. يأي سعر البيع النقدالنقدي للبضائع )سعر المبلغ يعكس بيرادات اإلبالهام وذلك لالعتراف عنصر التمويل المطلوب ب

ريا لتمويلي جوهالعنصر ايحتوي على عنصر تمويل وما إذا كان هذا  عتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان العقداال

 بما في ذلك ما يلي: للعقد 

 

 طلوبة. أو الخدمات المللبضائع وسعر البيع النقدي المطلوب المقابل المادي الفرق، إن وجد، بين مبلغ  -أ

 مما يلي: األثر المشترك لكل  -ب
 

و أالبضائع ك ثمن تللعميل دفع الوقت إلى العميل وطلوبة بتحويل البضائع أو الخدمات المركة الشالزمنية المتوقعة بين قيام  الفترةطول ( 1)

 .الخدمات

 ذي العالقة. الفائدة السائدة في السوق معدالت ( 2)
 

لمستخدم اعدل ذا المهالعقد. ويعكس إبرام وعميلها عند الشركة تستخدم المجموعة معدل الخصم الذي سينعكس في معاملة تمويل منفصلة بين 

جموعة هذا ملاتحدد يل. بضائع في العقد إلى العمتحويل ضمانات تشمل ة السمات االئتمانية للطرف الذي يتلقى التمويل في العقد، وكذلك أي

 دمات عندخلاائع وضالب لسعر الذي يدفعه العميل نقدا مقابلالقيمة اإلسمية للعوض المطلوب من ام صالذي يخخالل تحديد المعدل من المعدل 

 مثل التغيرات) خرىاألروف ت الفائدة أو الظاللتغيرات في معدبسبب االمجموعة بتحديث معدل الخصم ال تقوم العقد، إبرام نقلها للعميل. بعد 

 (. ئتمان للعميلاالفي تقييم مخاطر 

 

 مصاريفال 3-3

، رىاألخ اريفمصالمجموعة. يتم تصنيف جميع النتجات التوزيع بشكل رئيسي من التكاليف المتكبدة في توزيع وتسليم م مصاريفتتكون 

 إدارية. مصاريفباستثناء تكلفة المبيعات، ك
 

 عن منتجات وخدمات المجموعة.اإلعالنات التسويق بشكل رئيسي من التكاليف المتكبدة في التسويق و مصاريفتتكون 
 

بية بادئ المحاسقا  للم تعد بالضرورة جزء  من تكلفة اإليرادات وفاإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي ال مصاريفتتضمن ال

 ساس منتظم.ر، على أاإلدارية، إن لزم األم مصاريفالبيع والتسويق وال مصاريفبين تكلفة اإليرادات و المصاريفالمتعارف عليها. توزع 

 

 ربحية السهم 3-4

خسارة أو الربح يتم إحتساب نصيب السهم األساسي من األرباح بتقسيم ال .في الربحالمجموعة معلومات عن نصيب السهم األساسي تعرض 

المملوكة  الخزانةسهم النسبة ألبالمعدل ، والسنةللمساهمين العاديين بالمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل ة العائد

 . ، ان وجدتللمجموعة

 

 التأجير 3-5

يتم تصنيف  ى المستأجر.إلالملكية لمخاطر ومنافع ينتج عن عقد اإليجار تحويل جوهري إيجار تمويلية عندما عقود ك يتم تصنيف عقود اإليجار

 :إلى المستأجر الملكية لمخاطر ومنافع التحويل الجوهري تعد األمور التالية من مؤشرات .األخرى كعقود إيجار تشغيليةجميع عقود اإليجار 
 

 ة عقد اإليجارمد في نهاية الملكية نقل. 
 من القيمة العادلة بشكل جوهري بسعر أقل للشراء وجود خيار. 
 العمر االقتصادي لألصل المستأجر تمثل جزء كبير من مدة اإليجار. 
 القيمة العادلة لألصل المستأجر تمثل جزء جوهري من القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار. 
 خاصة ذات طبيعة المستأجرة األصول. 

 

 المجموعة كمؤجر 3-5-1

ولية األالمباشرة اليف التكتضاف اإليجار. على مدى فترة القسط الثابت على أساس اإليجار التشغيلي عقود اإليجار من ات إيراداحتساب يتم 

رة على مدى فت قسط الثابتالويعترف باإليجار على أساس لألصل المؤجر الدفترية لتفاوض وإعداد عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة المتكبدة ل

 اإليجار. 
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 المجموعة كمستأجر 3-5-2

ثر تمثيال  آخر أكاك أساس ، إال عندما يكون هناإليجارفترة مدى القسط الثابت على على أساس دفعات اإليجارات التشغيلية كمصروف إثبات يتم 

تشغيلية إليجارات التدرج اإليجارات المحتملة الناشئة بموجب عقود االمستأجر. األصل ناتجة عن المنافع االقتصادية للمخطط الزمني لل

 .التي يتم تكبدها فيها السنةكمصروف في 

 

في كنقص  زهذه الحوافبيتم االعتراف و. التزامهذه الحوافز كإدراج في حالة استالم حوافز اإليجار للدخول في عقود إيجار تشغيلية، يتم 

األصل  الناتجة عندية قتصاااللمنافع لللمخطط الزمني تمثيال  أكثر آخر إذا كان هناك أساس  القسط الثابت إالعلى أساس اإليجار  يفمصار

 المستأجر.

 

 ترجمة العمالت األجنبية 3-6

 

 عملة العرض 3-6-1

جة في لبنود المدرقياس ا ملة العرض للشركة األم. يتميتم عرض القوائم المالية الموحدة المرفقة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية وع

يفية(. العملة الوظ) المجموعة اتبها شركالتي تعمل للبيئة االقتصادية عملة الرئيسية الالقوائم المالية لكل شركة من شركات المجموعة باستخدام 

 عمان.سلطنة المجموعة بشكل أساسي في البحرين والتابعة بشركات التعمل 

 

 معامالت وأرصدة 3-6-2

ي تاريخ لسائدة فاسعار الصرف ألبعمالت أخرى غير العملة الوظيفية للشركة )العمالت األجنبية( وفقا الت التي تتم يتم إثبات المعام

لك ة في ذلسائدار الصرف الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في نهاية كل فترة مالية على أساس أسعارجمة المعامالت. يتم ت

لقيمة اتحديد اريخ تفي ائدة سف الرصار الألسعاألجنبية وفقا الت بالعمدرجة المبالقيمة العادلة والمدرجة ر النقدية يالبنود غرجمة تالتاريخ. يتم 

 العادلة.

 

 يها باستثناء:نشأ فالتي ت السنةفي الموحدة  قائمة الربح أو الخسارة الصرف على البنود النقدية في أسعار بفروق االعتراف يتم 
 

  يتم أن  محتمل أو المقررمن غير العملية أجنبية إلى المستحقة أو المطلوبة من نقدية البنود على الاألجنبية أسعار صرف العمالت فروق

 ويتممل اآلخر شاالالدخل في  االعتراف بها أوليا  والتي يتم ( األجنبية ةالعمليي فستثمار صافي االمن  كل جزءاَ شت)وهي بالتالي تسويتها 

 عند تسديد البنود النقدية.الموحدة  قائمة الربح أو الخسارة إلى حقوق المساهمين من  اصنيفهإعادة ت

 

ة تتضمن عملي كة تابعةستبعاد يتضمن فقدان سيطرة على شراعند استبعاد عملية أجنبية )استبعاد حصة المجموعة بالكامل في عملية أجنبية، 

، وعةالمجممساهمي لالعائدة  تلك العمليةبخصوص  حقوق المساهمين ة في يبويب جميع فروقات أسعار الصرف التراكميتم إعادة ت، أجنبية(

ارة ؤدي إلى خسي ال، والذي يةلشركة تابعة تتضمن عملية أجنبباالستبعاد الجزئي ضافة إلى ذلك، فيما يتعلق باإل. قائمة الربح أو الخسارة إلى 

ال يطرة وير المسغلشركة التابعة، يعاد توزيع الحصة النسبية من فروقات أسعار الصرف المتراكمة على الحصص المجموعة للسيطرة على ا

ي للشركات الجزئستبعاد االمثل عمليات ) خرىاألالجزئية االستبعاد . بالنسبة لجميع عمليات قائمة الربح أو الخسارة في يتم االعتراف بها 

لتناسبية من االحصة ويب بيتم إعادة ت(، جوهري أو سيطرة مشتركةتأثير تؤدي إلى خسارة المجموعة لال التي  الزميلة أو الترتيبات المشتركة

 . قائمة الربح أو الخسارة فروق أسعار الصرف المتراكمة إلى 

 

 شركات المجموعة 3-6-3

ية عملة الوظيفم إلى الألاعرض غير عملة العرض للشركة نبية التي يكون لها عمالت األجالنتائج والمركز المالي للشركات التابعة رجمة يتم ت

 كما يلي:
 

 لمالية. الموجودات والمطلوبات لكل فترة قوائم مالية بموجب أسعار الصرف السائدة في نهاية فترة القوائم اترجمة يتم  (1)

 لكل فترة قوائم مالية بمتوسط أسعار الصرف. مصاريفاإليرادات والترجمة يتم  (2)

تراكمية تعديالت الإدراج ال وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ البنود ذات الصلة. يتم حقوق المساهمين ر حسابات عناصترجمة يتم  (3)

 ". ت األجنبية"فروق ترجمة العمال حقوق المساهمين في الدخل الشامل اآلخر ويتم إدراجها كبند مستقل في الترجمة ة عن جتالنا

 

 تكاليف االقتراض 3-7

 من الوقت ب حتما  فترةالتي تتطلالموجودات مؤهلة، وهي موجودات مباشرة  إلى شراء، إنشاء أو إنتاج العائدة ليف االقتراض تكايتم رسملة 

محدد لها الالستعمال جوهري لشكل جاهزة بالموجودات تصبح هذه الموجودات حتى لتكون جاهزة لالستعمال المقرر أو بيعها، إلى تكاليف هذه 

 .دها فيهاالتي يتم تكب السنةالموحدة في  قائمة الربح أو الخسارة جميع تكاليف االقتراض األخرى في اج إدريتم  .أو بيعها
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 مزايا الموظفين 3-8

 

 التزامات المزايا المحددة للموظفين 3-8-1

إعادة ن ائم مالية. فترة قوا مع إجراء تقييم اكتواري في نهاية كل، مانباستخدام طريقة تقييم وحدة االئتتحديد مخصص تعويض نهاية الخدمة  يتم

 قائمة يف منهاعكوس مل أو المالمحإدراج من األرباح والخسائر االكتوارية، يتم إثباتها مباشرة في قائمة المركز المالي مع ألف القياس التي تت

قاه ولن يتم ألرباح المبشرة في اادة القياس المعترف بها في الدخل الشامل األخر مباالتي تحدث فيها. يتم إدراج إع السنةالدخل الشامل اآلخر في 

الناتجة عن  المزايامات حالية اللتزاتراف بالتغيرات في القيمة الاالع. يتم الالحقةفي الفترات الموحدة قائمة الربح أو الخسارة إعادة تبويبها إلى 

ي عدل الخصم فئدة بتطبيق مكتكاليف خدمة سابقة. يتم احتساب الفاالموحدة  ائمة الربح أو الخسارة قالخطة أو التخفيضات مباشرة في الت تعدي

 المحددة على النحو التالي:المزايا المحددة. وتصنف تكاليف الموجودات على صافي المطلوبات أو  السنةبداية 
 
  ات(.ضات والتسوين التخفيمسابقة، باإلضافة إلى المكاسب والخسائر تكلفة الخدمة ال وأتكلفة الخدمة )بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية 

 ةالفائد فومصر 

 إعادة القياس 
 

ومصاريف  ةيإدار مصاريفالموحدة في بند "قائمة الربح أو الخسارة تعرض المجموعة العنصرين األولين من تکاليف المزايا المحددة في 

 ".بيع وتسويق
 

عادة إأية تكاليف لشركة باالشركة أن تسحب عرض مزايا اإلنهاء أو عندما تعترف  تستطيع عندما ال الخدمة ءيتم االعتراف بالتزام مزايا إنها

 هيكلة ذات عالقة، أيهما أقرب. 

 

 مزايا الموظفين قصيرة وطويلة األجل 3-8-2

 التي يتم سنةالة في واإلجازات المرضي يتم االعتراف بمطلوبات المزايا المستحقة للموظفين بخصوص األجور والرواتب واإلجازات السنوية

 بالمبلغ غير المخصوم للمزايا المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة.، فيها تقديم الخدمة ذات الصلة
 

قياس  يتم ات العالقة.ذل الخدمة بالمبلغ غير المخصوم للمزايا المتوقع دفعها مقاب، مزايا الموظفين قصيرة األجلالمتعلقة بويتم قياس المطلوبات 

لمتوقع تقديمها من اأو لمقدّرة اتقبلية اإللتزامات المعترف بها المتعلقة بمزايا الموظفين األخرى طويلة األجل بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المس

 قبل المجموعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ القوائم المالية. 

 

 لالزكاة وضريبة الدخ 3-9
 

  الزكاة 3-9-1

ريبة ألنظمة ضعة ات التابباإلضافة إلى ذلك، تخضع الشركتخضع الشركة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. 

ء الزكوي ى أساس الوعاعللزكاة ايتم اإلستدراك للزكاة وفقا  لمبدأ اإلستحقاق. تحسب الدخل المعنية في الدول التي تقوم فيها بممارسة أنشطتها. 

 لمخصص.اتم تسوية يأيهما أكبر. تقيد أي فروقات بين التقديرات والربط النهائي عند الموافقة عليها وعندها ، صافي الربح المعدل أو

 

 ضريبة الدخل الحالية 3-9-2

ة تابعة واحدة شركق ضريبة الدخل على تطبللمحاسبة على ضريبة الدخل. الدخل يبة ضر 12تطبق المجموعة معيار المحاسبة الدولي رقم 

لدخل" اة وضريبة االخاضع للضريبة. ويختلف الربح الخاضع للضريبة عن "الربح قبل الزكالسنوي الضريبة حاليا على الربح تستحق فقط. 

 ستقطاعلاللة يبة أو القابللضر الخاضعة مصاريفيرادات أو الاإلنود باألخر بسبب والدخل الشامل الموحدة قائمة الربح أو الخسارة في الوارد 

مطبقة أو  ضريبةالت دستقطاع. يتم احتساب الضريبة الحالية للمجموعة باستخدام معاالتخضع للضريبة أو ال في سنوات أخرى والبنود التي 

 القوائم المالية. في نهاية فترة جوهري يتم تطبيقها بشكل 

 

 الضريبة المؤجلة 3-9-3

لمبالغ واة لمالياير رتقالاض األغرت لمطلوبادات والدفترية للموجوالمبالغ المؤقتة بين ت اقاولفرالك لجميع وذة لمؤجلالضريبة إدراج ايتم 

لخاضعة ا لمؤقتةت اقاولفرالمؤجلة بالنسبة لكافة الضريبة ا التزاماتدة إدراج لخاضع للضريبة. يتم عاالدخل ب احتسااض إلمستخدمة ألغرا

ح باأروفر تيتوقع معه ي لذالحد الى إلقابلة للخصم المؤقتة ت اقاولفرالمؤجلة بالنسبة لكافة الضريبية ال ألصودة إدراج اللضريبة. يتم عا

أت إذا نشمؤجلة لالضريبية ا وااللتزاماتل ألصوال يتم االعتراف با لقابلة للخصم.المؤقتة ت اقاولفرامن تلك دة إلستفااضريبية يمكن في مقابلها 

ى علأو ضريبة لخاصع للفي معاملة ال تؤثر على الربح اااللتزامات ف األولي )بخالف توحيد األعمال( لألصول والفروق المؤقتة من االعترا

 الربح المحاسبي. 
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 )تتمة( الضريبة المؤجلة 3-9-3

ممتلکات بي علی التبطة باالستهالك المحاسبي والضريالمؤقتة المر ات الضريبيةلفروقباالضريبية المؤجلة االلتزامات يتم االعتراف ب

لمستقبل لمؤقت في االفرق ايتم رد ومن المحتمل أن ال ة المؤقت اتقوالفر ردوالمعدات إال إذا کانت المجموعة قادرة علی السيطرة علی 

 قطفالمتراكمة  ائر الضريبيةوالمرتبطة بالخسخصم القابلة للة المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة يالضريباألصول باالعتراف المنظور. يتم 

 لمنظور.لمستقبل ااكافية تستفيد من فوائد الفروق المؤقتة ومن المتوقع عكسها في ضريبية إلى الحد الذي يحتمل أن يكون هناك أرباح 
 

حتمل من غير الم ذي يصبح فيهفيضها إلى الحد الويتم تخقوائم مالية الضريبية المؤجلة في نهاية كل فترة لألصول يتم مراجعة القيمة الدفترية 

 أو جزء منه.األصل وجود أرباح ضريبية كافية للسماح باسترداد 
 

أصل ج إدراتزام أو تسوية الها التي يتم في السنةت الضريبية المتوقع تطبيقها في الالمؤجلة وفقا للمعدالضريبية االلتزامات واألصول يتم قياس 

 لمالية. القوائم ابنهاية فترة جوهري التي تم سنها أو تطبيقها بشكل ( والقوانين الضريبيةيبية )لضرت االمعدبناء  على ال
 

هاية فترة مجموعة، في نالضريبية التي ستترتب على الطريقة التي تتوقع بها الالتبعات الضريبية المؤجلة األصول وااللتزامات يعكس قياس 

 لقيمة الدفترية لموجوداتها ومطلوباتها.، استرداد أو تسوية االقوائم المالية

 

 التقارير القطاعية 3-10

ت لك اإليراداذبما فى  مصاريفالقطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة والذي يقوم بأنشطة أعمال قد يحقق منها إيرادات ويتحمل عنها ان 

يذي الرئيس التنفل ام من قبظبإنتالقطاع التشغيلي ج عمليات نتائمراجعة يتم أخرى بالمجموعة. جهات عامالت مع تب المتعلقة مصاريفوال

 كل منفصل. مالية بش تتوفر عنه معلوماتالذي و أدائهييم التخاذ قرارات تتعلق بالموارد التى سيتم تخصيصها للقطاع وتق ومجلس اإلدارة
 

مكن تلك التي ي ضافة إلىاإلإلى القطاع با  عائدة مباشرة دبنومجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي إبالغها إلى تتضمن نتائج القطاعات التي يتم 

)بشكل  القةات العذالشركات والموجودات / المطلوبات  مصاريفتتكون بشكل رئيسي من  المحددةعلى أساس معقول. إن البنود غير  تحديدها

ودات لشهرة والموجواعالقة المطلوبات ذات ال /الرئيسي وتكاليف البحث والتطوير والموجودات ركز الم مصاريف .المركز الرئيسي( أساسي

 ضريبة الدخل.أصول والتزامات غير الملموسة و

 

 في فقط.ع الجغرالقطاإصدار تقارير مالية قطاعية عن اد، فإنه يتم حكقطاع تشغيلي وا المجموعةنظرا  ألن الشركة تعتبر جميع أنشطة 

 

 الممتلكات والمعدات 3-11

 نخفاض في القيمة.االخسائر مجمع لمتراكم والك استهاالبالتكلفة ناقصا الممتلكات والمعدات تظهر 
 

ا تكون ملمعدات عندلممتلكات وااب المناسبالبند هذه العقارات إلى بويب يتم تالعقارات قيد اإلنشاء بالتكلفة ناقصا أي انخفاض في القيمة. تظهر 

ون جاهزة رى عندما تکموجودات علی نفس األسس المستخدمة في الموجودات األخيبدأ استهالك هذه اللها. حدد ستخدام الملالوجاهزة مكتملة 

 لها. حدد الملالستخدام 
 

تعاب األفة . تتضمن التكلدارة بالتكلفة ناقصا أية خسائر انخفاض في القيمةاإلأو خدمات نتاج أو الاإلغراض ألنشاء اإلقيد العقارات تدرج 

لبنود اإلى  ممتلكاتالهذه  بويبقتراض وفقا للسياسة المحاسبية للمجموعة. يتم تاال، يتم رسملة تكاليف المهنية، وبالنسبة للموجودات المؤهلة

س األسس وجودات علی نفيبدأ استهالك هذه الملها. حدد المستخدام لالوجاهزة تكون مكتملة  اموالمعدات عنداآلالت الممتلكات وبالمناسبة 

 لها. حدد المتصبح الموجودات جاهزة لالستخدام  المستخدمة في الموجودات األخرى عندما
 

 ط الثابت.طريقة القس إستخدامبقيد اإلنشاء على مدى أعمارها اإلنتاجية  المبانييتم استهالك الممتلكات والمعدات باستثناء األراضي المملوكة و
 

 المقدرة للموجودات هي كما يلي:األعمار اإلنتاجية 
 

 السنوات /مقدرة األعمار اإلنتاجية ال  البند

 سنة 33-10  أراضي مستأجرة تحسينات على مباني و

 سنوات 10-4  ومعدات مكتبية جهيزاتأثاث وت

 سنوات 5  سيارات

 

على التقديرات   ة تغيرات فيسبة ألييتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل فترة قوائم مالية، بالن

 أساس مستقبلي.
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 )تتمة( الممتلكات والمعدات 3-11
 

ح أو تحديد أي رب يتمستخدامه. ااستمرار يتوقع منافع اقتصادية مستقبلية من ال ستبعاد أو عندما االبند الممتلكات والمعدات عند ب االعترافيلغى 

في  إدراجهايتم وترية لألصل والقيمة الدفالبيع أحد بنود الممتلکات والمعدات بالفرق بين متحصالت عن  االستغناءخسارة ناتجة عن استبعاد أو 

 .قائمة الربح أو الخسارة 
 
 . يتمحلة التطويرهياكل في مرالو يمبانإنشاء الب الخاصةوالتي تكبدتها المجموعة  المتراكمةالتكاليف في عمال الرأسمالية قيد التنفيذ األتمثل ت

يتم لمنشآت. اهذه بناء  ت عند اكتمالعداالممتلكات وإلى المتحويلها األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ثم يتم على  في البداية تكبدةمالالتكاليف  تحمل

 محدد له. للغرض اله ه وإعدادتمامالالزمة إلالزمنية  السنةخالل القروض المتعلقة ببناء الموجودات المؤهلة  منرسملة تكاليف التمويل 

 

 الموجودات غير الملموسة 3-12

تسجيل ــم يت(. e-Commerceكترونية )( وبرنامج التجارة اإللERPالمؤسسات )موارد تخطيط برامج الموجودات غير الملموسة من تتكون 

ائر خسإجمالي و لمتراكمالموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار المحــددة التي يتم شراؤها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا اإلطفاء ا

سنوات  5نوات وس 10تبلغ  والتي طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرةاستخدام اإلطفاء بإثبات االنخفاض في القيمة. يتم 

قديرات غيرات في التتأي  عن . يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة قوائم مالية، ويتم المحاسبةلى التواليع

 فة ناقصا  صل بالتكلنتاجية غير المحددة التي يتم شراؤها بشكل منفاإلعمار األعلى أساس مستقبلي. تدرج الموجودات غير الملموسة ذات 

 نخفاض في القيمة.االخسائر الي إجم

 

 إلعتراف بالموجودات غير الملموسةالتوقف عن ا 3-12-1

 تبعادها. إنمها أو إسوقع وجود منفعة إقتصادية مستقبلية من إستخداال يتالموجودات غير الملموسة عند إستبعادها أو عندما يلغى إثبات 

الدفترية ة بعاد والقيماإلستمتحصالت الفرق بين صافي بت غير الملموسة يتم قياسها الموجوداإلغاء إثبات المكاسب أو الخسائر الناتجة من 

 األصل.إثبات عند إلغاء  الموحدة قائمة الربح أو الخسارة تسجيلها بلألصل ويتم 
 
 
  نخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسةا 3-13

ا كان هناك ما ما إذلتحديد  لموجوداتها الملموسة وغير الملموسة وذلكالدفترية القيم مراجعة بقوائم مالية المجموعة في نهاية كل فترة قوم ت

ل سترداد لألصقابلة لإليتم تقدير القيمة الفي حالة وجود ذلك المؤشر، يشير إلى أن هذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر انخفاض القيمة. 

م المجموعة حدد، تقومحال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة لإلسترداد ألصل خسائر إنخفاض القيمة )إن وجدت(. في  مدى وذلك لتحديد

تم توزيع يلة وثابتة، زيع معقوللنقد التي يعود إليها األصل نفسه. عندما يمكن تحديد أسس توولدة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة الم

 د أسس توزيعيمكن تحدي للنقد التيالمولدة تم توزيعها إلى أصغر مجموعة من الوحدات للنقد محددة، أو يمولدة األصول المشتركة إلى وحدات 

 معقولة وثابتة لها.
 

، بعد م استخدامهالتي لم يتاالموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة والموجودات غير الملموسة انخفاض قيمة يتم اختبار 

 على أن األصل قد انخفضت قيمته.يدل وعندما يكون هناك مؤشر  على األقل، سنويا  مرة واحدة 
 

خدام، يتم خصم قيمة االست قديرد تإن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصا  تكلفة البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. عن

مة الزمنية لحالية للقيلسوق ااديرات معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تق التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام

 التدفقات النقدية المستقبلية لها.دير باألصل التي لم يتم تعديل تقالمتعلقة والمخاطر للمال 
 

الوحدة أو )لألصل فترية الدلقيمة تم تخفيض ا، يدفترية( بما يقل عن القيمة الالوحدة المولدة للنقدألصل )أو ية إلستردادافي حال تم تقدير القيمة 

 .قائمة الربح أو الخسارة . يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض مباشرة  في يةإلستردادا( إلى القيمة المولدة للنقد
 

قيمة أو الديرها معاد تقة ال( إلى القيمالوحدة المولدة للنقدلألصل )أو الدفترية خسائر إنخفاض القيمة الحقا  تتم زيادة القيمة رد في حالة 

إنخفاض  حتساب خسائرإلو لم يتم  ( فيماالوحدة المولدة للنقدلألصل )أو الدفترية المعدلة عن القيمة الدفترية ، بحيث ال تزيد القيمة يةإلستردادا

 .قائمة الربح أو الخسارة إلى خسائر إنخفاض القيمة مباشرة  رد القيمة في السنوات السابقة. يتم 
 
 المخزون  3-41

حققة المفي القيمة صاإن مرجح. أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط الالمحققة، أو صافي القيمة المخزون بسعر التكلفة ظهر ي

 ءبطيمخزون اليتم تكوين مخصص مقابل . وتخفيضات األسعار اإلكمال ومصاريف البيعكافة تكاليف التقديري بعد خصم سعر البيع هو 

ن مون المتقادم المخزو الحركة يء. يتم تقييم مخصص المخزون بطالتالف عند الجرد والمخزون المتقادم والتالف. يتم تحديد المخزون، الحركة

 دارة بشكل دوري لكل فئة من فئات المخزون كجزء من مراجعة تقاريرها المالية الجارية.اإلقبل 
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 المخصصات 3-15

حتمل أن من الم يكوننتيجة لحدث في الماضي و( حكمييتم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة أي إلتزام حالي )قانوني أو 

توقعات أفضل ال اإللتزام ويمكن تقدير مبلغ اإللتزام بشكل موثوق. إن المبلغ المعترف به كمخصص يتم إحتسابه حسبسداد يترتب عنه 

. عند قياس ة باإللتزامدة المحيطاإللتزام كما بنهاية فترة التقرير بعد األخد بعين االعتبار المخاطر واألمور غير المؤكلسداد المطلوب  للمقابل

)عندما  قديةلتدفقات الناية لتلك االلتزام الحالي، فإن قيمته المدرجة هي القيمة الحالتسوية المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدّرة لقيمة 

 يكون تأثير القيمة الزمنية للمال جوهري(.
 

دينة بالذمة الم عترافعندما يكون جزء أو كافة المنافع االقتصادية المطلوبة لسداد المخصص متوقع استردادها من طرف ثالث، فإنه يتم اال

 بشكل موثوق.ه في حالة كون استالم واستعاضة المبلغ مؤكدة ويمكن قياسأصل ك

 

 ات الماليةاألدو 3-16

 اة.يتم اإلعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح إحدى منشآت المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألد
 

راء أو إصدار اشرة  إلى شعود مبيتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئيا  بالقيمة العادلة. يتم إضافة تكاليف المعامالت التي ت

( أو  أو الخسارة الربح قائمةجودات مالية ومطلوبات مالية )باستثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل مو

ائدة املة العتكاليف المعبعتراف خصمها من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، أيهما أنسب، عند االعتراف األولي. يتم اال

 . قائمة الربح أو الخسارة مباشرة إلى اقتناء موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة مباشرة في 
 

يتم مالية و: "قروض وذمم مدينة". يعتمد التصنيف على طبيعة وهدف الموجودات الضمن بشكل رئيسي يتم تصنيف الموجودات المالية

إلعتيادية بالطريقة ا تي تتماإلعتراف وإلغاء اإلعتراف بجميع مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية ال تحديده في وقت االعتراف األولي. يتم

تستلزم  لمالية التياجودات على أساس تاريخ المتاجرة. إن المشتريات أو المبيعات التي تتم بالطريقة اإلعتيادية هي مشتريات أو مبيعات المو

 تم تحديده من خالل التشريع أو العرف السائد في السوق. تسليم الموجودات ضمن إطار زمني
 
 
 طريقة الفائدة الفعلية 3-17

لفائدة . إن معدل امرتبطة بهاال السنةالفوائد على إيرادات وتوزيع ألداة الدين إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة 

 المقبوضةالمدفوعة وط والنقا)ويضم جميع الرسوم المتوقعة الدفعات النقدية المستقبلية خصم بالضبط يستخدم لالمعدل الذي ذلك الفعال هو 

عمر الزمني طار الإوالتي تعتبر جزءا  ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وكذلك تكاليف المعامالت والعالوات والخصومات األخرى( في 

 . ياألولعند اإلعتراف دفترية سبا وذلك إلى صافي القيمة الالمتوقع ألداة الدين أو فترة أقصر، إذا كان ذلك منا

 

 القروض والذمم المدينة 3-18

 وق نشط. يتمسرجة في القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة محددة بمبالغ او دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدان 

لية ناقصا أي لفائدة الفعريقة ا( بالتكلفة المطفأة باستخدام طىخراال ذممالدينة التجارية وقياس القروض والذمم المدينة )بما في ذلك الذمم الم

 انخفاض في القيمة.
 

 وهري.جالخصم غير  تأثير يتم االعتراف بإيرادات الفوائد بتطبيق معدل الفائدة الفعلية، باستثناء الذمم المدينة قصيرة األجل عندما يكون

 

 ودات الماليةانخفاض قيمة الموج 3-19

الية موجودات المتبر اليتم تقييم الموجودات المالية لمعرفة فيما إذا كان يوجد مؤشرات على انخفاض القيمة في نهاية كل فترة تقرير. تع

النقدية فقات التدبه  بعد اإلعتراف المبدئي باألصل المالي، تأثرتوقع منخفضة القيمة عند وجود دليل موضوعي بأنه نتيجة لحدث أو أكثر 

 .المستقبلية المقدرة للموجودات

 

 :قد يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض القيمة ما يلي
 

  لدى المصدر أو الطرف المقابل؛ أو جوهريةصعوبات مالية 

 اإلخالل بالعقد، مثل التخلف أو التأخر عن سداد الفوائد أو الدفعات الرئيسية؛ أو 

 ى اإلفالس أو إلعادة هيكلة مالية؛ أويكون من المحتمل بأن يتعرض المقترض إل 

 عدم وجود سوق نشط لتلك الموجودات المالية نتيجة لصعوبات مالية. 
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 )تتمة( انخفاض قيمة الموجودات المالية 3-19

حتى ع مجملى اساس عالقيمة  انخفاضلوقوع يم الموجودات فيما يتعلق بفئات معينة من الموجودات المالية، مثل الذمم المدينة التجارية، يتم تقي

قة لخبرة السابالمدينة وإن تم تقييمها بأنها غير منخفضة القيمة بشكل فردي. قد يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة محفظة الذمم ا

ة إلى مان باإلضافرة اإلئتفظة والتي تزيد عن معدل فتوزيادة في عدد الدفعات المتأخرة السداد في المح، للشركة فيما يتعلق بتحصيل الدفعات

 .مم المدينةالذتحصيل مع التأخير في  واكبأو المحلية التي تتاإلقليمية التغيرات التي يمكن مالحظتها في الظروف اإلقتصادية 

 

ية للتدفقات لقيمة الحالألصل وال الدفتريةقيمة الن إن مبلغ اإلنخفاض بالقيمة هو الفرق بيبالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، 

 .سعر الفائدة الفعلي األساسي لألصل المالي حسبالنقدية المستقبلية والمخصومة 

 

 لنقديةاة للتدفقات يمة الحاليبالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقنخفاض مبلغ االيتم قياس بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة، 

 الحقة. الت فتراالفي االنخفاض خسارة عكس العائد لموجودات مالية مماثلة. ال يتم السوق الحالي أو المستقبلية، مخصومة بسعر 

 

ة التجارية، لذمم المديناإستثناء المالي بمبلغ خسارة اإلنخفاض بالقيمة مباشرة ، وذلك لكافة األصول المالية ب القيمة الدفترية لألصليتم تخفيض 

شطب ندها عحصيل يتم من خالل حساب المخصص. عندما تعتبر إحدى الذمم المدينة التجارية غير قابلة للتالدفترية يث يتم تخفيض القيمة ح

 ف بالتغيراتاإلعترا حساب المخصص. يتم شطبها إلىمبلغ الذمة مقابل حساب المخصص ويتم إدراج أية تسديدات مستقبلية مستلمة لمبالغ تم 

 . قائمة الربح أو الخسارة لحساب المخصص في الدفترية في القيمة 

 

التدني  اإلمكان ربطبة، وكان في حال تدنى مبلغ خسارة اإلنخفاض بالقيمة في فترة الحقبالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، 

 ة ح أو الخسارمة الربقائاض المعترف بها سابقا  من خالل بشكل موضوعي بحدث تم بعد اإلعتراف باإلنخفاض بالقيمة، يتم عكس خسارة اإلنخف

إلعتراف الو لم يتم  مطفأة فيماالمبلغ الذي كانت ستكون عليه التكلفة ال، بتاريخ عكس اإلنخفاض بالقيمةالدفترية لألصل على أال تتجاوز القيمة 

 .باإلنخفاض بالقيمة

 

 ستبعاد األصول الماليةا 3-20

ة وعلى نحٍو المالي صولتحويل األب القيامالحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو عند  انتهاءاألصول المالية عند  تقوم الشركة باستبعاد

يا الملكية خاطر ومزابكافة متقم الشركة فعليا  بتحويل أو االحتفاظ ول إلى طرف آخر. وإن لم والمزايا لملكية األصالمخاطر  فعلي كافة

غ التي قد لة للمبالالصات صول المحولة، تقوم الشركة بتسجيل حصتها المحتفظ بها في األصول وااللتزامات ذاألطرة على في السيتمرت واس

ما كول المالية سجيل األصتلمحولة، تستمر الشركة في ابكافة مخاطر ومزايا ملكية األصول المالية احتفظت الشركة فعليا   تضطر لسدادها. إذا

 مون مقابل المتحصالت المستلمة.  تسجل االقتراض المض

 

ائر سلخاأو المكاسب ولمدينة كملها، فان الفرق بين القيمة الدفترية لألصول ومجموع المقابل المستلم والذمم اأعند استبعاد األصول المالية ب

   .و الخسارة أقائمة الربح سجل في ت حقوق المساهمين المتراكمة التي تم تسجيلها في اإليرادات الشاملة األخرى والمتراكمة في 

 

 توزيعبوم الشركة ولة(، تق)على سبيل المثال: عندما تحتفظ الشركة بخيار إعادة شراء جزء من األصول المح جزئيا  عند استبعاد األصل المالي 

ی أساس عد مسجال علي لم يزء الذالقيمة الدفترية السابقة لألصول المالية بين الجزء الذي يستمر في التسجيل بموجب المشاركة المستمرة والج

قابل ومجموع الم عد مسجال  يالفرق بين القيمة الدفترية المخصصة للجزء الذي لم إن القيم العادلة النسبية لتلك األجزاء في تاريخ التحويل. 

رى لشاملة األخادات افي اإلير المستلم عن الجزء الذي لم يعد مسجال   وأي مكاسب أو خسائر متراكمة مخصصة له والتي كان قد تم تسجيلها

 تم توزيعهايلة األخرى دات الشام. إن المكاسب أو الخسائر المتراكمة التي كان قد تم تسجيلها في اإليراقائمة الربح أو الخسارة يتم تسجيلها في 

  .جزاءبين الجزء الذي يستمر تسجيله والجزء الذي لم يعد مسجال على أساس القيم العادلة النسبية لتلك األ

 

 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية 3-21
 

 دين أو حقو ق ملكيةبصفة التصنيف  3-21-1

لتعاقدية االترتيبات  لمضمون يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة من قبل الشركة على أنها إما مطلوبات مالية أو حقوق ملكية وفقا  

 حقوق الملكية.   وتعريفات المطلوبات المالية وأدوات



 شركة المتحدة لإللكترونيات والشركات التابعة لهاال

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 )تتمة( -الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2017ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

- 20 - 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 
 أدوات حقوق الملكية    3-21-2

لملكية ات حقوق أدوا قيدكيان بعد خصم كافة المطلوبات الخاصة بها. ويتم  يحصة متبقية في أصول أ تأداة حقوق الملكية هي عقد يثب

 صدار المباشرة.  الصادرة عن الشركة بالمتحصالت المستلمة بعد خصم تكاليف اإل
 

 اسب أو خسائرمكجل أية . وال تسحقوق الملكيةرة في واقتطاعها مباشيتم االعتراف بها إن إعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة 

 في األرباح أو الخسائر عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة.

 ماليةالمطلوبات ال 3-21-3

أة باستخدام طريقة تكلفة المطفقا  باليتم قياس المطلوبات المالية )بما في ذلك القروض والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى( أوليا  والح

 الفائدة الفعلية.
 

الفرق سجيل تحيته. يتم نتهاء صالإو إلغائه أو االلتزام أالوفاء بعندما وفقط عندما يتم  ةتقوم المجموعة بالتوقف عن االعتراف بالمطلوبات المالي

 .قائمة الربح أو الخسارة المدفوع والمستحق في  والتعويضالقيمة الدفترية للمطلوبات المالية المستبعدة بين 
 

معدل  بطة بها. إنلمرتا نةالسالفوائد على  مصاريفإن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع 

ي تعتبر مقبوضة والتلمدفوعة وال)ويضم جميع الرسوم والنقاط االمقدرة الدفعات النقدية المستقبلية بالضبط الفائدة الفعال هو المعدل الذي يخصم 

لمطلوبات للمتوقعة ا نةالسعلى مدى جزءا  ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. وكذلك تكاليف المعامالت والعالوات والخصومات األخرى( 

 ً.عند اإلعتراف المبدئيالدفترية إلى صافي القيمة ، أو فترة أقصر، إذا كان ذلك مناسباالمالية 
 
 
 النقد وما في حكمه 3-22

 90 قاقهاة إستحتكون فتر الموحدة، يتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق وودائع لدى البنوك والتيالنقدية ألغراض قائمة التدفقات 

 متاحة الستخدام المجموعة، ما لم يذكر خالف ذلك. هي ويوما  أو أقل 
 

 االستئجارالبيع مع إعادة  3-23

 .االستئجاربشكل مستقل عن معامالت االستئجار يتم إثبات معامالت البيع وإعادة 
 

ائها على أجيلها وإطفرية يتم تحصالت البيع عن القيمة الدفتعن إيجار تمويلي، فإن أي زيادة في متاالستئجار إذا أسفرت معاملة البيع مع إعادة 

 .مدى فترة اإليجار
 

 :إيجار تشغيلي، يتم اتباع السياسات المحاسبية التالية وهاالستئجار إعادة في حال كان 
 
  ،وربيع على الفرة من الخسا بأي ربح أواالعتراف هناك في الواقع معاملة بيع عادية ويتم فإذا كان سعر البيع مساويا للقيمة العادلة. 
 
 من القيمة العادلةكبر إذا كان سعر البيع أ: 
 

 لكنو ،على الفورالدفترية ن القيمة العادلة والقيمة يإثبات الفرق بيتم   -

 .المتوقعة لألصل السنةعن القيمة العادلة ويتم إطفاؤها على مدى الت يتم تأجيل الزيادة في المتحص -
 
 لخسارة الناشئة إذا كانت ا ما عدافيقل من القيمة العادلة، يتم االعتراف بالفرق بين سعر البيع والقيمة الدفترية مباشرة، إذا کان سعر البيع أ

التي يتوقع  السنةدى ممع مدفوعات اإليجار على شكل متناسب يتم تأجيلها وإطفاؤها بيتم تعويضها بإيجار مستقبلي أقل من سعر السوق، 

 فيها استخدام األصل.

  

 ةرئيسية غير المؤكدالتقدير الومصادر هامة أحكام محاسبية  4

 

التقديرات أو و وضع األحكامالمديرين بالمجموعة  ، ينبغي على3عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة المبينة في اإليضاح رقم 

االفتراضات تقديرات والان هذه حة من مصادر أخرى. التي ليست واضاالفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ الفعلية للموجودات والمطلوبات 

 قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.قائمة على خبرة تاريخية وعوامل أخرى تعتبر هامة. ذات العالقة 

 

لتقدير يها تعديل افلتي تم ا السنةيتم مراجعة هذه التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر. يتم اإلعتراف بالتغيرات على التقديرات المحاسبية في 

 مستقبلية.ال تافترلية والالحا سنةالفقط أو في فترة التغيير والفترات المستقبلية إذا كان التغيير يؤثر على كل من  السنةإذا كان التغير يخص هذه 
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 )تتمة( أحكام محاسبية هامة ومصادر التقدير الرئيسية غير المؤكدة 4

 

 الرئيسية غير المؤكدةالتقدير ياسات المحاسبية ومصادر األحكام الهامة في تطبيق الس
نهاية فترة  المؤكدة في غير يراتللتغوالمصادر الرئيسية األخرى  يةالمستقبلالفترات فيما يلي التقديرات الهامة واالفتراضات الرئيسية المتعلقة ب

  ية التالية.سنة المالالدفترية للموجودات والمطلوبات في ال تؤدي إلى تعديل جوهري على القيمكبيرة القوائم المالية والتي لها مخاطر 

 مبيعات التقسيط المدينة ذمم و ىخراال الذممقيمة الذمم المدينة التجارية و ضانخفا 4-1

مل. لغ بالكالمبان تحصيل مبيعات التقسيط المدينة عندما يصبح من غير الممكذمم يتم عمل تقدير للمبلغ القابل للتحصيل من الذمم المدينة و

، بشكل ي السداد متأخرة فبر ها تعت، ولكنقييم المبالغ التي ال تعتبر هامةبالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم عمل التقدير على أساس فردي. يتم ت

 التاريخية.معدالت االسترداد وفق التأخر أساس مدة مخصص على كوين مجمع ويتم ت

 

تم تكوين مخصص   سعوديمليون لاير 1.72مبلغ منها مليون لاير سعودي،  9.4مالي الذمم المدينة التجارية بلغ إجالقوائم المالية، في تاريخ 

تم تكوين مخصص  عوديسمليون لاير  16.57 مبلغمنها  )القيمة االجمالية( مليون لاير سعودي 168.9مبيعات التقسيط المدينة ذمم . بلغت له

مة الربح أو قائ في بها العترافاين المبالغ المحصلة فعليا في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة يتم . إن أي فرق بالقيمة لها لالنخفاض في

  .الخسارة 

 انخفاض قيمة المخزون  4-2

ر مالء وعمالطلب الحالي والمتوقع، وتفضيالت الع ،في المخزون ووضع المخصصات التخفيضفي االعتبار عند تحديد  اإلدارة خذأت

تي ال تعتبر المبالغ ال تم تقييميالتقدير على أساس فردي.  هذا بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم عمل. ، فضال عن االتجاهات الموسميةنالمخزو

ة المخزون ودرج نوعمخصص على أساس كوين ت. قيمة المخزونتخفيض ، بشكل مجمع ويتم تالفةأو متقادمة هامة بشكل فردي، ولكنها تعتبر 

 استنادا  إلى أسعار البيع التاريخية.أو تلفه عمر المخزون تقادم 

 انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات 4-3
 

المعدات وللممتلكات  لدفتريةيتم تسجيل الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. يتم مراجعة القيمة ا

ذا هل وجود مثل . في حاألحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية غير قابلة لالستردادلتحديد انخفاض القيمة عندما تشير ا

لتي تمثل القيمة السترداد واللقابلة المؤشر وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد المقدرة، يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها ا

 .م2017مبر ديس 31ي ف. لم يتم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة كما كبرستخدام، أيهما أااليع أو قيمتها عند العادلة ناقصا تكاليف الب

 للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسةالحالية نتاجية والقيم اإلعمار األ 4-4
 

اء على طفهالك واإلاالستغرض احتساب الملموسة بغير موجودات لمعدات والنتاجية للممتلكات وااألعمار اإلمجموعة بتقدير لدارة اإتقوم 

إلى الخبرة  قيةالمتبالقيم  اجية. وتستندنتاإلعمار لألالفعلي االنتهاء أو لألصل ستخدام المتوقع أخذا  باالعتبار االالتوالي. يتم تحديد هذه التقديرات 

 كون متاحة.تحيثما  والبيانات القابلة للرصد

 ة للموظفينمكافأة نهاية الخدم 4-5
 

د تختلف عن ختلفة قتعتمد القيمة الحالية اللتزامات التقاعد على عدد من العوامل التي تحدد على أساس اكتواري باستخدام افتراضات م

وفيات عدالت الوتشمل االفتراضات المستخدمة معدل الخصم والزيادات في المرتبات في المستقبل وم. التطورات الفعلية في المستقبل

 .لتقاعديازام المعاش ترية اللتعلى القيمة الدفيكون لها أثر فتراضات سالالتغيرات في هذه ا. ان يادات في المعاشات التقاعدية في المستقبلوالز

 

 تعتبار معدالالة في ادارإلعند تحديد معدل الخصم المناسب، تأخذ امالي.  الخصم المناسب في تاريخ كل تقرير معدلتقوم المجموعة بتحديد 

اش التقاعدي ذي لتزام المعتوقعة الالفائدة لسندات الشركات المقومة بالعملة التي سيتم بها دفع المنافع والتي لها فترات استحقاق تقارب المدة الم

 .الصلة

 

 .تقاعدقات البالتزام استحقا تعلقي مايالمؤکدة ف ريغ راتيللتقد ةيسيمن اإلفصاح عن المصادر الرئ ديلمز 17رقم  ضاحيراجع اإل
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 ممتلكات ومعدات 5

 كالتالي:  2016ديسمبر  31ان حركة ممتلكات ومعدات للسنة المنتهية في              

 

 

 أرض

 مباني 

 وتحسينات على المأجور

اثاث  وتجهيزات 

 سيارات ومعدات مكتبية

 اعمال رأسمالية 

 المجموع قيد التنفيذ

  

       :التكلفة

 675.127.298 16.500.287 23.881.596 215.193.181 318.004.565 101.547.669  2016يناير  1الرصيد في 

 35.974.521 24.398.304 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 - المحول من اعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 (20.969.508) - (40.958) (3.633.863) (17.294.687) - خالل السنة القيمة انخفاض

 686.217.205 22.047.193 24.882.782 219.719.216 318.020.345 101.547.669 2016ديسمبر  31الرصيد في 

       

       اإلستهالك المتراكم:

 219.320.810 - 13.688.075 138.175.098 67.457.637 - 2016يناير  1يد في الرص

 39.992.917 - 2.862.962 23.293.836 13.836.119 - االستهالك المحمل للسنة

 (2.807.411) - (968.171) (1.797.885) (41.355) - استبعادات

 (5.349.691) - (32.590) (2.493.096) (2.824.005) - القيمة انخفاض

 251.156.625 - 15.550.276 157.177.953 78.428.396 - 2016ديسمبر  31الرصيد في 

       

       صافي القيمة الدفترية

       

 435.060.580 22.047.193 9.332.506 62.541.263 239.591.949 101.547.669 2016ديسمبر  31كما في 

 455.806.488 16.500.287 10.193.521 77.018.083 250.546.928 101.547.669 2015ديسمبر  31كما في 
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 )تتمة( ممتلكات ومعدات 5

 كالتالي:  2017ديسمبر  31ان حركة ممتلكات ومعدات للسنة المنتهية في              

 

 

 أرض

 مباني 

 وتحسينات على المأجور

اثاث  وتجهيزات 

 سيارات ومعدات مكتبية

 اعمال رأسمالية 

 المجموع يد التنفيذق

 )بالرياالت السعودية( 

       :التكلفة

 686.217.205 22.047.193 24.882.782 219.719.216 318.020.345 101.547.669  2017يناير  1الرصيد في 

 46.274.825 34.239.713 656.416 10.022.536 1.356.160 - اضافات خالل السنة

 - (37.912.391) 390.960 2.077.932 35.443.499 - لتنفيذالمحول من اعمال رأسمالية قيد ا

 (1.952.347) - 90.409 (471.227) (1.571.529) - محول 

 (873.166) - (93.000) (422.543) (357.623) - خالل السنة القيمة استبعادات

 729.666.517 18.374.515 25.927.567 230.925.914 352.890.852 101.547.669  2017ديسمبر  31الرصيد في 

       

       اإلستهالك المتراكم:

 251.156.625 - 15.550.276 157.177.953 78.428.396 -  2017يناير  1الرصيد في 

 39.186.363 - 2.611.240 20.165.863 16.409.260 - االستهالك المحمل للسنة

 (1.371.184) - 75.695 (1.159.683) (287.196) - محول 

 (479.624) - (82.049) (330.097) (67.478) - خالل السنة القيمة عاداتاستب

 288.492.180 - 18.155.162 175.854.036 94.482.982 - 2017ديسمبر  31الرصيد في 

       

       صافي القيمة الدفترية

       

 441.174.337 18.374.515 7.772.405 55.071.878 258.407.870 101.547.669  2017ديسمبر  31كما في 

 435.060.580 22.047.193 9.332.506 62.541.263 239.591.949 101.547.669 2016ديسمبر  31كما في 
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 )تتمة( ممتلكات ومعدات 5
 

 كالتالي:استهالك السنة تم توزيع 

  
 م2016ديسمبر  31 م2017ديسمبر  31

 )بالرياالت السعودية(  

    
 35.694.177 35.464.927  (21وزيع وتسويق )ايضاح رقم مصاريف بيع وت

 4.298.740 3.721.436  (22مصاريف ادارية )ايضاح رقم 

  39.186.363 39.992.917 

    

 

 عقود ايجار رأسمالية:مستأجر بموجب المجموعة  التالية حيث تعتبرتتضمن ممتلكات ومعدات المبالغ 

 

  
 م2016يناير  1 م2016ديسمبر  31 م2017ديسمبر  31

 )بالرياالت السعودية(  

 - - 129.000  قد ايجار تمويليع -تكلفة 

 - - (8.000)  استهالك متراكم

 - - 121.000  صافي القيمة الدفترية

     

 

 موجودات غير ملموسة 6

 

 موجودات غير ملموسة كالتالي:الان حركة 

  
 م2016يناير  1 م2016ديسمبر  31 م2017ديسمبر  31

 )بالرياالت السعودية(  

 46.050.767 55.084.008 70.582.035  تكلفة 

 (21.368.078) (24.865.232) (31.306.428)  اطفاء متراكم

 24.682.689 30.218.776 39.275.607  المطفأة القيمة

     

     القيمة المطفأةتسوية 

 21.149.156 24.682.689 30.218.776  الرصيد اإلفتتاحي

 7.922.993 9.033.241 13.545.680  اضافات

 (4.389.460) (3.497.154) (5.070.012)  اطفاء

 - - 581.163  محول

 24.682.689 30.218.776 39.275.607  القيمة المطفأة
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 ذمم اخرىذمم مدينة تجارية و 7
 

 مما يلي: ىخراأل الذممتتكون الذمم التجارية المدينة و

 م2016يناير  1 م2016ديسمبر  31 م2017ديسمبر  31  

 )بالرياالت السعودية( )بالرياالت السعودية( )بالرياالت السعودية(  

 15.048.546 5.419.994 9.405.512  ذمم مدينة تجارية

 (1.394.511) (1.586.568) (1.720.417)  ذمم مدينة تجاريةانخفاض ناقصا : مخصص 

 13.654.035 3.833.426 7.685.095  صافي الذمم المدينة التجارية 

 31.538.371 30.137.985 27.603.718  إيجارات مدفوعة مقدما  

 8.356.836 6.461.575 6.996.858  ذمم موظفين

 2.657.790 1.470.734 1.241.061  دفعات مقدمة للموردين

 3.453.952 3.564.578 2.739.049  تأمين مدفوع مقدما  

 1.788.927 1.838.927 1.590.638  مستردةمطالبات قائمة ودفعات 

 7.658.132 3.467.018 3.329.353  حكومية وتوظيف مدفوعة مقدما   مصاريف

 1.195.376 1.264.979 1.189.669  مصاريف تسويق ورسوم تراخيص مقدمة

 6.487.374 3.468.389 7.201.905  ذمم مدينة أخرى

 (401.500) (717.505) (440.242)  انخفاض مدينون آخرونناقصا : مخصص 

  59.137.104 54.790.106 76.389.293 

     الجزء غير المتداول يخصم:

 (6.595.844) (9.798.711) (6.083.776)  إيجارات مدفوعة مقدما  

 (1.624.737) (1.912.158) (1.645.851)  ذمم موظفين 

 (8.220.581) (11.710.869) (7.729.627)  المتداولغير إجمالي الجزء 

     
 68.168.712 43.079.237 51.407.477  إجمالي الجزء المتداول، الصافي 

 

حقة من لبات مستمصاريف مقدمة لحساب االعتمادات المستندية، المدفوعات الحكومية، االشتراكات و مطاتتضمن الذمم المدينة األخرى 

 الموردين.  
  

مخصص تكوين بعلى الذمم المدينة التجارية. قامت المجموعة  عموالت يتم تحميل يوما. ال 30ع السلمبيعات لفترة االئتمان يبلغ متوسط 

الذمم المدينة التي فإن ريخية الخبرة التاه حسب يوما ألن 180بمدة ٪ مقابل کافة الذمم المدينة التي تتجاوز تاريخ استحقاقها 100بنسبة  انخفاض

انية ائتمالت ياسة تسهيأي عميل جديد، لدى المجموعة سالموافقة على غير قابلة لالسترداد. قبل   تكونيوما   180عن موعد استحقاقها يزيد 

 ثةثالأرصدة مثل يشكل منتظم. بتم مراجعة هذه اإلجراءات وتحديثها يعميل. وي لكل ئتماناالحد وضع الئتمانية للعميل المحتمل االودة الجلتقييم 

٪ من 92ركة الش عمالءمن  أرصدة أربعةيمثل ) 2017 ديسمبر 31كما في  ةالتجارية ة المدينرصداأل صافي٪ من 89الشركة  عمالءمن 

مدينة ليد الذمم ا٪ من إجمالي رص4آخرون يمثلون أكثر من الء يوجد عمال . (2016ديسمبر  31كما في  األرصدة المدينة التجارية صافي

 التجارية.
 

لها جموعة الملم تكون ي والت السنةنهاية كما في موعد استحقاقها تعدى سعودي لاير  846.816 بإجماليمبالغ مدينة التجارية لتتضمن الذمم ا

عة بأي تحتفظ المجمو السترداد. اللقابلة المبالغ هذه وما زالت االئتمانية ودة في الجر جوهري ينظرا لعدم وجود تغي انخفاض القيمةمخصص 

 رصدة.األهذه تحصيل لضمانات 
 

 :موعد استحقاقها ولكن لم تنخفض قيمتهاتعدى التي التجارية المدينة الذمم أعمار إن 

 م2016يناير  1  م2016ديسمبر  31  م2017ديسمبر  31  

 )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  

 3.028.072  109.896  846.816  يوما   90يوم إلى  1

 36.584  -  -  يوما   180يوما  إلى  91

 يوم 30  يوم 30  يوم 30  )يوم( متوسط الذمم المدينة
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 )تتمة( ذمم اخرىذمم مدينة تجارية و 7

 

 :بالذمم المدينة منخفضة القيمة هي كما يليالمتعلقة أعمار الذمم المدينة التجارية والمخصصات ان 

 
 م2017ديسمبر  31

 اجمالي

 م2017ديسمبر  31

 إنخفاض القيمة

 م2016ديسمبر  31

 اجمالي

 م2016ديسمبر  31

 إنخفاض القيمة

 م2016يناير  1

 اجمالي

 م2016يناير  1

 إنخفاض القيمة

 )بالرياالت السعودية( )بالرياالت السعودية( )بالرياالت السعودية( )بالرياالت السعودية( )بالرياالت السعودية( )بالرياالت السعودية( 

 - 10.589.379 - 3.723.530 - 6.810.876 غير متأخرة عن السداد

 - 3.028.072 (165.901) 275.797 (303.665) 1.177.884 يوما 90-1متأخرة من 

 - 36.584 (444.342) 444.342 (140.312) 140.312 يوما 180-91متأخرة من 

 (1.394.511) 1.394.511 (976.325) 976.325 (1.276.440) 1.276.440 يوما   180أكثر من 

 9.405.512 (1.720.417) 5.419.994 (1.586.568) 15.048.546 (1.394.511) 

 

 هي كما يلي:  انخفاض القيمةالحركة في مخصص ان 

  
 م2016يناير  1  م2016ديسمبر  31  م2017ديسمبر  31

  
 )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(

 1.420.723  1.394.511  1.586.568  الرصيد االفتتاحي

 (26.212)  202.778  136.171   السنةمخصص 

 -  (10.721)  -  مخصص مستخدم 

 -  -  (2.322)  السنة خالل مسترد

       
 1.394.511  1.586.568  1.720.417  النهائيالرصيد 

 
ارية من تاريخ لمدينة التجللذمم ا االئتمانيةالجودة ي تغيير في عند تحديد إمكانية استرداد الذمم المدينة التجارية، تأخذ المجموعة في االعتبار أ

 لقيمة.ارية منخفضة ة التجالذمم المدينتحصيل لمنح االئتمان في البداية وحتى نهاية فترة القوائم المالية. ال تحتفظ المجموعة بأية ضمانات 

 

 التقسيط مدينةبمبيعات ذمم  8

 :هي كما يلي التقسيط المدينةبإن تفاصيل ذمم مبيعات 

 م2016يناير  1  م2016ديسمبر  31  م2017ديسمبر  31  

  
 )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(

 26.649.171  91.566.632  168.903.370  ذمم مبيعات التقسيط المدينة

(16.571.657)  القيمةفي نخفاض االمخصص ناقصا :    (10.530.741)   (1.585.332)  

       

 25.063.839  81.035.891  152.331.713  صافي ذمم مبيعات التقسيط المدينة

ناقصا : الجزء غير المتداول المدرج ضمن الموجودات غير 

 المتداولة

 

(30.789.790)   (18.464.809)   (6.952.247)  

1.923121.54  الجزء المتداول –ذمم مبيعات التقسيط المدينة، الصافي    62.571.082  .111.59281  

 

بنسبة  القيمة انخفاض. قامت المجموعة بتكوين مخصص متفق عليهالاير سعودي بنسبة  10.000 ئتماني الممنوحاالط يقستمتوسط اليبلغ 

نة التي يزيد موعد استحقاقها المديمبيعات بالتقسيط أن ذمم حيث  ،يوما 180٪ مقابل کافة الذمم المدينة التي تتجاوز تاريخ استحقاقها بمدة 100

 .مشكوك في تحصيلهاكون ييوما   180عن 
 

لم تقم التي ولسنة اموعد استحقاقها في نهاية مليون لاير سعودي تعدت  11.61 التقسيط المدينة مبالغ بإجمالي قدرهذمم مبيعات  تتضمن

إن كافة  السترداد.لقابلة ومازالت المبالغ  ئتماناالجودة  لعدم وجود تغير جوهري في نظرا  المجموعة بتكوين مخصص انخفاض القيمة لها 

 .بسند ألمرمبيعات التقسيط مضمونة 
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 )تتمة( –التقسيط مدينة بذمم مبيعات  8
 

 مبيعات التقسيط المدينة متأخرة السداد ولكن غير منخفضة القيمة: أعمار ذمم

 م2016يناير  1  م2016ديسمبر  31  م2017ديسمبر  31  

  
االت السعودية()بالري  )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  

 116.749  4.653.180  9.085.560  يوما   89يوم إلى  1

 332.213  2.073.067  2.530.947  يوما   179 يوما  إلى 90

 يوم 25  يوم 26  يوم 32  )يوم(  متوسط الذمم المدينة

 

 كما يلي: هي  االنخفاض في القيمةالحركة في مخصص 

 م2016يناير  1  م2016ديسمبر  31  م2017ديسمبر  31  

  
 )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(

 -  1.585.332  10.530.741  الرصيد االفتتاحي

 1.585.332  8.990.855  6.191.070   السنةمخصص 

 -  (45.446)  (150.154)  مخصص مستخدم

 1.585.332  10.530.741  16.571.657  يالنهائالرصيد 
 

لتقسيط  امبيعات ذمم تمانية لاالئ الجودةمبيعات التقسيط المدينة، تأخذ المجموعة في االعتبار أي تغيير في ذمم عند تحديد إمكانية استرداد 

لعمالء كبيرة األن قاعدة  ة نظراإن تركز مخاطر االئتمان محدود المدينة من تاريخ منح االئتمان في البداية وحتى نهاية فترة القوائم المالية.

 .بسند ألمرإن كافة مبيعات التقسيط مضمونة وغير مرتبطة. 

 

 المخزون 9

 
 م2016يناير  1 م2016ديسمبر  31 م2017ديسمبر  31

 )بالرياالت السعودية( )بالرياالت السعودية( )بالرياالت السعودية( 

 631.301.189 534.303.379 872.008.490 مخزون تجاري
 15.384.742 6.035.512 4.607.463 مخزون بالطريق

 6.209.318 6.465.135 8.473.480 قطع غيار

 885.089.433 546.804.026 652.895.249 
 (1.103.131) (2.758.555) (2.208.754) مخصص مخزون

 882.880.679 544.045.471 651.792.118 

 

 مخزون كالتالي:الحركة على مخصص 

 
 م2016يناير  1 م2016ديسمبر  31 م2017ديسمبر  31

 )بالرياالت السعودية( )بالرياالت السعودية( )بالرياالت السعودية( 

 13.935.364 1.103.131 2.758.555 الرصيد اإلفتتاحي
 1.103.131 2.758.555 7.738.275 اضافات السنة

 (13.935.364) (1.103.131) (8.119.350) مخصص مستخدم

 - - (168.726) السنة رد مخصص

 1.103.131 2.758.555 2.208.754 الرصيد الختامي

 

 نقد وما في حكمه 10

  م2016يناير  1  م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31  

  )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  

  56.685.759  81.430.316  60.523.713  نقد لدى البنوك

  9.536.421  18.767.642  16.636.896  نقد بالصندوق

  77.160.609  100.197.958  66.222.180  
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 )تتمة( -الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2017ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

- 28 - 

 رأس المال 11

  م2016يناير  1  م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31  

  
  )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(

  360.000.000  360.000.000  360.000.000  مصرح به

  360.000.000  360.000.000  360.000.000  لاير للسهم 10مليون سهم بقيمة  36

        

  -  -  60.000.000  خالل السنة مصدر ومدفوع بالكامل

  -  -  60.000.000  لاير للسهم 10مليون سهم بقيمة  6

        

        ائمة:تسوية عدد األسهم الق

  36.000.000  36.000.000  36.000.000  الرصيد االفتتاحي

  -  -  6.000.000  (1أسهم مصدرة )إيضاح 

  36.000.000  36.000.000  42.000.000  الرصيد النهائي
 
 

 احتياطي نظامي 12

، ويجوز افي الربحمن ص %10بتحويل وذلك نظامي تماشيا  مع نظام الشركات بالمملكة العربية السعودية، قامت الشركة بتكوين احتياطي 

 0المدفوعمن رأس المال  %30 للجمعية العامة وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي

 

 تسهيالت بنكية 13

قروض  افة إلى، باإلضالمجموعة لديها تسهيالت بنكية من بنوك محلية إلعتمادات مستندية وخطابات ضمان وتمويل مرابحة إسالميةن إ

ت ذه التسهياله. إن قت حَمل هذه التسهيالت برسوم وفقا  ألسعار السو، وتخضع هذه التسهيالت لمبادئ الشريعة اإلسالمية .ة األجلمتوسط

  مضمونة بسندات ألمر.

 

 اإلضافيةالضمان خدمات من برنامج  إيرادات مؤجلة 14

رادات ويتم يإلتأجيل ا . يتماإلضافيةعلق ببيع برنامج الضمان فيما يتالمبالغ المحولة من العمالء  اإلضافيةالضمان خدمات تتضمن برنامج 

 إطفاؤها على مدى فترة العقد.

 

 إن الجزء المتداول والجزء غير المتداول من االيرادات المؤجلة كالتالي:

 م2016يناير  1  م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31  

  
لرياالت السعودية()با  )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  

 12.022.839  9.685.452  46.578.052  لجزء المتداولا  -ايرادات مؤجلة 

 8.936.124  15.134.051  64.450.242  لجزء غير المتداولا  -ايرادات مؤجلة 

  
111.028.294  24.819.503  20.958.963 

 

 كالتالي: اإلضافيالضمان  خدمات برنامجان الحركة على 

 م2016يناير  1  م2016ديسمبر  31   م2017يسمبر د 31  

  
 )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(

 14.508.398  20.958.963  24.819.503  يناير 1الرصيد في 

 51.542.442  60.414.519  66.597.785  العقود الصادرة خالل السنة

 اليةالم ار الدولي إلعداد التقاريرأثر التطبيق المبكر للمعي

 -  -  71.242.730  (4- 2)ايضاح  15رقم 

 (45.091.877)  (56.553.979)  (51.631.724)  االيرادات المحققة خالل السنة

 20.958.963  24.819.503  111.028.294  2017ديسمبر  31الرصيد في 
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 إيرادات مؤجلة من البيع مع إعادة االستئجار 15
 
رها قد اليةبيع وإعادة إستئجار أرض ومبنى فرع بالدمام وذلك بقيمة إيجارية اجمت الشركة بالتعاقد مع إحدى الشركات على قام

ر السنوي مقدما . يسدد اإليجا .م 2033يونيو  30 وحتىم 2015يوليو  1مدة ثمانية عشر سنة ابتداء من وذلك ل ،لاير سعودى 69.646.242

صالت تئجاره ومتحي أعيد اسالفرق بين القيمة العادلة لألصل الذعقد كعقد إيجار تشغيلي. وقد قامت المجموعة بتأجيل هذا الالمحاسبة على تم 

 لاير سعودي. 11.383 بلغ البيع ذات العالقة على مدى فترة إعادة االستئجار بمبلغ شهرى
 

 المؤجلة هو كما يلي: القيمة ملخص الجزء المتداول وغير المتداول من إن 

  م2016يناير  1  م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31  

  
  )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(

  136.596  136.596  136.596  الجزء المتداول

  2.253.967  2.117.371  1.980.775  الجزء غير المتداول

  2.117.371  2.253.967  2.390.563  

 

 

 تشغيلية ترتيبات عقود إيجار 16
 

سنوات. ال تحتفظ  25سنة إلى   1أبرمت المجموعة اتفاقية إيجار تشغيلي ألراضي / المباني / وسكن الموظفين لفترة زمنية تتراوح بين 

 .هذه العقارات في نهاية العقد شراءالمجموعة بحق 

 

 م2016يناير  1  م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31  

  
بالرياالت السعودية()  )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  

 61.313.272  67.967.733  63.301.500  دفعات بموجب عقود ايجار تشغيلية تم قيدها كمصاريف 

 

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

 م2016يناير  1  م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31  

  
 )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(

 64.236.636  63.722.263  67.258.183  في موعد أقصاه سنة واحدة

سنوات 5سنة وال يتجاوز  1 أكثر من   308.491.830  171.758.941  178.466.711 

وما بعدها تسنوا 5   476.029.461  616.378.108  673.392.601 

  851.779.474  851.859.312  916.095.948 

 

 بقائمة المركز المالي الموحدة كما يلي: التزامات بموجب عقود االيجار التشغيليتم عرض 
 

 م2016يناير  1  م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31  

  
لرياالت السعودية()با  )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  

 610.583  1.002.191  1.396.475  لجزء المتداولا –التزامات إيجار تشغيلي 

 12.808.170  13.388.581  14.871.910  لجزء غير المتداولا –التزامات إيجار تشغيلي 

 



 الشركة المتحدة لإللكترونيات والشركات التابعة لها

 )شركة مساهمة سعودية( 
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 تعويض نهاية الخدمة للموظفين 17

بادخال تعديالت امت المجموعة وفقا لنتائج التقييم، ق .رية لحساب التزاماتها بموجب خطة المنافع المحددةقامت المجموعة بإجراء تقييمات اكتوا

لرصيد اعلى التوالي، وتم تعديلها في  م2016ديسمبر  31و م2016يناير  1لاير سعودي كما في  1.784.798و 2.555.036بقيمة 

 (.29)إيضاح  االفتتاحي لألرباح المبقاة

 

 لى تعويض نهاية الخدمة خالل السنة كالتالي:عالحركة 

  م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31  

  
 )بالرياالت السعودية(

فقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها و -يناير 1الرصيد اإلفتتاحي كما في 

  48.471.036  53.609.570  في المملكة العربية السعودية

  (2.555.036)  (1.784.798)  (29ايضاح ) التحولأثر 

  45.916.000  51.824.772  ير الدولية للتقارير الماليةوفقا للمعاي -يناير  1الرصيد االفتتاحي كما في 

  10.098.589  10.695.797  السنة محملة علىف يرامص

  -  (813.163)  (إعادة قياس )ربح

  (4.189.817)  (5.189.982)  اتعودفم

  51.824.772  56.517.424  لنهائيالرصيد ا

 

 للسنة موحدةال ةربح أو الخسارلا قائمةحمل على الم

  م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31  

  
 )بالرياالت السعودية(

  8.400.473  8.795.324  تكلفة الخدمة الحالية

  1.698.116  1.900.473  تكلفة الفائدة

  10.098.589  10.695.797  رةاخسلواأالربح  المحملة على قائمةالتكلفة 

 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية

  م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31  

  
 )بالرياالت السعودية(

  %3.50  %3.50  الخصم المستخدم معدل

      معدل زيادة الرواتب

  %2.20  %2.20  1عام 

  %2.00  %2.00  وما بعده 2عام 

  سريع  سريع  فينمعدالت دوران الموظ

 

 المحددة فيما يلي: المنافعيتمثل تحليل الحساسية على القيمة الحالية إللتزامات 

 م2016ديسمبر  31  م2017ديسمبر  31 

 المبلغ النسبة % المبلغ النسبة % 

     معدل الخصم

 49.580.155 %0.50 53.842.765 %0.50 زيادة

 54.638.838 %0.50- 59.387.467 %0.50- نقص

   التغيرات المتوقعة في الراتب

 54.232.119 %0.50 59.416.816 %0.50 زيادة

 49.656.143 %0.50- 53.792.496 %0.50- نقص
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 ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون 18

 م2016يناير  1  م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31  

  
 )بالرياالت السعودية(

 558.569.785  488.692.903  538.481.680  تجاريةذمم دائنة 

 25.818.617  31.256.551  40.557.565   ةستحقمتكاليف الموظفين   

 39.995.777  36.822.083  37.343.907  بطاقات الهدايا

 3.416.122  15.263.135  21.902.022  من العمالءمقدمة  دفعات

 12.588.434  20.788.235  13.548.152  ةستحقم مرافق ورسوم أخرى

 6.643.097  16.321.276  8.119.278  دائنة غير التجارية ذمم

 6.555.116  12.274.498  34.716.704  ىخرا

  694.669.308  621.418.681  653.586.948 

 

 

 الزكاة 19

 للسنة على أساس ما يلي:مخصص الزكاة وضريبة الدخل  يحتسب

 م2016يناير  1  م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31  

  
 )بالرياالت السعودية(

 300.000.000  360.000.000  360.000.000  اإلفتتاحيالرصيد  –رأس المال 

للمخصصات ناقصا   الفتتاحيوالرصيد ااالحتياطيات 

 المستخدم منها

 

128.552.872  115.147.214  99.814.920 

 156.135.569  104.156.980  30.643.498  ارباح مبقاة

 30.000.000  -  -  لقروض طويلة األجلفال ارصيد إق

 61.777.714  26.645.996  181.124.693  الدخل الخاضع للزكاة

 (512.612.496)  (461.630.110)  (486.065.342)  لموجودات طويلة األجلا رصيد إقفال

       
 135.115.707  144.320.080  214.255.721  وعاء الزكاة

       
 3.377.893  3.608.002  5.356.393  ٪2.5مستحقة بنسبة الزكاة ال

 

 ان الحركة على مخصص الزكاة كالتالي:

 م2016يناير  1  م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31  

  
 )بالرياالت السعودية(

 3.130.088  3.377.893  3.608.002  يناير  1كما في 

 3.377.893  3.506.916  4.700.096  مخصص السنة

 (3.874.996)  (3.276.807)  (2.919.605)  مسدد

 744.908  -  -  السنةانخفاض مخصص 

 3.377.893  3.608.002  5.388.493  ديسمبر 31كما في 

 

 :موقف الربوط الزكوية
 

م من الهيئة 2010 وحتى م2006م تلقت الشركة خطاب الربط الزكوي النهائي عن السنوات من 2018يناير  8بتاريخ الحقا  لنهاية السنة، و

مليون لاير سعودي،  24بدفع مبالغ زكوية وضريبية إضافية بإجمالى مبلغ وقدرة  العامة للزكاة والدخل )الهيئة(، والذي يفيد بمطالبة الشركة

عن تلك  كة الزكوييني الشرومستشار  من قبل إدارة الشركة هعلما  بأن الشركة قدمت اإلقرارات الزكوية ودفعت الزكاة وفقا  إلى ما تم إحتساب

أن  عاله وتتوقعألمذكورة االربوط الزكوية  هذا وتقوم الشركة حاليا  بالعمل مع مستشاري الشركة الزكويين لتقديم اعتراض على هذهالسنوات. 

 .مقابل تلك الربوط مخصصاتوضع ، لم يتم وعليه صالحهااإلعتراض في  هذا يكون نتيجة
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 التقارير القطاعية 20

، صيص المواردداء وتخإدارة الشركة بعرض النتائج المالية لألنشطة التجارية بالكامل للمجموعة كقطاع تشغيلي واحد بغرض تقييم األتقوم 

 .غرافيا  طاعات جشركة تقوم بعرض القوذلك ألن اإلدارة تنظر إلى األنشطة التجارية بأكملها للشركة كقطاع واحد، لذا فإن إدارة ال
 

للشركة  صيل المبيعاتإن تفاية. عند توحيد القوائم المال اتم استبعادهتلك التسويات الي  باستثناءمالت بيعية ما بين القطاعات ال يوجد أية معا

م كانت على النحو 2016 ديسمبر 31و م2017ديسمبر  31ة المنتهية في سنوالشركات التابعة لها في المملكة العربية السعودية وخارجها لل

 التالي:

 

 2017 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
العربية  داخل المملكة

  السعودية
 المملكةخارج 

  العربية السعودية

تسويات ناتجة عن 
 القوائمتوحيد 

  المجموع  المالية

  )بالرياالت السعودية( 
  4.209.780.459  (2.773.758)  248.406.320  3.964.147.897 اإليرادات، بالصافي

  (3.499.452.093)  2.773.758  (213.180.922)  (3.289.044.929) تكلفة اإليرادات

  710.328.366  -  35.225.398  675.102.968 مجمل الربح 

         

  140.138.529  96.633  (195.879)  140.237.775 )الخسارة( /صافي الربح 

 

  2017 ديسمبر 31كما في المركز المالي 

 
العربية  داخل المملكة

  سعوديةال
 المملكةخارج 

  العربية السعودية

تسويات ناتجة 
 القوائمعن توحيد 

  المجموع  المالية

  )بالرياالت السعودية( 
  1.132.990.688  (50.952.822)  37.208.002  1.146.735.508 موجودات متداولة 

  519.204.660  17.599.124  57.361.453  444.244.083 موجودات غير متداولة 

  1.652.195.348  (33.353.698)  94.569.455  1.590.979.591 الموجودات  إجمالي

         
  948.195.324  (50.952.822)  102.828.144  896.320.002 مطلوبات متداولة 

  137.917.101  -  9.847.441  128.069.660 مطلوبات  غير متداولة 

  1.086.112.425  (50.952.822)  112.675.585  1.024.389.662 إجمالي المطلوبات 

 

 (29ايضاح ) 2016 ديسمبر 31المنتهية في للسنة المنتهية 

 
العربية  داخل المملكة

  السعودية
 المملكةخارج 

 العربية السعودية

تسويات ناتجة عن  
 المالية القوائمتوحيد 

 

 المجموع
 )بالرياالت السعودية( 

 3.756.667.151  (3.063.342)  232.691.412  3.527.039.081 اإليرادات، بالصافي
 (3.167.373.089)  3.063.342  (202.667.458)  (2.967.768.973) تكلفة اإليرادات

 589.294.062  -  30.023.954  559.270.108 مجمل الربح 

        

 (2.364.156)  27.569.672  (24.600.673)  (5.333.155) السنة صافي خسارة
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 )تتمة( – التقارير القطاعية 20

 

 (29ايضاح ) 2016ديسمبر  31كما في المركز المالي 

 
العربية  داخل المملكة

  السعودية
 المملكةخارج 

 العربية السعودية

تسويات ناتجة عن  
 القوائمتوحيد 

 المالية

 

 المجموع
 )بالرياالت السعودية( 

 749.893.748  (61.851.889)  46.838.162  764.907.475 موجودات متداولة 
 496.292.424  6.853.978  60.652.373  428.786.073 موجودات غير متداولة 

 1.246.186.172  (54.997.911)  107.490.535  1.193.693.548 الموجودات  إجمالي

        
 635.850.922  (61.851.889)  114.216.052  583.486.759 مطلوبات متداولة 

 82.464.775  -  7.305.513  75.159.262 لوبات  غير متداولة مط

 718.315.697  (61.851.889)  121.521.565  658.646.021 إجمالي المطلوبات 

 

 

 وتسويق وتوزيعبيع مصاريف  21

 م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31  

 )بالرياالت السعودية(  

 199.713.771  201.429.871  ىاألخر لموظفينا مستحقاتالرواتب واألجور و
 68.554.685  69.922.551  ايجار

 45.444.887  31.567.109  اإلعالن والتكاليف األخرى ذات الصلة
 35.730.890  35.957.318  استهالكات واطفاءات

 28.749.937  28.023.302  المرافق، الطباعة والقرطاسية
 13.292.761  16.763.721  البنك على مبيعات بطاقات االئتمان عمولة

 10.101.943  7.541.966  خدمات التنظيف
 8.990.855  6.191.070  المدينة مبيعات التقسيط ذمم  مخصص

 6.485.942  9.771.524  إصالح وصيانة
 9.348.405  8.840.864  األموال نقلوخدمات األمن 
 8.482.182  12.398.023  رسوم التوصيل
 1.718.577  1.486.582  السفر واإلقامة

 93.560  2.991.763  مصاريف قانونية
 21.245.510  10.634.274  اخرى

  443.519.938  457.953.905 
 

 عمومية واداريةمصاريف  22

 م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31  

 )بالرياالت السعودية(  

 82.711.138  81.692.680  لموظفين األخرىا مستحقاتالرواتب واألجور و
 7.759.181  8.299.057  استهالكات واطفاءات

 2.616.983  2.243.841  اتالقانونية واالستشاراالتعاب 
 4.738.439  5.711.210  إصالح وصيانة

 2.306.060  1.595.497  السفر واإلقامة واالتصاالت
 1.941.043  1.924.010  المرافق، الطباعة والقرطاسية

 238.000  238.000  ايجار
 720.755  586.712  خدمات تنظيف

 126.923  179.145  األموال نقلواألمن 
 4.670.038  8.039.798  اخرى

  110.509.950  107.828.560 
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 مصاريف اخرى 23

 م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31  

 )بالرياالت السعودية(  

 852.769  61.305  غير المحققةالعمالت  خسائر أسعار صرف 
 130.552  368.629  معداتلممتلكات والا استبعاد خسارة

 5.277.048  -  شطب تكاليف استحواذ
 -  9.600.293  ف احالل وتجديديمصار

  10.030.227  6.260.369 

 

 اخرى يراداتإ 24

 م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31  

 )بالرياالت السعودية(  

 30.013  106.030  بيع خرده
 258.405  274.991  محصلة بالزيادة مبالغ نقدية

 140.429  1.299.663  اخرى

  1.680.684  428.847 

 

 تكاليف التمويل 25

 م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31  

  
 )بالرياالت السعودية(

 1.697.435  2.508.219  القرضعمولة  –رسوم التمويل 

 89.611  -  البنكيةم الرسو -رسوم التمويل 

  2.508.219  1.787.046 
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 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة 26

 

م ولم يتالية قوائم المالعند توحيد تم استبعادها األرصدة والمعامالت بين الشركة وشركاتها التابعة والتي هي أطراف ذات عالقة بالشركة 

الت تتم هذه المعام ما  أن، علاألخرى ذات العالقة مبينة أدناه وعة واألطراففصاح عنها في هذا اإليضاح. إن تفاصيل المعامالت بين المجماإل

 على أسس تجارية ويتم اعتمادها من قبل  إدارة الشركة ومجلس اإلدارة والجمعية العامة للمساهمين.
 

 عة: ، أبرمت المجموعة المعامالت التجارية التالية مع أطراف ذات عالقة ليسوا أعضاء بالمجموالسنةخالل 

 

 الرصيد في مبالغ التعامالت 

 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 طبيعة العالقة

 )بالرياالت السعودية( 

      لىإ مبيعات

 - - - (539.299) (616.677) شركة الفوزان القابضة

      

      من مشتريات

 51.722 31.225 2.839.186 5.531.894 18.891.941 المنزلية الشركة المتحدة لألدوات

 (2.917.668) 631.276 - 363.649.689 400.771.302 شركة حلول التوزيع المتكاملة

 15.037.405 - - 16.538.925 - شركة تطوير الحلول الرقمية وااللكترونية

 - 2.067.479 1.598.178 2.100.481 1.566.884 شركة اليسرة التجارية

 421.230.127 387.820.989 4.437.364 2.729.980 12.171.459 

      

      ايجار من أيراد

    4.383.163 4.929.080 الشركة المتحدة لألدوات المنزلية

      

      مصاريف ايجار من

 - - - 550.000 550.000 البناءشركة الفوزان لمواد 

 - - - 1.571.800 1.690.600 شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان

 2.240.600 2.121.800 - - - 

      لى(إمصاريف اخرى من / )

 - - - 271.273 300.875 البناءشركة الفوزان لمواد 

      

      اتعاب االدارة من

 - - - - (982.920) الشركة المتحدة لألدوات المنزلية

 - - - (1.652.060) - شركة تطوير الحلول الرقمية وااللكترونية

 (982.920) (1.652.060) - - - 

      

رية م دائنة تجاضمن ذم إن هذه المبالغ تمت على أسس تجارية وسيتم تسويتها نقدا . ان المبالغ المستحقة الى أطراف ذات عالقة تم ادرجها

 .ودائنون اخرون
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 )تتمة( معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة 26

 

 قةالطراف ذات العألالتالية مع ا الجوهريةت الكانت لدى الشركة المعام ،ديسمبر 31في  ل السنة المنتهيةالخ
 

 العالقة أطراف ذات عالقة

 شركة تابعة ألحد المساهمين الرئيسيين   شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان

 شركة تابعة ألحد المساهمين الرئيسيين   الشركة المتحدة لألدوات المنزلية

 شركة تابعة ألحد المساهمين الرئيسيين   ر الحلول الرقمية وااللكترونيةشركة تطوي

 مساهم رئيسي شركة الفوزان القابضة

 شركة تابعة ألحد المساهمين الرئيسيين   لمواد البناءشركة الفوزان 

 شركة تابعة ألحد المساهمين الرئيسيين   شركة حلول التوزيع المتكاملة

 ذات عالقة لعضو مجلس إدارةشركة  شركة اليسرة التجارية

 

 :العليا اإلدارة وموظفي التنفيذيين غير للمدراء المدفوعة والمكافآت التعويضات تفاصيل التالي الجدول يعرض
 

 2016ديسمبر  31  م2017ديسمبر  31 

 )بالرياالت السعودية( 

 9.774.618 11.546.291 مزايا قصيرة األجل

 937.634 1.126.181 وافز الموظفينحمبالغ دائنة تحت برنامج 

 1.778.638 2.006.285 مكافأة مجلس اإلدارة واللجان ذات العالقة 
   

 

 ربحية السهم 27

 

المالكين  لمساهمين، أصدرت الشركة أسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل ستة أسهم قائمة على أن تكون األحقية لالسنةخالل 

 حاليين دون مقابل مادي. (. أصدرت الشركة أسهم منحة للمساهمين ال2017مايو  14يوم انعقاد الجمعية غير العادية ) لألسهم في نهاية تداول

 

م العادية لنسبي في عدد األسها"ربحية السهم"، ي عدل عدد األسهم العادية القائمة قبل االصدار بالتغير  33وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 .أن االصدار حدث في بداية أول فترة معروضةالقائمة كما لو 

 

ي الشركة ى مساهمالعائد إل السنةيتم إحتساب نصيب السهم األساسي والمخفض من األرباح / )الخسائر( بناء  على صافي ربح / )خسارة( 

  مليون سهم. 42وعددها  السنةوالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل 

 

 للسنة كما يلي:ان ربحية السهم 

 م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31  

 )بالرياالت السعودية(  

     األرباح / )الخسائر( األساسية للسهم الواحد

 (2.364.156)  140.138.529  الربح / )الخسارة( للسنة

 42.000.000  42.000.000  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

  3.34  (0.06) 
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 إدارة المخاطر المالية 28
 

ما في من النقد و ة الرئيسيةالموجودات الماليمن ذمم دائنة ودائنون آخرون وقروض، بينما تتكون  المالية الرئيسية للمجموعةالمطلوبات تتكون 

 مبيعات التقسيط المدينة. ذمم والمدينون اآلخرون حكمه والذمم المدينة التجارية و

 ئةاألدوات المالية حسب الف

 م2016يناير  1  م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31  

  
 )بالرياالت السعودية(

       :ة بالتكلفة المطفأةالموجودات المالي

 25.063.839  81.035.891  152.331.713  وذمم مبيعات التقسيط المدينة

 76.389.293  54.790.106  59.137.104  ونخرآ ونذمم مدينة تجارية ومدين

 66.222.180  100.197.958  77.160.609  وما في حكمهالنقد 

 167.675.312  236.023.955  288.629.426  إجمالي الموجودات المالية

 

 م2016يناير  1  م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31  

  
 )بالرياالت السعودية(

       :بالتكلفة المطفأة المالية المطلوبات

 653.586.948  621.418.681  694.669.308  ون آخرونذمم دائنة ودائن

 30.000.000  -  200.000.000  القروض

 683.586.948  621.418.681  894.669.308  المالية المطلوباتإجمالي 

 

 .ةوالخسارأربح لل االبالقيمة العادلة من خمقيمة يوجد لدى الشركة موجودات أو مطلوبات مالية  ال 
 

 قوم اإلدارةتلسيولة. المالية الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر اإن المخاطر  

 السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر والتي تم تلخيصها كما يلي:  اعتمادبمراجعة و

 مخاطر السوق

ات إيرادر على ي قد تؤثوالتأسعار صرف العمالت األجنبية أسعار الفائدة ومثل  تتمثل مخاطر السوق بمخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق

 السنةالل خأدناه،  جنبية كما هو موضحالعمالت األلمخاطر السوق، في شكل مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر المجموعة معرضة  ان .المجموعة

 .قياسها كيفيةق أو الطريقة التي تدار بها هذه المخاطر ولم يكن هناك أي تغيير في تعرض المجموعة لمخاطر السوقيد الفحص. 
 

 العمالت األجنبيةمخاطر 

ت ن الموجوداإجنبية. العمالت األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف األقيمة ذبذب جنبية هي مخاطر تاألالت مخاطر العم

ريال إن اليورو. يكي والالدوالر األمريال العماني والدينار البحريني ووالمطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة هي بالريال السعودي والر

 اإلدارةقوم تخاطر عملة. مالعمالت رصدة بتلك األمثل ال توالدينار البحريني والريال العماني وبالتالي الدوالر األمريكي السعودي مربوط ب

مراقبة برة اإلداقوم لذلك. تبعا  تالمالية القوائم يال السعودي وتدير أثرها على الرلليورو مع  العمالت األجنبيةبمراقبة التقلبات في أسعار صرف 

ت ة أي موجودالدى المجموع لذلك. لم يكنتبعا  المالية الموحدة القوائم وإدارة أثرها على  االخرى العمالت األجنبيةالتقلبات في أسعار صرف 

تم عرض يلذلك، لم  . ونتيجةعمالت أجنبيةتعرضت لتقلبات أسعار صرف ائم المالية القوفي تاريخ ت أجنبية أو مطلوبات نقدية هامة بعمال

 :العمالت الجوهرية يلي وفيمالمخاطر العمالت األجنبية مجموعة ال. تتعرض عمالت أجنبيةتحليل حساسية 

 

 م2016يناير  1  م2016ديسمبر  31  م2017ديسمبر  31  

 )بالرياالت السعودية(  االت السعودية()بالري  )بالرياالت السعودية( العملة 

 2.987.028  2.592.791  421.003 دوالر امريكي نقد وما في حكمه

 3.007.369  -  482.428 يورو 

 13.308.169  43.194.872  15.952.773 دوالر امريكي ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون

  16.856.204  45.787.663  19.302.566 
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 اطر المالية )تتمة(إدارة المخ 28

 

 إدارة مخاطر أسعار الفائدة والسيولة

ائدة في ي أسعار الففالتغيرات  دوات المالية بسببلألالقيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ذبذب مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تان 

ولة على عاتق لمسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيتقع ا. 2016و  2017ديسمبر  31لدى المجموعة قروض تحمل فوائد في السوق. 

ويل طل، والتمويل جاألقصيرة ومتوسطة وطويلة  القروض مخاطر المتعلقة بدارة مخاطر السيولة إلدارة الذي وضع إطارا مناسبا اإلمجلس 

الت سهيتصول على الحباحتياطيات كافية واالحتفاظ . تدير المجموعة مخاطر السيولة عن طريق للمجموعة ومتطلبات إدارة السيولةاألجل 

لموجودات ايخ استحقاق مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر ومطابقة توارخالل من  ةحتياطيااقتراض الت بنكية وتسهي

  والمطلوبات المالية.

 

 تحليل حساسية أسعار الفائدة

ودات جبالنسبة للمو المالية. القوائملألدوات غير المشتقة في نهاية فترة بالنسبة ت الفائدة تم تحديد تحليل الحساسية علی أساس التعرض لمعدال

لتقرير هاية فترة انلقائمة في اقيمة الموجودات أو المطلوبات أن العائم، يتم إعداد التحليل بافتراض ت الفائدة المعومة. والمطلوبات ذات معدال

دة داخليا إلى موظفي مخاطر أسعار الفائعن التصريح نقطة أساس عند  50ام زيادة أو نقصان بمقدار بكاملها. يتم استخد السنةمستحقة عن 

 دارة للتغير المحتمل المعقول في أسعار الفائدة.اإلدير العليا ويمثل تقاإلدارة 

  

 

  

الزيادة / النقص 

في النقاط 

األساسية ألسعار 

  الفائدة

التأثير على الدخل 

 للسنة

   )بالرياالت السعودية(     ائدةأسعار الف

        
 304.818  50+  )بالرياالت السعودية(   2017ديسمبر  31

 (405.210)  50-  )بالرياالت السعودية(   

 305.347  50+  )بالرياالت السعودية(   2016ديسمبر  31

 (305.347)  50-  )بالرياالت السعودية(   

 466.763  50+  السعودية()بالرياالت    2016يناير  1

 (648.653)  50-  )بالرياالت السعودية(   
 

 مخاطر السيولة

يات نقدية ديها احتياطموعة لدارة بمراجعة توقعات التدفقات النقدية بشكل منتظم لتحديد ما إذا كانت المجإلتحتفظ المجموعة بنقد كاف. تقوم ا

 م(.وي 60: 2016م )وي 53عمال. ومتوسط فترة دفع الدائن هو ألستفادة من فرص االبلية واكافية لتلبية متطلبات رأس المال العامل المستق

 

 تحليل اإلستحقاق التعاقدي للمطلوبات المالية

مجموعة يطلب من ال مكن أنتم إعداد الجدول التالي على أساس التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية استنادا إلى أقرب تاريخ ي

 :تتضمن الجداول كال من الفوائد والتدفقات النقدية الرئيسية .هدفع

 

 اإلجمالي  سنوات 5 – 1  خالل سنة واحدة  سعر الفائدة 2017ديسمبر  31

 )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(   
        

 -  -  694.669.308  بدون فائدة جارية ودائنون آخرونذمم دائنة ت

 -  -  200.000.000  %3.20 تمويل مرابحة

 -  -  123.150  بدون فائدة التزامات التأجير التمويلي

        

 اإلجمالي  سنوات 5 – 1  خالل سنة واحدة  سعر الفائدة 2016ديسمبر  31

 )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(   
        

 -  -  621.418.681  بدون فائدة جارية ودائنون آخرونذمم دائنة ت
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( 28

 

 مخاطر االئتمان

 لمجموعةارض الية. تتعخر لخسارة ماآلطراف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف األئتمان هي مخاطر عدم قدرة أحد االمخاطر 

لدى  جلاألقصيرة  نقديةالات ستثمارمبيعات التقسيط المدينة. يتم إيداع االذمم جل واألستثماراتها النقدية قصيرة بالنسبة الئتمان االمخاطر ل

 بنوك ومؤسسات ذات تصنيف ائتماني جيد.
 

 كما يلي:ائم المالية هو والقئتمان كما في تاريخ االقصى للتعرض لمخاطر األإن الحد 

 
 

 م2016يناير  1  م2016ديسمبر  31  م2017ديسمبر 31

 )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  وصف

 66.222.180  100.197.958  77.160.609  نقد وما في حكمه       

 101.453.132  135.825.997  211.468.817  مدينة أقساط تذمم مدينة وذمم مبيعا

 

 على التوالي. 8رقم و 7مدرجة بااليضاحين رقم العالقة خصصات ذات موالمبيعات التقسيط المدينة ذمم وإن أعمار الذمم المدينة التجارية 
 

 اطرا يتعلق بمخانية. فيمئتمالجودة االمع البنوك ذات فقط تسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالبنوك من خالل التعامل 

ة عرض المجموع، فإن تاالئتمان الناشئة عن الموجودات المالية للمجموعة، بما في ذلك الذمم المدينة من الموظفين واألرصدة لدى البنوك

في  ه الموجوداترية لهذقصى للتعرض للمخاطر مساويا للقيمة الدفتأللمخاطر االئتمان ينتج عن تخلف الطرف اآلخر عن السداد، ويكون الحد ا

 المركز المالي الموحدة.  قائمة
 

 إدارة رأس المال

ائد ع تعظيم العممرارية تدير المجموعة رأسمالها للتأكد من أن شركات المجموعة ستكون قادرة على االستمرار في العمل وفقا  لمفهوم االست

 قة.الساب السنة نمتغيير  عامة للمجموعة دوناالستفادة المثلى من رصيد الدين وحقوق الملكية. ال تزال االستراتيجية الخالل للمساهمين من 

 اه واحتياطيرباح المبقمن رأس المال واالحتياطي النظامي واألألف الدين التي تتعناصر مال المجموعة من حقوق الملكية و يتكون هيكل رأس

 . ال تخضع المجموعة ألية متطلبات رأسمالية مفروضة خارجيا .والقروض العمالت األجنبيةرجمة ت
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية

 ادلة.يرى أعضاء مجلس اإلدارة أن القيم الدفترية لألدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي تقارب قيمتها الع
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 "(IFRSتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )" أثر 29

 

 الموحدة ماليلركز امال قائمةير المالية على تأثير تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقار 1 - 29
 

 م2016يناير  1 م2016ديسمبر  31  

 وفقاً لـ وفقاً لـ  

  

معايير المحاسبة 

 أثر التحول السعودية 

المعايير الدولية إلعداد 

 التقارير المالية

معايير المحاسبة 

 أثر التحول السعودية

المعايير الدولية إلعداد 

 التقارير المالية

 )بالرياالت السعودية( )بالرياالت السعودية( إيضاح 

        الموجودات

        موجودات غير متداولة 

 455.806.488 (14.618.380) 470.424.868 435.060.580 (21.556.251) 456.616.831 أ ، ج ممتلكات ومعدات

 24.682.689 17.338.320 7.344.369 30.218.776 25.207.131 5.011.645 ج موجودات غير ملموسة

 - - - 837.390 - 837.390  أصول ضريبية مؤجلة

 8.220.581 8.220.581 - 11.710.869 11.710.869 -  داولالجزء غير المت – ذمم مدينة تجارية وذمم اخرى

 6.952.247 - 6.952.247 18.464.809 - 18.464.809 ، ي ط لجزء غير المتداولا –ذمم مبيعات تقسيط مدينة 

  480.930.675 15.361.749 496.292.424 484.721.484 10.940.521 495.662.005 

        موجودات متداولة 

 651.792.118 - 651.792.118 544.045.471 - 544.045.471  مخزون

 68.168.712 54.514.677 13.654.035 43.079.237 39.813.038 3.266.199  الجزء المتداول – ذمم مدينة تجارية وذمم اخرى

 18.111.592 - 18.111.592 62.571.082 - 62.571.082 ، ي ط لجزء المتداولا –ذمم مبيعات تقسيط مدينة 

 - (68.934.738) 68.934.738 - (59.985.708) 59.985.708 ي مدفوعات مقدما  وموجودات متداولة أخرى

 66.222.180 - 66.222.180 100.197.958 - 100.197.958  النقد وما في حكمه

  770.066.418 (20.172.670) 749.893.748 818.714.663 (14.420.061) 804.294.602 

 إجمالي الموجودات
 1.250.997.093 (4.810.921) 1.246.186.172 1.303.436.147 (3.479.540) 1.299.956.607 

        والمطلوبات المساهمينحقوق 

        المساهمينحقوق 

 360.000.000 - 360.000.000 360.000.000 - 360.000.000  لمالرأس ا

 66.088.888 - 66.088.888 66.088.888 (210.166) 66.299.054  إحتياطي نظامي 

 104.252.379 (1.344.601) 105.596.980 101.886.228 (4.162.247) 106.048.475 ز هـ،أ،ب،د، أرباح مبقاه

 (65.938) - (65.938) (104.641) - (104.641)  إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية 

  العائدة إلى مساهمي الشركة المساهمينحقوق 
532.242.888 (4.372.413) 527.870.475 531.619.930 (1.344.601) 530.275.329 

 - (1.995) 1.995 - - -  الحصة غير المسيطرة

  
532.242.888 (4.372.413) 527.870.475 531.621.925 (1.346.596) 530.275.329 
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 "( )تتمة(IFRSتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )" أثر 29

 

 )تتمة( الموحدة ماليلركز امال قائمةتأثير تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على  1 - 29

 
 م2016يناير  1 م2016ديسمبر  31  

 وفقاً لـ وفقاً لـ  

  

المحاسبة  معايير

 أثر التحول السعودية 

المعايير الدولية إلعداد 

 التقارير المالية

معايير المحاسبة 

 أثر التحول السعودية

المعايير الدولية إلعداد 

 التقارير المالية

 )بالرياالت السعودية( )بالرياالت السعودية( إيضاح 

        المطلوبات 

        مطلوبات غير متداولة

 10.000.000 - 10.000.000 - - -  لجزء غير المتداول ا –مويل مرابحة ت –األجل  قرض متوسط

 8.936.124 - 8.936.124 15.134.051 - 15.134.051  الجزء غير المتداول –من برنامج الخدمات اإلضافية  إيرادات مؤجلة

 2.253.967 (13.611.709) 15.865.676 2.117.371 (12.786.757) 14.904.128 د لمتداولالجزء غير ا -إيرادات مؤجلة عن البيع مع إعادة اإلستئجار  

 12.808.170 12.808.170 - 13.388.581 13.388.581 -  لجزء غير المتداولا –التزامات إيجار تشغيلي 

 32.158 - 32.158 - - -  التزامات ضريبية مؤجلة

 45.916.000 (2.555.036) 48.471.036 51.824.772 (1.784.798) 53.609.570 ب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  83.647.749 (1.182.974) 82.464.775 83.304.994 (3.358.575) 79.946.419 

        مطلوبات متداولة 

 653.586.948 95.017.163 558.569.785 621.418.681 132.725.778 488.692.903 ، حز  ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون

 - (93.577.163) 93.577.163 - (132.158.551) 132.158.551 ز ريف مستحقة ومطلوبات أخرىمصا

 12.022.839 - 12.022.839 9.685.452 - 9.685.452  لجزء المتداولا -من برنامج الخدمات اإلضافية  إيرادات مؤجلة

 136.596 (824.952) 961.548 136.596 (824.952) 961.548 د الجزء المتداول –إيرادات مؤجلة عن البيع مع إعادة اإلستئجار 

 610.583 610.583 - 1.002.191 1.002.191 -  لجزء المتداولا –التزامات إيجار تشغيلي 

 20.000.000 - 20.000.000 - - -  لجزء المتداولا     –مويل مرابحة ت –قرض متوسط األجل 

 3.377.893 - 3.377.893 3.608.002 - 3.608.002  مخصص الزكاة الشرعية 

 689.734.859 1.225.631 688.509.228 635.850.922 744.466 635.106.456  إجمالي المطلوبات المتداولة

 769.681.278 (2.132.944) 771.814.222 718.315.697 (438.508) 718.754.205  إجمالي المطلوبات

 1.299.956.607 (3.479.540) 1.303.436.147 1.246.186.172 (4.810.921) 1.250.997.093  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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 تتمة() الموحدة ماليلركز امال قائمةتأثير تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على  1 - 29

 
م2016ديسمبر  31 المساهمينتسويات حقوق  م2016يناير  1    

  لاير سعودي لاير سعودي 

    
  531.621.925 532.242.888 إجمالي حقوق الملكية وفقا  لمعايير المحاسبة السعودية 

    
  (19.618.233) (23.419.800) أثر االعتراف باإليجار التشغيلي بطريقة القسط الثابت

  2.555.036 1.784.798 ة الخدمة للموظفينالقيمة اإلكتوارية لمكافأة نهاي

  14.436.661 13.611.709 أثر االعتراف باألرباح من البيع مع إعادة االستئجار التشغيلي

  2.719.940 3.650.880 أثر القيمة المتبقية للممتلكات والمعدات

  (1.440.000) - مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة

  (1.346.596) (4.372.413) وق الملكيةإجمالي التسويات في حق

    
  530.275.329 527.870.475 إجمالي حقوق الملكية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 

 31ي لمنتهية فاللسنة  والدخل الشاملقائمة الربح أو الخسارة تأثير تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على  29-2

 :2016ديسمبر

 

معايير المحاسبة 

 إعادة تبويب أثر التحول السعودية

المعايير الدولية إلعداد 

 التقارير المالية

 )بالرياالت السعودية( 

 3.756.667.151 - 4.383.163 3.752.283.988 ، صافياإليرادات

 (3.167.373.089) - - (3.167.373.089) تكلفة اإليرادات

 589.294.062 - 4.383.163 584.910.899 مجمل الربح

     
 (457.953.905) (93.637) (4.465.802) (453.394.466) مصاريف بيع وتسويق وتوزيع

 (107.828.560) 93.637 - (107.922.197)  مصاريف إدارية

 (6.260.369) - (6.260.369) - مصاريف أخرى

 (15.619.817) - - (15.619.817) انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات

 428.847 - 1.877.191 (1.448.344) إيرادات أخرى

 2.060.258 - (4.465.817) 6.526.075 قبل الزكاة  )الخسارة( /الربح 

     
 (1.787.046) - - (1.787.046) تكلفة تمويل

 (3.506.916) - - (3.506.916) الزكاة 

 869.548 - - 869.548 ايرادات ضريبية مؤجلة

 (2.364.156) - (4.465.817) 2.101.661  )خسارة(  /صافي ربح 

     

      :الدخل الشامل

     ل: بنود يتم إعادة تبويبها الحقا  إلى قائمة الدخ

 (38.703) - (38.703) - فروق ترجمة عمالت أجنبية

 ةسنالشاملة لل (الخسارة) الربح / إجمالي
2.101.661 (4.504.520) - (2.402.859) 

     
     ة عائد إلى:سنال (خسارةربح / )افي ص

 (2.364.156) - (4.465.817) 2.101.661 مساهمي الشركة

     
ة عائد سنالشاملة لل (الخسارةالربح )إجمالي 

     إلى:

 (2.402.859) - (4.504.520) 2.101.661 مساهمي الشركة

     
     السهم: (خسارةربح )

 الربح مننصيب السهم األساسي والمخفض 

 (0.06) - - 0.05 )لاير سعودي للسهم( - (الخسارة)

 



 الشركة المتحدة لإللكترونيات والشركات التابعة لها

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 )تتمة( -الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2017ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

- 43 - 

 "( )تتمة(IFRSتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )" أثر 29

 

 :2016ديسمبر 31هية في للسنة المنت والدخل الشاملقائمة الربح أو الخسارة تأثير تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على 
 م2016ديسمبر  31سنة المنتهية في لل 

 
صافي الخسارة قبل 

  الزكاة

 صافي خسارة

السنة   

 لاير سعودي  لاير سعودي 

 2.101.661  4.739.029 المعلنة وفقاً لمعايير المحاسبة السعودية الربح صافي    

 (3.801.567)  (3.801.567) أثر االعتراف باإليجار التشغيلي بطريقة القسط الثابت

 (770.238)  (770.238) القيمة اإلكتوارية لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 (824.952)  (824.952) أثر االعتراف باألرباح من البيع مع إعادة االستئجار التشغيلي

 930.940  930.940 أثر القيمة المتبقية للممتلكات والمعدات

    
 (2.364.156)  273.212 ية إلعداد التقارير الماليةوفقاً للمعايير الدول( الخسارة) الربحصافي 

 (38.703)   الخسارة الشاملة األخرى

    
 (2.402.859) وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للسنةالشاملة األخرى ( الخسارة) الربحإجمالي 

 

 إيضاحات حول التسويات 3- 29

تحديدها  لمتبقية والتي يتم"الممتلكات والمعدات" استهالك قيمة الممتلكات والمعدات حتى القيمة ا 16يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم  (أ

لى إلتصل معدات كات والبنود الممتل بعض بناء  على األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات. قامت المجموعة سابقا باستهالك

و ه قيمة صفر، ستهلك إلىوضع قيمة متبقية للممتلكات والمعدات التي لم تأثر  . إنبقيةبدون االخذ في االعتبار القيمة المت قيمة صفر

لمساهمين  بمبلغ م وزيادة في حقوق ا2016ديسمبر  31ة المنتهية في فترلاير سعودي لل 930.940انخفاض مصاريف االستهالك بمبلغ 

في حقوق  زيادة م، بلغ األثر2016ر بديسم 31نتهية في م. وبالمثل للسنة الم2016يناير  1لاير سعودي كما في  2.719.940

 .م2016ديسمبر  31لاير سعودي للفترة المنتهية في  .3، ومبلغ لاير سعودي 3.650.880المساهمين  بمبلغ 
 

ييم التزام نبغي تق. وعليه، ي"منافع الموظفين" تقييم منافع الموظفين طويلة األجل بطريقة اكتوارية 19يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم  (ب

وفق  مة للموظفينية الخدمكافأة نهاية الخدمة للموظفين للمجموعة بطريقة اكتوارية. قامت المجموعة سابقا  بتحديد التزام مكافأة نها

سعودي لاير  770.238 غمصاريف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بمبل زيادةمتطلبات قانون العمل السعودي. يتمثل أثر هذا التغيير في 

م. بالنسبة 2016ر يناي 1ما في لاير سعودي ك 2.555.036م وزيادة في حقوق المساهمين بمبلغ 2016ديسمبر  31ة المنتهية في فترلل

 لاير سعودي. 1.784.798م، بلغت الزيادة في حقوق المساهمين 2016ر بديسم 31لسنة المنتهية في ل
 

نفصل في ت غير الملموسة" اإلفصاح عن الموجودات غير الملموسة بشكل م"الموجودا 38يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم  (ج

 ذتحت التنفي سماليةفي اعمال رأ اإليضاحات وفي قائمة المركز المالي. قامت المجموعة سابقا باإلفصاح عن الموجودات غير الملموسة

يناير  1دي كما في لاير سعو 17.338.320 لموسة بمبلغضمن الممتلكات والمعدات. إن أثر هذا التغيير هو زيادة في الموجودات غير الم

 دي.لاير سعو 30.218.776م، بلغ رصيد الموجودات غير الملموسة 2016ديسمبر  31م. بالنسبة للسنة المنتهية في 2016
 

ر بالفرق العتراف على الفوا"عقود اإليجار"، بالنسبة لمعاملة البيع مع إعادة االستئجار، أن يتم  17يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم  (د

يمة العادلة لبيع عن القا قيمة بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الربح أو الخسارة . وينبغي تأجيل الفائض المتحصل من

دى فترة عقد فترية على ممة الديه على مدى السنة التي يتوقع أن يتم استخدم األصل فيها. سابقا ، تم تأجيل الفرق بين سعر البيع والقئوإطفا

م 2016ديسمبر  31ي لاير سعودي للفترة المنتهية ف 824.952 ي زيادة في مصاريف اإليجار بمبلغاإليجار. يتمثل أثر هذا التغيير ف

ر بديسم 31 لسنة المنتهية فيلبالنسبة  م.2016يناير  1لاير سعودي كما في  14.436.661وزيادة في حقوق المساهمين بمبلغ 

 لاير سعودي. 13.611.709 م، بلغت الزيادة في حقوق المساهمين2016
 

حتى  دى فترة اإليجار،االعتراف بمدفوعات عقود اإليجار التشغيلي بطريقة القسط الثابت على م 17يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم  (ه

فوعة. لمبالغ المد علی امصاريف اإليجار التشغيلي بناء   لو لم يتم سداد دفعات اإليجار على هذا األساس. قامت المجموعة سابقا بتسجيل

م وانخفاض 2016ر ديسمب 31لاير سعودي للفترة المنتهية في  3.801.567إن أثر هذا التغيير هو زيادة في مصاريف اإليجار بمبلغ 

م، بلغ 2016ر بسمدي 31تهية في بالنسبة للسنة المن م.2016يناير  1لاير سعودي كما في  19.618.233في حقوق المساهمين  بمبلغ 

 . لاير سعودي 23.419.800في حقوق المساهمين  االنخفاض
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 )تتمة( إيضاحات حول التسويات 29-3
 

بة عيار المحاسفق مع مدائنون آخرون. وقد تم ذلك للتواإعادة تبويب المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى إلى ذمم دائنة تجارية و (و

 "عرض القوائم المالية". 1الدولي رقم 
 

 .2016اير ين 1كما في  معايير المحاسبة السعوديةل وفقمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والذي لم يكن مطلوب لتسجيل استحقاق  (ز
 

لاير  1.624.737يستحق مبلغ  ،2016يناير  1كما في  المتداولة.كان يتم سابقا  عرض قروض وسلف الموظفين كجزء من الموجودات  (ح

للتوافق  ات غير متداولةوعليه، تم إعادة تبويبها إلى موجود .شهرا من تاريخ القوائم المالية 12سعودي من هذا الرصيد خالل أکثر من 

 .1مع معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

بة عيار المحاسمافق مع تداولة األخرى إلى ذمم مدينة تجارية وذمم اخرى. وتم ذلك ليتوإعادة تبويب المدفوعات مقدما والموجودات الم (ط

 .1الدولي رقم 
 

يناير  1ا في كم لاير سعودي من رصيد المدفوعات مقدما  إلى موجودات غير متداولة 6.595.844توزيع الجزء طويل األجل بمبلغ  (ي

2016. 

 
 
 توزيعات أرباح 30

صف األول من عام على مساهمي الشركة عن الن م توزيع أرباح نقدية2017يوليو  9اجتماعه المنعقد بتاريخ قرر مجلس إدارة الشركة في 

  مليون لاير سعودي. 31.50لاير سعودي للسهم وبإجمالي  0.75بواقع  م2017

 

 االرتباطات المحتملة وااللتزامات الرأسمالية  31

 
 

 م2016يناير  1  م2016ديسمبر  31  م2017ديسمبر 31

 )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  

 167.688.995  159.320.299  380.189.331  اعتمادات مستندية

 56.856.073  33.903.698  26.091.198  خطابات ضمان

 5.332.961  24.515.140  2.613.956  التزامات لشراء ممتلكات ومعدات

 1.431.270  1.500.000  914.344  موجودات غير ملموسةالتزامات لشراء 

 

 أرقام المقارنة 32

يدَ أ    الحالية. السنةالماضية بما يتماشى مع عرض  السنةتصنيف بعض أرقام  ع 

 

 احداث الحقة  33

على مساهمي  عوديسمليون لاير  52.5بمبلغ  م توزيع أرباح نقدية2018 فبراير 21قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

  .م2017من عام  الثانيالشركة عن النصف 

 

 الموحدة اعتماد القوائم المالية 34

 .هـ1439مادى اآلخر ج 11الموافق  م2018فبراير  27 تم اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ


