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 مراجع الحسابات المستقل  تقرير

 
 

        السادة / المساهمون 

 لمتحدة لإللكترونيات الشركة ا

 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية  -الخبر 

 

 التقرير عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

 

 الرأي

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

 اآلخر الشامل لربح أو الخسارة والدخلالموحدة ل ائموقالم، و2019ديسمبر  31 في كماالموحدة المالي  المركز قائمة تشمل والتي باسم "المجموعة"(،

 ملخص ذلك في بما ،ةالموحد المالية القوائمحول  واإليضاحات التاريخ، ذلك في المنتهية للسنة النقدية ، والتدفقاتالملكية حقوق في والتغيرات

  .الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى المحاسبية للسياسات

 

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

 العربية في المملكة المعتمدة المالي للتقرير الدولية للمعايير وفقا   التاريخ، ذلك في المنتهية حدة للسنةالنقدية المو الموحد وتدفقاتها المالي وأدائها 2019

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

 الرأي أساس

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

 في المعتمدة المهنة وآداب سلوك وفقا  لقواعدن المجموعة ع 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 بمراجعتناالصلة  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 نت،كا 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 مراجعتنافإن وصفنا لكيفية معالجة  مدرج أدناه،أمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مراجع الحسابات المستقل )تتمة( تقرير
 

 )تتمة( للمراجعة الرئيسة األمور

 كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا أمر رئيسي للمراجعة

 . اإلعتراف باإليرادات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات1

م، إعترفت المجموعة بإيرادات بلغت 2019ديسمبر  31كما في 

مليون لاير  4.394م: 2018مليون لاير سعودي ) 5.135

 سعودي(.

 

عنصر حيث أنه يمثل المراجعة لل رئيسيأمر يرادات اإلإعتبار  تم

ن إف ،وعالوة على ذلك التجاري الرئيسي لعمليات المجموعة.

على نظم بشكل رئيسي عتمد ي ةالمجموعيرادات إمن  كبيرا   جزءا  

 تسجيللية الرقابة على آعمليات  نتكنولوجيا المعلومات م

ساسى من أمكون إن ستخراج ودمج المعلومات. وإوتخزين 

م ستخد  لم  لوصول المكونات هذه العمليات والضوابط هو ضمان 

دارة تغيير وإ ،المالية والتقارير نظمةوتكامل األ ،المناسب

خرى ذات التلقائية األ اتود ضوابط المعالجوجوالبروتوكوالت 

تجاوز تن االدارة قد أهناك خطر  عليه فإنبها. و واإللتزام الصلة

مجموعة العلى  مستمرا   ضغطا   لوجود جراءاتهذه الضوابط واإل

حدوث لى إيؤدى  قد ،هداف المبيعاتوأ نحو تلبية توقعات

 . يراداتفى اإلتحريفات 

 

( حول القوائم المالية الموحدة 3م )يرجى الرجوع إلى إيضاح رق

 للسياسات المحاسبية الهامة لإلعتراف باإليرادات.

 :يراداتاإل باإلعترافجراءات التالية فيما يتعلق اإلبقمنا لقد 
 
 

تكنولوجيا المعلومات نظم  ةعلى مراجع زيركالت -

اشركنا  لقدفى عمليات مبيعات الشركة.  ةمهمالوالضوابط 

النظم والضوابط فى مراجعة  ت نظم معلوما خصائيوأ

 .والتي تتطلب خبرة فنية متخصصة
 

ضوابط نظم ختبار تصميم وفعالية تشغيل إتقييم و -

 مستخد  لم  ل هابما فى ذلك وصول ،على المبيعاتالمعلومات 

دارة التغيير وكذلك موثوقية إنظمة ووتكامل األ المناسب

البيانات والتكامل  المعلومات،ستخراج إ ،البيانات

التحليلية  اتختبارلى اإلإضافة باإل ،التقارير الماليةو

 يرادات العمليات.إعلى األخرى 
 

  تقييم مدى مالئمة سياسات تحقق االيرادات بالمجموعة فيما

 يتعلق بمتطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة. 
 

  يرادات بما اإلبفعالية تشغيل الرقابة المرتبطة وتقييم تصميم

بيعات اآللي والرقابة حوله من آلية وتسجيل نظام المفى ذلك 

 .خرى ذات الصلةالجوانب األيدوي و
 

 جراء دراسة تحليلية مفصلة عن مختلف عناصر إ

 .المبيعات  اإليرادات/
 

  الضمان الممتد عن طريق  اطفاء إيراداتصحة التأكد من

يرادات ل اإليسجالتأكد من تعقود خدمات الضمان و فحص

 . بشكل صحيح
 

 اطفاء ايرادات مبيعات التقسيط والتمويل صحة من  التأكد

مبيعات التقسيط والتمويل  فحصعن طريق االسالمي 

 يرادات بشكل صحيحل اإليسجالتأكد من تواالسالمي 
 

  اجراء اختبار للتفاصيل وكذلك اختبار الضوابط التي نراها

 ضرورية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مراجع الحسابات المستقل )تتمة( تقرير
 

 )تتمة( للمراجعة الرئيسة األمور

 كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا أمر رئيسي للمراجعة

 "األدوات المالية" وأثر مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية 9. المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 2

يقدم هذا المعيار ارشادات التي تتعلق بتصنيف وقياس األدوات 

عتمد أساس التصنيف الذي تقوم على أساسه ادارة المالية. ي

الموجودات المالية جنبا  إلى جنب مع خصائص التدفقات النقدية 

 9التعاقدية ذات الصلة. يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

نموذج "خسائر اإلئتمان المتوقعة" لحساب مخصص انخفاض 

 قيمة الموجودات المالية.

 

ثابة أمر رئيسي للمراجعة نظرا  لدرجة الحكم تم اعتبار ذلك بم

الجوهري واإلفتراض الذي تستخدمه اإلدارة لحساب انخفاض 

قيمة الموجودات المالية باستخدام نموذج "خسائر اإلئتمان 

 المتوقعة".
 

( حول القوائم المالية الموحدة 3يرجي الرجوع إلى ايضاح رقم )

دوات المالية للسياسة المحاسبية ذات الصلة بسياسات األ

 ومخصصات اإلنخفاض.

 

 

 لقد قمنا باإلجراءات التالية كجزء من عملية المراجعة:

 

  "تقييم مالئمة تطبيق نموذج "الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

والذي أعده مستشار مستقل للمجموعة، على الموجودات 

المالية ذات الصلة وذلك من خالل فهم طبيعة الموجودات 

 التطبيق مع متطلبات المعيار. المالية ومقارنة
 

  التحقق من البيانات المدخلة لتقييم معقولية احتمال التعثر في

 ( مع المستندات األصلية.PDالسداد )
 

 ( اختبار الخسارة الناجمة عن التعثرLGD)   بنموذج

 خسائر اإلئتمان المتوقعة وذلك لعينة األدوات المالية.
 

  تلك المستخدمة اختبار اإلفتراضات الرئيسية، مثل

إلحتساب احتمال التعثر والخسارة الالحقة للتعثر وذلك من 

خالل مقارنة البيانات التاريخية. كذلك تم األخذ في اإلعتبار 

دمج عوامل مستقبلية )ذات غلبة اقتصادية( لعكس أثر 

 األحداث المستقبلية كخسائر ائتمانية متوقعة.
 

 ت التي تم كذلك قمنا بمراجعة دقة ومالئمة اإلفصاحا

 عرضها بالقوائم المالية الموحدة المرفقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 مراجع الحسابات المستقل )تتمة( تقرير

 

 )تتمة( للمراجعة الرئيسة األمور

 

 كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا أمر رئيسي للمراجعة

 . تقييم المخزون3

 913موعة مخزون بمبلغ م، لدى المج2019ديسمبر  31كما في 

مليون لاير سعودي(، بعد  791: 2018مليون لاير سعودي )

 تعديله باإلنخفاض في القيمة ومخصص مخزون بطيء الحركة.

 

يظهر المخزون بسعر التكلفة ( 3كما هو موضح بااليضاح رقم )

ستخدام إأو صافي القيمة المحققة، أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة ب

المرجح. إن صافي القيمة المحققة هو سعر البيع طريقة المتوسط 

 التقديري بعد خصم كافة تكاليف اإلكمال ومصاريف البيع

ما إذا کان المخزون  ديإن تحدوتعديالت تخفيضات األسعار. 

من اإلدارة ممارسة  تطلبي ،أقل من التکلفة مةيبقبيعه  تميسوف 

. باستمرار مهاييإعادة تق تميفتراضات التي اإل قياألحکام وتطب

تقوم اإلدارة باإلجراءات التالية لتحديد مستوى إنخفاض األسعار 

 ومخصصات البضاعة بطيئة الحركة المطلوبة:

 

  إستخدام تقارير أعمار البضاعة جنبا  إلى جنب مع

المعلومات التاريخية لتقدير احتمالية بيع المخزون البطيء 

 الحركة.

 

 ئوية لتخفيض قيمته، بالنسبة للمخزون، تطبق اإلدارة نسب م

وفق عمر المخزون بنهاية السنة تستمد تلك النسب من 

 المستويات التاريخية للتخفيض.

 

  على حدة للتأكد من أنه من المخزون كل بند لإجراء تحليل

 ،أيهما أقل ،تم إدراجه بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق

 .ما تطلب ذلكتخفيض محدد عندتسجيل وتم 

 

يعة النسبية لمنتجات المجموعة وقابليتها للتغيرات في إن الطب

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 أكبرالدفترية للمخزون 

 

نظرا لمستوى التقديرات مراجعة تم إعتبار ذلك كأمر رئيسي لل

فتراضات الهامة التي تستخدمها اإلدارة في تحديد واإل

 .نخفاض القيمة والبضاعة البطيئة الحركةإمخصصات 

 

حول القوائم المالية الموحدة  3يرجى الرجوع الى ايضاح رقم 

 لإلطالع على السياسة المحاسبية للمخزون.

 قييم المخزون:قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية على ت

 

  السياسة المحاسبية المتبعة من قبل  مطابقةمراجعة مدى

 .دارةإلا

 

  ،ساب متوسط تحتم إعادة ابالنسبة لعينة من بنود المخزون

 .التكلفة المرجح

 

  إختبار صحة تقرير أعمار المخزون المستخدم من ق بل

اإلدارة وذلك بمطابقة عينة من بنود المخزون مع آخر 

 يلها.فواتير تم تسج

 

  صافي القيمة الممكن تحقيقها  بمقارنةقمنا على أساس العينة

  لبنود المخزون إلى أسعار البيع الحديثة
 

 المخزون منخفض القيمة  ريالمعتمدة لتقد اسةيالس تقييم

 وبطيء الحركة.

 

  تقييم نسب التخفيض المطبقة على المخزون المتقادم

ئد من بالرجوع إلى نسب التخفيض التاريخية و العا

 المخزون بطيء الحركة.

 

  أداء إعادة احتساب قيمة اإلنخفاض في المخزون ومخصص

 المخزون بطيء الحركة.

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 مراجع الحسابات المستقل )تتمة( تقرير
 

 )تتمة( للمراجعة الرئيسة األمور

 

 كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا أمر رئيسي للمراجعة

 "عقود اإليجار"  16ر المالي رقم . المعيار الدولي للتقري4

 

"عقود  16طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ا من  يحل محل معيار المحاسبة ل 2019يناير  1اإليجار" اعتبار 

 ."عقود اإليجار" 17الدولي رقم 

  
أجرت اإلدارة تحليال  تفصيلي ا لكل عقد إيجار لتحديد تأثير المعيار 

يث ا، وحددت التغييرات المطلوبة التي يتعين إجراؤها المعتمد حد

على السياسات المحاسبية الحالية وحددت تعديالت التحول 

والتغيرات المترتبة على العمليات والضوابط المطلوبة خاصة 

 .فيما يتعلق بتحديد ما إذا كان ترتيب ما يفي بتعريف عقد اإليجار
 

"عقود اإليجار"  16قم يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي ر

ا في المركز المالي للمستأجرين.  ا محاسبي ا واحد ا مدرج  نموذج 

يعترف المستأجر بأصل حق االستخدام والذي يمثل حقه في 

استخدام األصل المعني والتزام عقد اإليجار الذي يمثل التزامه 

بسداد مدفوعات اإليجار. هناك استثناءات اختيارية لعقود اإليجار 

  ة األجل وعقود اإليجار المنخفضة القيمة. قصير

 
 16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ووفقا لهذه الطريقة، فقد ي المعدل. رجعالثر األ باستخدام منهجية

التأثير التراكمي لتطبيق اثبات طب  ق المعيار بأثر رجعي مع 

 المعيار في تاريخ التطبيق المبدئي

 
عتبار ذلك كأمر رئيسي للمراجعة حيث أن تقييم العقود لتقع تم إ

قد ال يتم  16ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

تحديده أو إدراجه بشكل مناسب عند احتساب أثر التحول. كذلك 

تحديد المبالغ المتعلقة بأصول حق االستخدام والتزامات عقد 

كام جوهرية من قبل اإلدارة اإليجار المقابلة لها تنطوي على أح

 .وتقديرات تتعلق بشروط عقد اإليجار ومعدل الخصم

 
( حول القوائم المالية الموحدة 3يرجي الرجوع إلى ايضاح رقم )

بأصول حق اإلستخدام والتزامات للسياسة المحاسبية ذات الصلة 

اإليجار المعترف بها عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .""عقود اإليجار 16رقم  

 

 :قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية

 

  تطبيق المعيار الجديد، من قبل إدارة  مالئمةتقييم مدى

أصول المجموعة، من حيث االعتراف والتصنيف وقياس 

 .2019يناير  1والتزام عقد االيجار كما في  حق اإلستخدام

 

  االفتراضات واألحكام الهامة المتعلقة  مالئمةتقييم مدى

مدة عقد اإليجار ومعدل الخصم ، ومدفوعات اإليجار ب

والتزامات عقد اإليجار ومدى  أصول حق اإلستخداملتحديد 

معدل الخصم المستخدم في تحديد التزامات عقود  مالئمة

 .اإليجار
 

  اإليجار، على أساس العينة، عن طريق عقود إختبار جداول

 أصل حق اإلستخدامالمتعلقة بإعادة حساب المبالغ 

، بناء  على شروط عقود اإليجار. لقد التأجير التزامات و

ا الدقة الحسابية لجداول اإليجار  كيفية واختبرنا أيض 

القوائم  تجميعها للحصول على إجماليات التعديل المطبقة في

 .2019يناير  1المالية الموحدة كما في 
 

 اإليجار األساسية على أساس العينة معلومات من دقة  ناتحقق

عقود اإليجار وغيرها من المعلومات  مطابقةخالل من 

 .دةيالمؤ

 

  بفحص دقة ومالئمة االفصاحات التي تم عرضها كذلك قمنا

 .المرفقة لقوائم المالية الموحدةبا

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مراجع الحسابات المستقل )تتمة( تقرير
 

 2019معلومات اخرى متضمنة في التقرير السنوي لعام 

، بخالف القوائم للمجموعةلمسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات االخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي إن اإلدارة هي ا

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

 قة ال يغطي المعلومات األخرى، ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد أو االستنتاج حولها.ان رأينا حول القوائم المالية الموحدة  المرف
 

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

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

 جوهري.
 

 وعندما نقرأ التقرير السنوي، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، نكون مطالبين باالبالغ عن األمر للمكلفين بالحوكمة. 
 

  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 اإلدارة إن
 وهي ،ونظام الشركة األساسي الشركات نظام كاموأح 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 وعةالمجم 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
  .ذلك بخالف واقعي خيار هناك ليس أو عملياتها،

 

 .المجموعة في المالي التقرير عملية على اإلشراف عن ونالمسؤول هم مجلس إدارة الشركةإن 
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

ناتج عن الغش او الخطأ،  سواء كان تتمثل اهدافنا فى الحصول على تاكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري

راجعة التى تم القيام بها جع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوي عاِل من التأكيد، إال أنه ليس ضمانا  أن الموإصدار تقرير مرا

الدولية المعتمدة فى المملكة العربية السعودية ستكشف دائما عن تحريف جوهري عند وجوده. تنشأ التحريفات عن الغش أو  لمراجعةا معاييروفقا ل

ن بناء  على الخطأ وتُعَد جوهرية، بمفردها أو فى مجموعها، إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر على القرارت االقتصادية التى يتخذها المستخدمو

ننا نمارس الحكم المهني هذه القوائم المالية الموحدة. وكجزء من المراجعة وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة فى المملكة العربية السعودية، فإ

 ونحافظ على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. كما قمنا بـ:
 

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

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

تحريف 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 تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية.
 

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

 . للمجموعة إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية

 

 ت بها اإلدارة.تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمه، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التى قام 

 

 ن هناك عدم استنتاج مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبية، وإستنادا  إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كا

أ اإلستمرارية. إذا ما تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكا  كبيرا  حول مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا  لمبد

ة، وإذا استنتجنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية الموحد

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

 ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن االستمرار في العمل وفقا  لمبدأ االستمرارية.
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 واألنشطة الرئيسية كوينالت 3

 1010115351شركة مساهمة سعودية في الرياض بموجب السجل التجاري رقم كالشركة المتحدة لإللكترونيات )"الشركة"( س جلت 

م، تم نقل المقر المسجل للشركة من مدينة الرياض الى مدينة 2004عام  في (.2002 إبريل 1هـ )الموافق 1423محرم  19الصادر بتاريخ 

(. تم 2004يوليو  21هـ )الموافق 1425جمادى الثاني  10بتاريخ  2051029241الخبر، وعليه، تم تغيير رقم السجل التجاري ليصبح 

 م.2011بر ديسم 24إدراج أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي )تداول( ابتدا  من 

سب يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية واألجهزة واألدوات الكهربائية واإللكترونية وأجهزة الحا

امة اآللي وقطع غيارها وإكسسواراتها واالثاث والتجهيزات واألدوات المكتبية وتركيب مسجالت السيارات وخدمات الصيانة واإلصالح وإق

 المطاعم والتسويق للغير.
 

على زيادة رأس مال ، وافق المساهمين بالشركة في الجمعية العامة غير العادية 2012سبتمبر  12هـ الموافق  1440محرم  2في تاريخ 

لنظامي للشركة للعام ا واالحتياطي المبقاة األرباحمن حساب التحويل  الزيادة عن طريق هذهتم تمويل و، مليون لاير سعودي 20بمبلغ  الشركة

 األسهمعدد  زادلاير، و مليون 500مليون لاير سعودي  إلى  420رأس مال الشركة من  زادم ، وبهذا 2011ديسمبر  31في  المالي المنتهي

  :تفاصيل الزيادة كما يليإن  .مليون سهم 50مليون سهم إلى  42من 
 

من رأس مال الشركة،  ٪ 14329سهم واحد لكل سبعة أسهم قائمة، ما يمثل زيادة  بواقع المساهمينمليون سهم كأسهم منحة على  6توزيع  -1

في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز  المقيدينفي نهاية يوم انعقاد الجمعية  لألسهم المالكينللمساهمين  األحقيةتاريخ  على أن يكون

 .الجمعية العامة غير العادية للشركة انعقاديوم  بنهاية ثاني يوم تداول يلي اإليداعمركز األوراق المالية إيداع 
 

 ل(.جألطويلة ا الحوافز خطة)من رأس مال الشركة لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة  ٪4316مليون سهم ما يمثل نسبته  2تخصيص  -2
 

 

 لمملكة العربية السعودية. ، ا31952الخبر  16622ص. ب.  –عنوان المقر المسجل للشركة هو الشركة المتحدة لإللكترونيات ان 

 هيكل المجموعة 3-3

 على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة التالية:الموحدة تشتمل القوائم المالية 

إسم الشركات التابعة الموحدة    نسبة الملكية الفعلية  

 2019 2012 

٪100 لبحرين(إكسترا إس بي سي )شركة مسجلة في مملكة ا –الشركة المتحدة لإللكترونيات  .1  100٪  

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

٪100 الشركة المتحدة لخدمات الصيانة المحدودة )شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية( .3  100٪  

٪100 السعودية(الشركة المتحدة للخدمات المالية )شركة مسجلة فى المملكة العربية  .4  100٪  

٪100 )شركة مسجلة في مملكة البحرين(المحدودة للخدمات المالية بروكو شركة  .5  - 

   
 

الموحدة دراجها في القوائم المالية إتم المملوكة بالكامل للشركة شركات التابعة ما ذكر أعاله من الموجودات ومطلوبات ونتائج عمليات إن 

 المرفقة. 

 13هـ )الموافق 1432ذو القعدة  15إكسترا إس بي سي هي شركة مسجلة في مملكة البحرين بتاريخ  –لإللكترونيات . الشركة المتحدة 1

وتصدير وبيع األجهزة االلكترونية والكهربائية وقطع الغيار المتعلقة بها وأجهزة  استيرادم(. ويتمثل نشاطها الرئيسي في 2011أكتوبر 

ئية والسمعية واستيراد وتصدير وبيع أجهزة الحاسب اآللي ومستلزماته واستيراد وتصدير وبيع البرامج الحاسب اآللي وبيع المصنفات المر

طوير واألنظمة المتعلقة بالحاسب اآللي واستيراد وتصدير وبيع األلعاب اإللكترونية وبرامجها وتصليح األدوات الكهربائية الصغيرة وإدارة وت

  .الممتلكات الخاصة

 

 1هـ )الموافق 1433جمادى األولى  15إكسترا إل إل سي هي شركة مسجلة في سلطنة عمان بتاريخ  –تحدة لإللكترونيات الشركة الم .2

م(، ويتمثل نشاطها الرئيسي في بيع التجزئة لألجهزة والحاسب اآللي والبرامج غير المتخصصة واألجهزة المنزلية )راديوهات 2012ابريل 

  .باألقمار الصناعية وهواتف اتصالي ...إلخ( وألعاب وأجهزة وأجهزة تلفزيون وثالجات وأوان
 

يونيو  22هـ )1431رجب  10الشركة المتحدة لخدمات الصيانة المحدودة، هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بتاريخ  .3

ة والرقمية والكهربائية واألجهزة المنزلية م(. ويتمثل نشاطها الرئيسي في صيانة وإصالح وتقديم ضمانات إصالح األجهزة اإللكتروني2010

ب والحاسب وتجارة الجملة في األجهزة اإللكترونية والرقمية والتصوير والفاكس والتليفونات والهواتف المحمولة وقطع غيارها وألعاب الحاس

 .اآلليلي وملحقاتها وطابعات الحاسب اآللي وأجهزة وأدوات األلعاب الكهربائية والحاسبات والمفكرات اإللكترونية وأجهزة الحاسب اآل
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 (تتمةواألنشطة الرئيسية ) كوينالت 3

 (تتمة) هيكل المجموعة 3-3

مليون لاير سعودي إلنشا  شركة جديدة تحت اسم " الشركة المتحدة للخدمات المالية".  150، استثمرت الشركة مبلغ 2012. خالل عام 4

ة التمويل االستهالكي في المملكة العربية السعودية وفقا  لنظام مراقبة شركات التمويل تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة التابعة في ممارس

 والئحته التنفيذية المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 
  

شركة " مليون لاير سعودي لالستحواذ على شركة تحت اسم  5، استثمرت الشركة مبلغ 2019ديسمبر  31المنتهية في المالية  السنة. خالل 5

تقديم الخدمات الفنية للمؤسسات المالية والشركات األخرى. المحدودة ". تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة التابعة في للخدمات المالية بروكو 

لاير سعودي  633613451شهرة بقيمة  المجموعة حققتتخضع عمليات الشركة لموافقة مصرف البحرين المركزي في مملكة البحرين. 

تم عرض التحليل التفصيلي لصافي . ال المستحوذ عليهو، والتي تمثل الزيادة في المقابل المادي عن صافي األصهذا االستحواذ نتيجة ل

 المالية الموحدة المرفقة. حول القوائم 2 اإليضاح رقم المطلوبات والشهرة عند االستحواذ على الشركة التابعة في 
 

 .هم مجتمعين بـ "المجموعة"الشركة وشركاتها التابعة يشار إليان 
 

فرعا  عامال  في المملكة العربية  45فرعا ( منها  44: 2012 ديسمبر 31فرعا  ) 50، يوجد لدى المجموعة 2019 ديسمبر 31كما في 

 فرعا (.  41: 2012ديسمبر  31السعودية )
 

. يتم تقريب األرقام ألقرب للمجموعةض والعملة الوظيفية يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة الموجزة بالريال السعودي وهو عملة العر

 لاير. 

 

 عداداإل أسس 1

 االلتزام قائمة 1-3

المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى للمعايير الدولية للتقرير المالي  تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  

 .للمحاسبين القانونيين التي أقرتها الهيئة السعودية

 

 إعداد القوائم المالية الموحدة 1-1

ا آخر للباستثنا  الحاالت التي تتطلب فيها المعايير الدولية  تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية تقرير المالي أساس 

 .المالية الموحدة المرفقة حول القوائم 3باإليضاح رقم في السياسات المحاسبية  مفصح عنهاللقياس كما هو 
 

التقديرات واالفتراضات التي قد ووضع األحكام، ، يتطلب من اإلدارة رير المالیلتقلوفقا  للمعايير الدولية  الموحدة إن اعداد القوائم المالية

الهامة قد تم االفصاح عنها بإيضاح واالفتراضات  التقديراتان هذه . المصرح عنها بالقوائم الماليةالمبالغ السياسات المحاسبية وتؤثر على 

 .4رقم 

 

 أساس التوحيد 1-1

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

 القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها.   •

 وائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها .نشو  حق للشركة في الع• 

 القدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد االستثمار.• 
 

تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث 

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

عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالشركة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، يكون للشركة السيطرة على 

األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه 

ا منفرد. تأخذ الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق تصويت في الشركة المستثمر فيه

 لمنحها السيطرة ، تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:
 

 ركة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرين حجم حقوق التصويت التي تمتلكها الش 

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

 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى، و 

 لقدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة وقت الحاجة أية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن الشركة لها، أو ليست لديها، ا

 التخاذ قرارات، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.
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 أسس اإلعداد )تتمة( 1

 

 )تتمة( أساس التوحيد 1-1

ينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد الشركة تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن الشركة من السيطرة على تلك الشركة التابعة، ب

أو المستبعدة خالل السنة  عليها إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ إدراجالسيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم 

سيطرة على الشركة فقدان الحتى تاريخ الشركة على السيطرة  استحواذالموحدة من تاريخ اآلخر الدخل الشامل وفي قائمة الربح أو الخسارة 

 التابعة.
 

إجمالي الدخل الشامل ان إن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة على مساهمي الشركة. 

 للشركة التابعة موزع على مساهمي الشركة. 
 

لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من ، متى تتطلبت الحاجة، كات التابعةيتم إجرا  تعديالت على القوائم المالية الموحدة للشر

 قبل المجموعة. 
 

يتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن 

 التوحيد.المعامالت بين شركات المجموعة عند 

 

التغيرات في حقوق ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية 1-1-3  

م إن التغيرات في ملكية المجموعة في شركات تابعة والتي ال تؤدي إلى خسارة السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية. يتم تعديل القي

 تعديلالتعكس التغيرات في ملكيتها في الشركات التابعة. إن أي فرق بين قيمة المدرجة لملكية المجموعة وحقوق المساهمين غير المسيطرة ل

حقوق المساهمين غير المسيطرة والقيمة العادلة للبدل المدفوع أو المقبوض يتم إدراجه مباشرة في حقوق المساهمين ويكون عائدا  إلى  في

 .المجموعةمساهمي 

 

تابعة، يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ويتم احتسابها عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة ال

( القيمة الدفترية المدرجة سابقا  للموجودات )بما 2( إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألية حصة مستبقاة و )1كالفرق بين )

تابعة وأية حقوق ملكية غير مسيطرة. يتم المحاسبة على جميع المبالغ المعترف بها سابقا  في الدخل في ذلك الشهرة(، ومطلوبات الشركة ال

آخر، الشامل اآلخر المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو كانت المجموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة مباشرة )بمعنى 

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

 (. للتقرير المالي

 

عمليات تجميع المنشآت والشهرة 1-1-1  

بل المحول، وذلك تتم المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت بإستخدام طريقة اإلستحواذ. وتقاس تكلفة اإلستحواذ بالقيمة العادلة لمجموع المقا
كما في تاريخ اإلستحواذ، باإلضافة إلى قيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. وبالنسبة لكل عملية تجميع منشآت، 
يقوم المشتري بقياس حصص الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في قيمة صافي 

 ودات التي يمكن تحديدها بذاتها للشركة المستحوذ عليها. وتدرج تكاليف اإلستحواذ المتكبدة ضمن المصاريف.الموج
 

تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية المقتناة وذلك  مالئمةعندما تقوم المجموعة باإلستحواذ على منشأة أخرى، فإنها تقوم بتحديد مدى 
 االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ اإلستحواذ.وفقاً للشروط التعاقدية والظروف 

 

 إن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشتري سوف يتم إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ الشراء. يتم قياس المقابل المحتمل، والمدرج
دوات المالية: اإلعتراف والقياس(، بالقيمة العادلة، ويتم )األ 9كأصل أو التزام أداة مالية بحسب نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 اإلعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
 

وإذا ما زادت القيمة تمثل الشهرة فائض تكلفة اإلستثمارات عن القيمة العادلة لصافي الموجودات أو المطلوبات المشتراة في تجميع األعمال 
كبدة العادلة لصافي الموجودات المقتناة عن قيمة المقابل المحول، فإن المجموعة تقوم بمراجعة تحديد جميع األصول المقتناة والمطلوبات المت

ا ما نتج عن تلك بشكل صحيح، كما تقوم بمراجعة اإلجراءات المتخذة لقياس المبالغ التي سيتم اإلعتراف بها في تاريخ االستحواذ. وإذ
المراجعة بأن القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة مازالت أعلى من إجمالي المقابل المحول، فسيتم االعتراف بمكاسب ضمن قائمة 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
 

متراكمة لإلنخفاض في القيمة، ولغرض إختبار اإلنخفاض في القيمة،  بعد اإلعتراف المبدئي، تقاس الشهرة بالتكلفة مطروحاً منها أي خسائر
يتم توزيع الشهرة المكتسبة من خالل عمليات تجميع المنشآت، إلى كل وحدة من وحدات المجموعة المولدة للنقد أو مجموعات الوحدات 

عن تخصيص الموجودات أو المطلوبات األخرى  المولدة للنقد والتي من المتوقع أن تستفيد من عمليات تجميع المنشآت بصرف النظر
 للمجموعة إلى تلك الوحدات أو مجموعة الوحدات.
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 أسس اإلعداد )تتمة( 1

 )تتمة( أساس التوحيد 1-1

)تتمة( عمليات تجميع المنشآت والشهرة 1-1-3  
 

وجود انخفاض القيمة الدفترية وتقيد  يتم اختبار الشهرة بغرض تحديد انخفاض في قيمة الشهرة سنويا وذلك عند وجود عوامل تشير إلى
النقد )أو بالتكلفة ناقصا الخسائر المتراكمة النخفاض القيمة ويتم تحديد اإلنخفاض في قيمة الشهرة بتقييم المبلغ الممكن استرداده لوحدة إنتاج 

للوحدة المدرة النقد أقل من القيمة الدفترية مجموعة الوحدات المدرة النقد( التي تتعلق بها الشهرة، عندما يكون المبلغ الممكن استرداده 
للوحدة، يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة. إن أي خسارة من انخفاض القيمة المحققة للشهرة ال يتم عكسها في فترات الحقة. تتضمن 

تمثل الشهرة السالبة الزيادة في القيمة العادلة  األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد المنشأة القيمة الدفترية للشهرة المتعلقة بالمنشأة المباعة.
يتم االعتراف بالشهرة السالبة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل  لصافي الموجودات المشتراه عن تكلفة االستثمارات في تجميع األعمال.

 الشامل اآلخر الموحدة. 
 

من العمليات ضمن تلك الوحدة، يتم إدراج الشهرة المرتبطة بالعمليات  عندما تشكل الشهرة جزًء من وحدة توليد النقد ويتم إستبعاد جزء
المستبعدة المستبعدة في القيمة الدفترية للعمليات المستبعدة وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن إستبعاد العمليات. يتم قياس الشهرة 

والجزء المحتفظ به من وحدة توليد النقد. وعند بيع الشركات التابعة، يتم  في هذه الحالة على أساس القيمة النسبية للعمليات المستبعدة
اإلعتراف بالفرق بين سعر البيع وصافي الموجودات مضافاً إليه فروقات الترجمة المتراكمة والشهرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل 

 الشامل اآلخر الموحدة.
 

عايير والتفسيراتالمعايير الجديدة والتعديالت على الم 1-4  

 

المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي اعتمدتها المجموعة 1-4-3  

 

 ""عقود اإليجار 31المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
ا من  "يجاراإلعقود " 16رقم لتقرير المالي لالمجموعة المعيار الدولي  طبقت رقم لتقرير المالي لالدولي يحل المعيار  .2019يناير  1اعتبار 

 كان إذا ما تحديد" 4رقم  المالي للتقرير الدولية المعايير تفسيرات لجنة تفسيرو "،"عقود اإليجار 11رقم  محل معيار المحاسبة الدولي 16

 التفسيرات لجنة" وتفسير الحوافز –"التأجير التشغيلي  15ة رقم السابق الدولية التفسيرات لجنة" وتفسير إيجار عقد على ينطوي ما ترتيب

 ."إيجار لعقد القانوني الشكل على تنطوي التي المعامالت جوهر تقويم"  21ة رقم السابق الدولية
 

ا في  16رقم لتقرير المالي للمعيار الدولي ايقدم  ا مدرج  ا محاسبي ا واحد  رف المستأجر تللمستأجرين. يع المركز المالي"عقود اإليجار" نموذج 

مدفوعات اإليجار. هناك  سداداإليجار الذي يمثل التزامه ب عقد والتزام المعنييمثل حقه في استخدام األصل والذي ستخدام أصل حق االب

أي أن  -منخفضة القيمة. تظل محاسبة المؤجرين مماثلة للمعايير الحالية الاستثنا ات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار 

 أو عقود إيجار تشغيلية. يةن تصنيف عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تمويلالمؤجرين يواصلو
 

ا من  16رقم لتقرير المالي لالمعيار الدولي بتطبيق المجموعة  قامت  تقم بإعادة عرض أرقاملكنها لم  ،2019يناير  1بأثر رجعي اعتبار 

االعتراف بإعادة التصنيف والتعديالت  تقالية المحددة في المعيار. لذلك، تم، على النحو المسموح به بموجب األحكام االن2012 لعامالمقارنة 

 .2019يناير  1االفتتاحية في  قائمة المركز الماليالجديدة في  االيجارالناشئة عن قواعد 
 

قود اإليجار التي تم تصنيفها اإليجار فيما يتعلق بعبالتزامات عقد المجموعة  اعترفت ،16لتقرير المالي رقم لعند اعتماد المعيار الدولي 

 عقود اإليجار. 11الدولي رقم  ةسابق ا على أنها "عقود إيجار تشغيلية" بموجب مبادئ معيار المحاسب
 

يناير  1مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر في  المتبقية،تم قياس هذه االلتزامات بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار 

 ٪6342تراوح بين  2019يناير  1اإليجار في  التزاماتمتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي للمستأجر المطبق على ال إن .2019

 .٪11321إلى 
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 أسس اإلعداد )تتمة( 1

)تتمة( المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات 1-4  

)تتمة( والتفسيرات التي اعتمدتها المجموعةالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير  1-4-3  

 

 1039 

 )لاير سعودي( 

 92233353114 2012ديسمبر  31لتزامات اإليجار التشغيلي في ا

عند التطبيق المخصوم باستخدام معدل االقتراض اإلضافي ) 2019يناير 1التزام اإليجار المعترف به في 

 52331563413 (األولي

 5463395 تحويل االيجار التمويلي

 52433023262 

  :وتنقسم إلى

 3132553212 متداولة التزامات إيجار

 49234413656 غير متداولة التزامات إيجار

 

ا. تم قياس  حق  أصولتم قياس أصول حق االستخدام المرتبطة بتأجير العقارات على أساس رجعي كما لو كانت القواعد الجديدة مطبقة دائم 

أو مستحقة الدفع تتعلق بعقد إيجار معترف به في  مقدمةوتم تعديلها بمبلغ أي مدفوعات  اإليجار،لمبلغ المساوي اللتزام االستخدام األخرى با

 . 2012ديسمبر  31كما في  المركز المالي

 

 :2019يناير  1في  المركز المالي كماأثر التغيير في السياسة المحاسبية على العناصر التالية في 

 لاير سعودي 43134113452زيادة بمبلغ  –ام أصول حق االستخد 

  لاير سعودي 1231113603انخفاض بمبلغ  –التزامات ايجار تشغيلي 

  لاير سعودي 1232613232انخفاض بمبلغ  –مدفوعات مقدمة 

 لاير سعودي 52433023262زيادة بمبلغ  –التزامات عقود ايجار 

  سعوديلاير  5463395انخفاض بمبلغ  –التزامات ايجار تمويلي 

  لاير سعودي 139203115انخفاض بمبلغ  –إيرادات مؤجلة عن البيع مع إعادة االستئجار 

  لاير سعودي. 2332423469هو انخفاض بمبلغ  2019يناير  1ان صافي األثر على األرباح المبقاة كما في 

 

 .المالية الموحدة القوائممن  3 يضاحاإلاإليجار في  والتزامستخدام إلحق اأصول تم توضيح السياسات المحاسبية المتعلقة ب

 

 تعديالت أخرى
 

، ولكنها ال تؤثر بشكل جوهري على 9119يناير  1هناك عدد من المعايير الجديدة األخرى، والتعديالت على المعايير سارية اعتباًرا من 
 .للمجموعةالقوائم المالية 

 
 .لمبالغ المدفوعة مقدماً مع التعويض السالبخصائص ا ،تعديالت – (9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) -
 .المشتركة عيوالمشار لةيالزم الشركات في األجل لةيطو الحصصتعديل  - (92) رقم الدولي المحاسبة معيار -
 .ةيالتسو أو االختصار أو الخطط التيتعد - (19معيار المحاسبة الدولي رقم ) -
 .الدخل ضريبة معامالت حيال التيقن عدم  - ر الدولية للتقرير المالي( الصادر عن لجنة تفسيرات المعايي92التفسير رقم ) -
( والمعيار 2المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) - 9117 -9112المعايير الدولية للتقرير المالي دورة التحسينات السنوية على  -

 .(92محاسبة الدولي رقم )( ومعيار ال19( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )11الدولي للتقرير المالي رقم )
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 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد 1 -1-4

 .والتي لم يبدأ سريانها بعدالتالية الشركة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة  تطبقلم 
 

 الوصف قارير المالية الجديدة والمعدلةالمعايير الدولية للت
تسري للفترات السنوية 

 التي تبدأ في أو بعد

   
 (17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 
 م2022يناير  1 عقود التأمين

( و 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
 (2معيار المحاسبة الدولي رقم )

 

 م2020يناير  1 تعريف األهمية النسبية

 (2تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 

 م2020يناير  1 تعريف النشاط التجاري

الدولية تعديالت على مرجع إطار المفاهيم بالمعايير  اطار مفاهيم التقارير المالية
التعريفات المعدلة ومطالبات وكذلك ، للتقرير المالي 

بعض المفاهيم  تحقق الموجودات  واإللتزامات وأيضاً 
 الهامة.

 م2020يناير  1

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 (92رقم )معيار المحاسبة الدولي  و (11)

 
بيع أو المساهمة بالموجودات بين المستثمر والشركة 

 الزميلة أو المشروع المشترك

 

 ال يوجد

 

 كما أن تطبيق سارية،عندما تكون  للمجوعةالقوائم المالية  علىيرات والتعديالت الجديدة هذه المعايير والتفس تطبيقتتوقع اإلدارة أنه سيتم 
 في فترة التطبيق األولي. للمجموعةأثر جوهري على القوائم المالية له  لن يكونلتفسيرات والتعديالت واهذه المعايير الجديدة 
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  السياسات المحاسبية الهامة 1

 سبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة:فيما يلي ملخص للسياسات المحا
 

 االعتراف باإليرادات 1-3

السيطرة على احدى  ت عرف إما بمرور الوقت أو في وقت معين. على احدى الموجودات يتم االعتراف باإليرادات عند انتقال السيطرة

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

 

 أو الخدماتبيع البضائع  1-3-3

مقابل أنها تستحقه الذي تتوقع الشركة المقابل المادي بمبلغ يعكس  العمال إلى طلوبة يتم االعتراف باإليرادات عند نقل البضائع أو الخدمات الم

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

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

 أدا . وجود التزام .2

 المعاملة. تحديد سعر  .3

 التزام األدا .المعاملة على سعر توزيع  .4

 االعتراف باإليرادات عند الوفا  بالتزامات األدا . .5
 

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

 نبغي دراسة والخدمات بموجب البيع. كما يالبضائع بهذه الخاصة حقوق كل طرف مع نقل بيع اللطرفين )المشتري والبائع( على موافقة ا

 والخدمات.البضائع بيع هذه الخاص بالمقابل المادي من المحتمل أن يتم تحصيل أنه تجاري وأساس أن العقد له ضمان شروط الدفع ل

  ما إذا دراسة التزام األدا . عند ب المستقلةوالخدمات البضائع هذه يشار إلى بموجب العقد.  متفق عليها مستقلةأو خدمات بضائع تحديد

في حد ذاتها وأنه قد أو الخدمات أن توفر منفعة البضائع هذه يمكن لدارة بتقييم ما إذا كان اإل، تقوم مستقلةوالخدمات البضائع كانت هذه 

 .مستقلةوالخدمات إلى العميل بشكل منفصل. تعتبر جميع مبيعات المجموعة البضائع ه تم تحديد وعد المجموعة بتحويل هذ

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

  لسلع أو الخدمات بموجب العقد.المعاملة على اسعر توزيع 

 األدا . التزامالوفا  ب 

 

 اإليرادات من بيع برنامج الضمان الممتد  1-3-1

تقدم المجموعة برنامج الضمان الممتد لعمالئها، حيث يكون للعميل خيار شرا  الضمان. يتم تسعير العقد بشكل منفصل أو التفاوض عليه 

فترة تغطية بنا   على منفصلة خدمة ام أدا  التزك. تقوم المجموعة باحتساب الضمان ة، والتي تعتبر عنصر إيرادات محددستقلكخدمة م

تبعا  لذلك ويتم تسويته ستلم كالتزام، والذي يتم المالمقابل المادي بتأجيل مجموعة التقوم تتعهد المنشأة بالقيام بها. الضمان وطبيعة المهام التي 

 االعتراف باإليراد على مدى فترة اتفاقية الخدمة. 
 

 مبيعات التقسيط 1-3-1
 

المتفق  القيمة الزمنية للنقود إذا كان توقيت الدفعأثر  لتعكسالمطلوب المقابل المادي حديد سعر المعاملة، تقوم المجموعة بتعديل مبلغ عند ت

. وفي هذه الظروف، وهو الحال بالنسبة لمبيعات العميلإلى المحولة أو الخدمات البضائع تمويل ميزة هامة لالمجموعة عطي عليه مع العميل ي

المقابل المادي مجموعة بتعديل مبلغ العنصر تمويل هام. تقوم على االتفاقية مع العميل حتوي قساط التي تمتد عادة ألكثر من سنة واحدة، تاأل

المجموعة في ضع ت(. أي سعر البيع النقديالنقدي للبضائع )سعر المبلغ يعكس بيرادات اإلبالهام وذلك لالعتراف عنصر التمويل المطلوب ب

تبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان العقد يحتوي على عنصر تمويل وما إذا كان هذا العنصر التمويلي جوهريا عاال

 بما في ذلك ما يلي: للعقد 
 

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

 مما يلي: ترك لكل األثر المش - ب
 

أو البضائع ثمن تلك لدفع العميل وقت إلى العميل وطلوبة بتحويل البضائع أو الخدمات المالشركة الزمنية المتوقعة بين قيام  الفترةطول ( 1)

 .الخدمات

 ذي العالقة. الفائدة السائدة في السوق معدالت ( 2)

المستخدم العقد. ويعكس هذا المعدل إبرام وعميلها عند الشركة تمويل منفصلة بين تستخدم المجموعة معدل الخصم الذي سينعكس في معاملة 

جموعة هذا متحدد البضائع في العقد إلى العميل. تحويل ضمانات تشمل ة السمات االئتمانية للطرف الذي يتلقى التمويل في العقد، وكذلك أي

خدمات عند لائع واضلسعر الذي يدفعه العميل نقدا مقابل البعوض المطلوب من االقيمة اإلسمية للم صالذي يخخالل تحديد المعدل من المعدل 

مثل التغيرات ) خرىاألت الفائدة أو الظروف اللتغيرات في معدبسبب االمجموعة بتحديث معدل الخصم ال تقوم العقد، إبرام نقلها للعميل. بعد 

 (. ئتمان للعميلاالفي تقييم مخاطر 
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 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 )تتمة( -الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م1039ديسمبر  13المنتهية في  للسنة

 

- 13 - 
 

 )تتمة( امةالسياسات المحاسبية اله 1

 )تتمة( االعتراف باإليرادات 1-3

 

 المبيعات مرتجعات 1-3-4

 .ةعالبضاارجاع حق رد األموال و اإلعتراف بإلتزام، يتم وعليهأيام.  1 خالل رجاع حق اإللعميل النهائي المجموعة لالبيع بسياسة  تضمن

 .، ال يتم إدراج أي التزام مرتجعات متوقعة وقت البيعإن مبلغ المرتجعات غير جوهري وعليهف ،وفق الخبرة التاريخية للمجموعة

 

 مصاريفال 1-1

 مجموعة. الالتوزيع بشكل رئيسي من التكاليف المتكبدة في توزيع وتسليم منتجات  مصاريفتتكون 
 

تم تصنيف جميع ي عن منتجات وخدمات المجموعة.اإلعالنات التسويق بشكل رئيسي من التكاليف المتكبدة في التسويق و مصاريفتتكون 

 مصاريف التسويق ، كمصاريف إدارية.و المصاريف األخرى، باستثنا  تكلفة المبيعات
 

اإلدارية التكاليف غير المباشرة والتي ال تعد بالضرورة جز   من تكلفة اإليرادات وفقا  للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.  مصاريفتتضمن ال

 اإلدارية، إن لزم األمر، على أساس منتظم. مصاريفالبيع والتسويق وال مصاريفوبين تكلفة اإليرادات  المصاريفتوزع 

 

 ربحية السهم 1-1

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

نة المملوكة يالخزبالنسبة ألسهم المعدل ، والسنةط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل للمساهمين العاديين بالمجموعة على المتوسة العائد

تراض ف، وذلك بإتوسط المرجح لعدد األسهم العاديةيتم تحديده عن طريق تعديل الم .بالنسبة لنصيب السهم المخفض من األرباح. للمجموعة

اسهم الخزينة المصدرة لدعم برنامج اسهم لموظفي الشركة والتي سيتم تحويلها إلى أسهم والتي تشمل بشكل رئيسي  تحويلها إلى اسهم عادية

 عادية عند األحقية في ذلك. 

 

 ترجمة العمالت األجنبية 1-4

 عملة العرض 1-4-3

قياس البنود المدرجة في  يتم عرض القوائم المالية الموحدة المرفقة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة األم. يتم

)العملة الوظيفية(.  ات المجموعةالقوائم المالية لكل شركة من شركات المجموعة باستخدام العملة الرئيسية للبيئة االقتصادية التي تعمل بها شرك

 المجموعة بشكل أساسي في البحرين وسلطنة عمان.التابعة بشركات التعمل 

 

 معامالت وأرصدة 1-4-1

المعامالت التي تتم بعمالت أخرى غير العملة الوظيفية للشركة )العمالت األجنبية( وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ يتم إثبات 

ك المعامالت. يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في نهاية كل فترة مالية على أساس أسعار الصرف السائدة في ذل

ة البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والمدرجة بالعمالت األجنبية وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة التاريخ. يتم ترجم

 العادلة.

 

ار فروق أسع يتم االعتراف بفروق أسعار الصرف على البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة في السنة التي تنشأ فيها باستثنا 

 صرف العمالت األجنبية على البنود النقدية المطلوبة من أو المستحقة إلى عملية أجنبية من غير المحتمل أو المقرر أن يتم تسويتها )وهي

من  اي العملية األجنبية( والتي يتم االعتراف بها أوليا  في الدخل الشامل اآلخر ويتم إعادة تصنيفهفبالتالي تشكل جز اَ من صافي االستثمار 

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

 

عند استبعاد عملية أجنبية )استبعاد حصة المجموعة بالكامل في عملية أجنبية، استبعاد يتضمن فقدان سيطرة على شركة تابعة تتضمن عملية 

التراكمية في حقوق المساهمين  بخصوص تلك العملية العائدة لمساهمي المجموعة،  أجنبية(، يتم إعادة تبويب جميع فروقات أسعار الصرف

خسارة  إلى قائمة الربح أو الخسارة . باإلضافة إلى ذلك، فيما يتعلق باالستبعاد الجزئي لشركة تابعة تتضمن عملية أجنبية، والذي ال يؤدي إلى

حصة النسبية من فروقات أسعار الصرف المتراكمة على الحصص غير المسيطرة وال المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة، يعاد توزيع ال

ات يتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة . بالنسبة لجميع عمليات االستبعاد الجزئية األخرى )مثل عمليات االستبعاد الجزئي للشرك

موعة لتأثير جوهري أو سيطرة مشتركة(، يتم إعادة تبويب الحصة التناسبية من الزميلة أو الترتيبات المشتركة التي ال تؤدي إلى خسارة المج

 فروق أسعار الصرف المتراكمة إلى قائمة الربح أو الخسارة . 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 1

 شركات المجموعة 1-4-1

مالت عرض غير عملة العرض للشركة األم إلى العملة الوظيفية يتم ترجمة النتائج والمركز المالي للشركات التابعة األجنبية التي يكون لها ع

 كما يلي:
 

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

 يتم ترجمة اإليرادات والمصاريف لكل فترة قوائم مالية بمتوسط أسعار الصرف. (2)

ة جوفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ البنود ذات الصلة. يتم إدراج التعديالت التراكمية النات الملكيةعناصر حسابات حقوق  يتم ترجمة (3)

 "فروق ترجمة العمالت األجنبية".  الملكيةعن الترجمة في الدخل الشامل اآلخر ويتم إدراجها كبند مستقل في حقوق 

 

 تكاليف االقتراض 1-6

 يف االقتراض العائدة مباشرة  إلى شرا ، إنشا  أو إنتاج موجودات مؤهلة، وهي الموجودات التي تتطلب حتما  فترة من الوقتيتم رسملة تكال

لتكون جاهزة لالستعمال المقرر أو بيعها، إلى تكاليف هذه الموجودات حتى تصبح هذه الموجودات جاهزة بشكل جوهري لالستعمال المحدد لها 

  .أو بيعها

 .اج جميع تكاليف االقتراض األخرى في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة في السنة التي يتم تكبدها فيهايتم إدر

 

 مزايا الموظفين 1-1

 التزامات المزايا المحددة للموظفين 1-1-3

إعادة ان ية كل فترة قوائم مالية. يتم تحديد مخصص تعويض نهاية الخدمة باستخدام طريقة تقييم وحدة االئتمان، مع إجرا  تقييم اكتواري في نها

 قائمة في منهاالقياس التي تتألف من األرباح والخسائر االكتوارية، يتم إثباتها مباشرة في قائمة المركز المالي مع إدراج المحمل أو المعكوس 

شامل األخر مباشرة في األرباح المبقاه ولن يتم الدخل الشامل اآلخر في السنة التي تحدث فيها. يتم إدراج إعادة القياس المعترف بها في الدخل ال

يا الناتجة عن إعادة تبويبها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترات الالحقة. يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المزا

اليف خدمة سابقة. يتم احتساب الفائدة بتطبيق معدل الخصم في تعديالت الخطة أو التخفيضات مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة كتك

 بداية السنة على صافي المطلوبات أو الموجودات المحددة. وتصنف تكاليف المزايا المحددة على النحو التالي:
 
 ئر من التخفيضات والتسويات(.تكلفة الخدمة )بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية أو تكلفة الخدمة السابقة، باإلضافة إلى المكاسب والخسا 

 مصروف الفائدة 

 إعادة القياس 
 

 ". تعرض المجموعة العنصرين األولين من تکاليف المزايا المحددة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في بند "مصاريف إدارية
 

نها  أو عندما تعترف الشركة بأية تكاليف إعادة عندما ال تستطيع الشركة أن تسحب عرض مزايا اإل الخدمة يتم االعتراف بالتزام مزايا إنها 

 هيكلة ذات عالقة، أيهما أقرب. 

 

 األخرى مزايا الموظفين قصيرة وطويلة األجل 1-1-1

يتم االعتراف بمطلوبات المزايا المستحقة للموظفين بخصوص األجور والرواتب واإلجازات السنوية واإلجازات المرضية في السنة التي يتم 

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

يتم قياس  ويتم قياس المطلوبات المتعلقة بمزايا الموظفين قصيرة األجل، بالمبلغ غير المخصوم للمزايا المتوقع دفعها مقابل الخدمة ذات العالقة.

الموظفين األخرى طويلة األجل بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقّدرة أو المتوقع تقديمها من اإللتزامات المعترف بها المتعلقة بمزايا 

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



  الشركة المتحدة لإللكترونيات 

 )شركة مساهمة سعودية( 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 1

 

 الزكاة وضريبة الدخل 1-4

  كاةالز 1-4-3

بة تخضع الشركة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. باإلضافة إلى ذلك، تخضع الشركات التابعة ألنظمة ضري

عا  الزكوي الدخل المعنية في الدول التي تقوم فيها بممارسة أنشطتها. يتم اإلستدراك للزكاة وفقا  لمبدأ اإلستحقاق. تحسب الزكاة على أساس الو

 أو صافي الربح المعدل، أيهما أكبر. تقيد أي فروقات بين التقديرات والربط النهائي عند الموافقة عليها وعندها يتم تسوية المخصص.

 

 ضريبة الدخل الحالية 1-4-1

ل على شركة تابعة واحدة ضريبة الدخل للمحاسبة على ضريبة الدخل. تطبق ضريبة الدخ 12تطبق المجموعة معيار المحاسبة الدولي رقم 

فقط. تستحق الضريبة حاليا على الربح السنوي الخاضع للضريبة. ويختلف الربح الخاضع للضريبة عن "الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل" 

القابلة لالستقطاع بسبب بنود اإليرادات أو المصاريف الخاضعة للضريبة أو الموحدة الوارد في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر 

. يتم احتساب الضريبة الحالية للمجموعة باستخدام معدالت ضريبة مطبقة أو يتم تطبيقها بشكل جوهري في وفقا  لقانون الضرائب المعمول به

 نهاية فترة القوائم المالية. 

 

 الضريبة المؤجلة 1-4-1

لمبالغ والمالية اير رلتقااض األغرت لمطلوبادات والدفترية للموجوامبالغ لالمؤقتة بين ت اقاولفرالك لجميع وذلمؤجلة الضريبة إدراج ايتم 

لخاضعة المؤقتة ت اقاولفرالمؤجلة بالنسبة لكافة الضريبة دة إدراج التزامات الخاضع للضريبة. يتم عاالدخل ب احتسااض إلمستخدمة ألغرا

ح باأريتوقع معه توفر ي لذالحد الى إلقابلة للخصم المؤقتة ت اقاورلفالمؤجلة بالنسبة لكافة ل الضريبية األصودة إدراج اللضريبة. يتم عا

إذا نشأت لمؤجلة ل وااللتزامات الضريبية األصوال يتم االعتراف بالقابلة للخصم. المؤقتة ت اقاولفرامن تلك دة إلستفااضريبية يمكن في مقابلها 

ل وااللتزامات في معاملة ال تؤثر على الربح الخاصع للضريبة أو على الفروق المؤقتة من االعتراف األولي )بخالف توحيد األعمال( لألصو

 الربح المحاسبي. 

يتم االعتراف بااللتزامات الضريبية المؤجلة بالفروقات الضريبية المؤقتة المرتبطة باالستهالك المحاسبي والضريبي علی الممتلکات 

د الفروقات المؤقتة ومن المحتمل أن ال يتم رد الفرق المؤقت في المستقبل والمعدات إال إذا کانت المجموعة قادرة علی السيطرة علی ر

 ة فقطالمنظور. يتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة القابلة للخصم والمرتبطة بالخسائر الضريبية المتراكم

 يد من فوائد الفروق المؤقتة ومن المتوقع عكسها في المستقبل المنظور.إلى الحد الذي يحتمل أن يكون هناك أرباح ضريبية كافية تستف
 

محتمل يتم مراجعة القيمة الدفترية لألصول الضريبية المؤجلة في نهاية كل فترة قوائم مالية ويتم تخفيضها إلى الحد الذي يصبح فيه من غير ال

 وجود أرباح ضريبية كافية للسماح باسترداد األصل أو جز  منه.
 

راج أصل يتم قياس االلتزامات واألصول الضريبية المؤجلة وفقا للمعدالت الضريبية المتوقع تطبيقها في السنة التي يتم فيها تسوية التزام أو إد

 بنا   على المعدالت الضريبية )والقوانين الضريبية( التي تم سنها أو تطبيقها بشكل جوهري بنهاية فترة القوائم المالية. 
 

اس االلتزامات واألصول الضريبية المؤجلة التبعات الضريبية التي ستترتب على الطريقة التي تتوقع بها المجموعة، في نهاية فترة يعكس قي

 القوائم المالية، استرداد أو تسوية القيمة الدفترية لموجوداتها ومطلوباتها.

 

 التقارير القطاعية 1-4

والذي يقوم بأنشطة أعمال قد يحقق منها إيرادات ويتحمل عنها مصاريف بما فى ذلك اإليرادات  القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعةان 

والمصاريف المتعلقة بتعامالت مع جهات أخرى بالمجموعة. يتم مراجعة نتائج عمليات القطاع التشغيلي بإنتظام من قبل الرئيس التنفيذي 

 سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائه والذي تتوفر عنه معلومات مالية بشكل منفصل.  ومجلس اإلدارة التخاذ قرارات تتعلق بالموارد التى
 

يمكن تتضمن نتائج القطاعات التي يتم إبالغها إلى مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي بنودا  عائدة مباشرة إلى القطاع باإلضافة إلى تلك التي 

كون بشكل رئيسي من مصاريف الشركات والموجودات / المطلوبات ذات العالقة )بشكل تت المحددةعلى أساس معقول. إن البنود غير  تحديدها

المركز الرئيسي( مصاريف المركز الرئيسي وتكاليف البحث والتطوير والموجودات / المطلوبات ذات العالقة والشهرة والموجودات  أساسي

 غير الملموسة وأصول والتزامات ضريبة الدخل.

 

 كقطاع تشغيلي واحد، فإنه يتم إصدار تقارير مالية قطاعية عن القطاع الجغرافي فقط. المجموعةتعتبر جميع أنشطة  اإلدارةنظرا  ألن 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 1

 الممتلكات والمعدات 1-9

 نخفاض في القيمة.االخسائر مجمع لمتراكم والك استهاالالممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا تظهر 
 

ما تكون الممتلكات والمعدات عندب المناسبالبند هذه العقارات إلى بويب يتم تالعقارات قيد اإلنشا  بالتكلفة ناقصا أي انخفاض في القيمة.  تظهر

يبدأ استهالك هذه الموجودات علی نفس األسس المستخدمة في الموجودات األخرى عندما تکون جاهزة لها. حدد ستخدام الملالوجاهزة مكتملة 

 لها. حدد المستخدام لال
 

تعاب األدارة بالتكلفة ناقصا أية خسائر انخفاض في القيمة. تتضمن التكلفة اإلأو خدمات نتاج أو الاإلغراض ألنشا  اإلقيد العقارات تدرج 

البنود إلى  الممتلكاتهذه بويب قتراض وفقا للسياسة المحاسبية للمجموعة. يتم تاالالمهنية، وبالنسبة للموجودات المؤهلة، يتم رسملة تكاليف 

يبدأ استهالك هذه الموجودات علی نفس األسس لها. حدد المستخدام لالوجاهزة تكون مكتملة  اموالمعدات عنداآلالت الممتلكات وبالمناسبة 

 لها. حدد المالمستخدمة في الموجودات األخرى عندما تصبح الموجودات جاهزة لالستخدام 
 

 قيد اإلنشا  على مدى أعمارها اإلنتاجية بإستخدام طريقة القسط الثابت. المبانيمعدات باستثنا  األراضي المملوكة ويتم استهالك الممتلكات وال
 

 المقدرة للموجودات هي كما يلي:األعمار اإلنتاجية 
 

 السنوات /األعمار اإلنتاجية المقدرة   البند

 سنة 33-10  أراضي مستأجرة تحسينات على مباني و

 سنوات 10-4  ومعدات مكتبية هيزاتجأثاث وت

 سنوات 5  سيارات

 

تقديرات  على يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل فترة قوائم مالية، بالنسبة ألية تغيرات في ال

 أساس مستقبلي.

 

أو عندما ال يتوقع منافع اقتصادية مستقبلية من استمرار استخدامه. يتم تحديد أي ربح أو بند الممتلكات والمعدات عند االستبعاد ب االعترافيلغى 

ها في خسارة ناتجة عن استبعاد أو االستغنا  عن أحد بنود الممتلکات والمعدات بالفرق بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم إدراج

 قائمة الربح أو الخسارة .
 

الخاصة بإنشا  المباني والهياكل في مرحلة التطوير. يتم والتي تكبدتها المجموعة  المتراكمةرأسمالية قيد التنفيذ في التكاليف تتمثل األعمال ال

تم على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ثم يتم تحويلها إلى الممتلكات والمعدات عند اكتمال بنا  هذه المنشآت. ي في البداية التكاليف المتكبدة تحمل

  رسملة تكاليف التمويل من القروض المتعلقة ببنا  الموجودات المؤهلة خالل السنة الزمنية الالزمة إلتمامه وإعداده للغرض المحدد له.

 

 أصول حق االستخدام 1-30

ا لالستخدام(. وت قَاس بأصول حق االستخدام في تاريخ بد  عقد اإليجار )أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل محل العقد متا المجموعةتعترف  ح 

عدَّلة حسب أي إعادة قياس في  ا أي استهالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القيمة، وم  أصول حق االستخدام بالتكلفة ناقص 

باشرة المبدئية المتكبَّدة التزامات عقد إليجار. وتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ التزامات عقود اإليجار الم عتَرف بها والتكاليف الم

ا أي حوافز إيجار مستلَمة. وما لم تكن  متيقنة بصورة معقولة حيال  المجموعةومدفوعات اإليجار الم سدَّدة في أو قبل بد  عقد اإليجار، ناقص 

وفق ا لطريقة القسط الثابت على  الحصول على ملكية األصل المستأَجر في نهاية مدة عقد اإليجار، ت ستَهلك أصول حق االستخدام الم عتَرف بها

 مدى عمرها اإلنتاجي التقديري أو مدة عقد اإليجار، أيُّهما أقصر. وتخضع أصول حق االستخدام لالنخفاض في القيمة.
 

 التزامات عقود اإليجار 1-33

اإليجار التي ت َدفع على مدى فترة عقد اإليجار.  ، عند بد  عقد اإليجار، بالتزامات اإليجار التي ت قَاس بالقيمة الحالية لمدفوعاتمجموعةتعترف ال

ا أي حوافز إيجار م ستَحقة القبض ومدف وعات وتشتمل مدفوعات اإليجار على المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة الفعلية( ناقص 

عدَّل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب  ا مدفوعات اإليجار سعر اإليجار المتغيِّرة التي تعتمد على مؤشر أو م  ضمانات القيمة المتبقية. وتتضمَّن أيض 

ومدفوعات غرامات إنها  عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة  مجموعةممارسة خيار الشرا  المؤكَّد بصورة معقولة أن تمارسه ال

عدَّل معيَّن، كمصروف في الفترة التي يتسبب خيار اإلنها . وي عتَرف بمدفوعات اإليجار المتغيِّرة، التي ال تع مجموعةال تمد على مؤشر أو م 

 خاللها الحدث أو الظرف في إجرا  السداد.
 

عدَّل الفائدة  مجموعةوعند حساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم ال م عدَّل االقتراض اإلضافي عند بد  عقد اإليجار إذا كان م 

مبلغ التزامات عقد اإليجار ليعكس تزايد  يضافاإليجار يتعذَّر تحديده بي سر. وبعد تاريخ بد  عقد اإليجار، المنصوص عليها ضمني ا في عقد 

تعديل أو تغير في الفائدة وي خفَّض حسب د فعات اإليجار الم سدَّدة. فضال  عن ذلك، ي َعاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد اإليجار إذا كان هناك 

دة عقد اإلي  جار؛ سوا  كان تغيُّر في دفعات اإليجار الثابتة الفعلية أو تغيُّر في تقييم شرا  األصل محل العقد.م 
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ح أو الخسارة على مدى فترة االيجار وذلك يتم توزيع مدفوعات عقد االيجار بين أصل المبلغ وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على الرب

 اليجاد معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام في كل عام.

 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة

ألجل للعقارات المستأَجرة )أي عقود اإليجار تلك إعفا  االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة ا مجموعةت طبِّق ال

ا إعفا  االعتراف بعقود اإليجار ذات األصول  12مدتها  تصلالتي  ا أو أقل من تاريخ بد  العقد وال تتضمَّن خيار شرا (، وت طبِّق أيض  شهر 

َرف بد فعات عقود اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة منخفضة القيمة على عقود إيجار التجهيزات المكتبية التي ت عتبر منخفضة القيمة. وي ْعتَ 

 األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة كمصروف وفق ا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

 

 الموجودات غير الملموسة 1-31

(. يتــم تسجيل e-Commerceنامج التجارة اإللكترونية )( وبرERPالمؤسسات )موارد تتكون الموجودات غير الملموسة من برامج تخطيط 

 الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار المحــددة التي يتم شراؤها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا اإلطفا  المتراكم وإجمالي خسائر

سنوات  5سنوات و 10ها اإلنتاجية المقدرة والتي تبلغ االنخفاض في القيمة. يتم إثبات اإلطفا  باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمار

ديرات على التوالي. يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفا  في نهاية كل فترة قوائم مالية، ويتم المحاسبة عن أي تغيرات في التق

حددة التي يتم شراؤها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا  على أساس مستقبلي. تدرج الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير الم

 إجمالي خسائر االنخفاض في القيمة.

 

 التوقف عن اإلعتراف بالموجودات غير الملموسة 1-31

يلغى إثبات الموجودات غير الملموسة عند إستبعادها أو عندما ال يتوقع وجود منفعة إقتصادية مستقبلية من إستخدامها أو إستبعادها. إن 

 لمكاسب أو الخسائر الناتجة من إلغا  إثبات الموجودات غير الملموسة يتم قياسها بالفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد والقيمة الدفتريةا

 عند إلغا  إثبات األصل.الموحدة  لألصل ويتم تسجيلها بقائمة الربح أو الخسارة 

 

 انخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة  1-34

ما م المجموعة في نهاية كل فترة قوائم مالية بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الملموسة وغير الملموسة وذلك لتحديد ما إذا كان هناك تقو

 يشير إلى أن هذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر انخفاض القيمة. في حالة وجود ذلك المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لألصل

خسائر إنخفاض القيمة )إن وجدت(. في حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة لإلسترداد ألصل محدد، تقوم المجموعة  مدى لك لتحديدوذ

م توزيع بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المولدة للنقد التي يعود إليها األصل نفسه. عندما يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة، يت

 ألصول المشتركة إلى وحدات مولدة للنقد محددة، أو يتم توزيعها إلى أصغر مجموعة من الوحدات المولدة للنقد التي يمكن تحديد أسس توزيعا

 معقولة وثابتة لها.
 

م يتم استخدامها بعد، يتم اختبار انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة والموجودات غير الملموسة التي ل

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

م، يتم خصم إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصا  تكلفة البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. عند تقدير قيمة االستخدا

ية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية التدفقات النقد

 للمال والمخاطر المتعلقة باألصل التي لم يتم تعديل تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لها.
 

دادية ألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( بما يقل عن القيمة الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل )أو الوحدة في حال تم تقدير القيمة اإلستر

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

يادة القيمة الدفترية لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( إلى القيمة المعاد تقديرها أو القيمة في حالة رد خسائر إنخفاض القيمة الحقا  تتم ز

ائر إنخفاض اإلستردادية، بحيث ال تزيد القيمة الدفترية المعدلة عن القيمة الدفترية لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( فيما لو لم يتم إحتساب خس

 رد خسائر إنخفاض القيمة مباشرة  إلى قائمة الربح أو الخسارة .القيمة في السنوات السابقة. يتم 
 

 المخزون  1-36

المحققة يظهر المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة المحققة، أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح. إن صافي القيمة 

  . يتم تكوين مخصص مقابل المخزون بطيوتخفيضات األسعار ل ومصاريف البيعهو سعر البيع التقديري بعد خصم كافة تكاليف اإلكما

الحركة والمخزون المتقادم من  ي الحركة، والمخزون المتقادم والتالف. يتم تحديد المخزون التالف عند الجرد. يتم تقييم مخصص المخزون بط

 .الدوريةتقاريرها المالية قبل اإلدارة بشكل دوري لكل فئة من فئات المخزون كجز  من مراجعة 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 1

 المخصصات 1-31

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

إن المبلغ المعترف به كمخصص يتم إحتسابه حسب أفضل التوقعات  اإللتزام ويمكن تقدير مبلغ اإللتزام بشكل موثوق.سداد يترتب عنه 

اإللتزام كما بنهاية فترة التقرير بعد األخد بعين االعتبار المخاطر واألمور غير المؤكدة المحيطة باإللتزام. عند قياس لسداد المطلوب للمقابل 

الحالي، فإن قيمته المدرجة هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية )عندما االلتزام تسوية المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقّدرة لقيمة 

 يكون تأثير القيمة الزمنية للمال جوهري(.
 

 عندما يكون جز  أو كافة المنافع االقتصادية المطلوبة لسداد المخصص متوقع استردادها من طرف ثالث، فإنه يتم االعتراف بالذمة المدينة

 بشكل موثوق.ه استالم واستعاضة المبلغ مؤكدة ويمكن قياس في حالة كونأصل ك
 

 النقد وما في حكمه 1-34

 90ألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق وودائع لدى البنوك والتي تكون فترة إستحقاقها 

 كر خالف ذلك. يوما  أو أقل وهي متاحة الستخدام المجموعة، ما لم يذ
 

 األدوات المالية 1-34

 تصنيف وقياس الموجودات المالية أ(

 و األخرى الشامل الدخل بنود خالل من العادلة القيمةو المطفأة، بالتكلفة  :ةيالمال الموجودات وقياس تصنيف يتم ، المبدئي االعتراف عند

. يتم القياس الالحق يخ التقرير بالموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأةبتار المجموعةتحتفظ  .والخسارةأ الربح خالل من العادلة القيمة

 لهذه الموجودات بالتكلفة المطفأة بعد تخفيضها بخسائر االنخفاض في القيمة.

 

 المالي بالتكلفة المطفأة األصل
 :الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة هايتم تصنيف ولم التاليين الشرطين استوفى إذا المطفأة بالتكلفة المالي األصل قياس يتم

 

 فتراتها  نشأتو تعاقدية، نقدية تدفقات لتحصيل بالموجودات االحتفاظ إلى يهدف الذي  لاعماال نموذج ضمن باألصل االحتفاظ يتم

 المبلغ على وفائدة لصأل مدفوعات فقط تكون والتي محددة تواريخ في نقدية تدفقات المالية للموجودات التعاقدية الشروط وفق

 .السداد مستحق األصلي

 

 العمل نموذج تقييم
 طريقة وجه أفضل علی يعکس هذا ألن المحفظة مستوى علی باألصل فيه يحتفظ الذي األعمال نموذج هدف تقييم بإجرا  المجموعة تقوم

  :فيها النظر يتم التي المعلومات تشمل .اإلدارة إلی المعلومات وتقديم األعمال إدارة

 كانت إذا ما لمعرفة ، الخصوص وجه وعلى .العملية الناحية من السياسات تلك عمل وآلية للمحفظة المعلنة واألهداف السياسات 

 الموجودات مدة مطابقة أو للفائدة محدد تسعير بسجل االحتفاظ أو التعاقدية الفوائد إيرادات كسب على تركز اإلدارة استراتيجية

 الموجودات؛ بيع خالل من النقدية التدفقات تحقيق أو الموجودات تلك تمول التي اتالمطلوب مدة مع المالية

 المجموعة؛ إدارة إلى الشأن بهذا تقرير ورفع المحفظة أداء تقييم كيفية 

 هذه إدارة وكيفية )هذا األعمال نموذج في بها المحتفظ المالية والموجودات) األعمال نموذج أداء على تؤثر التي المخاطر 

 ؛لمخاطرا

 تتم التي للموجودات العادلة القيمة على ترتكز التعويضات كانت إذا ما المثال؛ سبيل على – األعمال مديري تعويض كيفية 
 تحصيلها؛ و تم التي التعاقدية النقدية التدفقاتأو  إدارتها

 ومع  .المستقبل في المبيعات نشاط نبشأ وتوقعاتها المبيعات هذه وأسباب سابقة، فترات في المبيعات وتوقيت وحجم صفقات عدد
الهدف  تحقيق لكيفية شامل تقييم من جزءاً  اعتبارها بل منفصل بشكل المبيعات بنشاط المتعلقة المعلومات في النظر يتم ال ، ذلك

 .النقدية التدفقات تحقيق وكيفية المالية الموجودات إلدارة للمجموعة المعلن
 

تم إذا  حالة " أو "حالة الضغط" في االعتبار.أسوأ " تصوراتمتوقعة بشكل معقول دون وضع  اتتصوريعتمد تقييم نموذج العمل على 

لشركة، فإن الشركة ال تغير تصنيف الموجودات المالية المتبقية اختلف عن توقعات بشكل ماألولي  االعترافنقدية بعد التدفقات التحقق 

 ىحديث ا أو المشترالمكون  األصل الماليهذه المعلومات للمضي قدما عند تقييم  دمتستخل، ولكنها املالعنموذج ضمن ذلك الالمحتفظ بها 

 حديث ا.

 

 من العادلة بالقيمة العادلة القيمة أساس علی أدائها تقييم يتم والتي المدارة أو ، ان وجدت، للمتاجرة بها المحتفظ المالية الموجودات قياس يتم

 التعاقدية النقدية التدفقات لتحصيل بها محتفظ وغير حصرا   التعاقدية النقدية التدفقات لتحصيل بها فظمحت غير ألنها الخسارة أو الربح خالل

 .المالية الموجودات بيع مع
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 )تتمة( تصنيف وقياس الموجودات المالية أ(

 
 والفائدة األصلي للمبلغ دفعات مجرد هي التعاقدية ديةالنق التدفقات كانت إذا ما تقييم

 على "الفائدة" تعريف يتم .األولي االعتراف عند المالي لألصل العادلة القيمة أنه على "األصلي المبلغ" تعريف يتم ، التقييم هذا ألغراض

 ولمخاطر معينة زمنية فترة خالل السداد تحت األصلي غبالمبل المرتبطة االئتمانية وللمخاطر للنقود الزمنية للقيمة المادي المقابل أنها

 .الربح هامش وكذلك ، )اإلدارية والتكاليف السيولة مخاطر مثل( األخرى األساسية اإلقراض وتكاليف

 

 تصنيف المطلوبات المالية ب(

يتم احتساب التكلفة المطفأة  للتكلفة المطفأة.بتصنيف مطلوباتها المالية، بخالف الضمانات المالية والتزامات القروض، وفق ا  المجموعةتقوم 

ا ال يتجزأ من المصدرةمن خالل األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة على قيمة األموال  الفائدة  معدل، والتكاليف التي تشكل جز  

 .الفعلي

 

 التوقف عن  االعتراف
 

 الموجودات المالية

لتدفقات النقدية من األصل المالي، أو تقوم ستالم امالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية الال بالتوقف عن االعتراف باألصل المجموعةتقوم 

عندما أو  ،فيها جميع مخاطر ومزايا ملكية األصل المالي بشكل جوهري نقلمعاملة ت من خاللالتدفقات النقدية التعاقدية  استالمبنقل حقوق 

 ال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي.لكن ومزايا الملكية و بنقل أو االحتفاظ بكافة مخاطر المجموعةال تقوم 
 

عند التوقف عن االعتراف باألصل المالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو القيمة الدفترية المخصصة لجز  من األصل 

( الربح المتراكم أو الخسارة 2التزام جديد( و )( المقابل المالي المستلم )متضمنا  الحصول على أصل جديد ناقصا  1المستبعد(  وإجمالي )

 المتراكمة التي تم االعتراف بها في قائمة الدخل الشامل اآلخر ، يتم االعتراف به في قائمة الربح أو الخسارة.

 

 ج(      إنخفاض القيمة

 .ةفأطلما بالتکلفة جةدرلما لتقسيطوالمتعلقة بذمم مبيعات اقعة ولمتا نالئتماا رخسائ مبتقيي مستقبلي سساأعلى  عةولمجماتقوم 

 

 :"بنا   على نموذج ثالث مراحل" كما يليانخفاض القيمة تقوم المجموعة بتقييم 

 

 ( عاملةالمرحلة األولى) 

انية أو التي لديها مخاطر ائتم مدينة والتي لم تشهد زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األوليالالتقسيط  اتبيعمتشتمل على ذمم 

ا ويتم احتساب إيرادات الفائدة على  12ئتمان المتوقعة لمدة يتم تسجيل خسارة االر. بالنسبة لهذه الموجودات، منخفضة في تاريخ التقري شهر 

ا في خسائر االئتمان 12تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة خالل . االئتمان( مخصص)أي دون خصم ل صلألجمالية لإلالقيمة الدفترية ا  شهر 

ا من تاريخ  12التي تكون ممكنة في غضون  التعثرالمتوقعة الناتجة عن أحداث   صلألليس متوقع حدوث عجز نقدي لالتقرير. انه شهر 

ا ولكن  12على مدى فترة  ا  يةصل باحتمالقيمة األخسارة االئتمان بالكامل على يتم ترجيح شهر  حدوث الخسارة خالل االثني عشر شهر 

 .القادمة

  (األداء ةضعيفالثانية )المرحلة 

)ما لم يكن لديهم مخاطر  مدينة والتي شهدت زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األوليالالتقسيط  اتبيعمتشتمل على ذمم 

خسارة  يتم تسجيل. بالنسبة لهذه الموجودات، دليل موضوعي على انخفاض القيمة هناكولكن ليس  ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير(

خسارة االئتمان المتوقعة . ان صلألجمالية لإليتم احتساب إيرادات الفائدة على القيمة الدفترية اعلى مدى عمر الدين ولكن ئتمان المتوقعة اال

يط مدى عمر الدين هي خسارة ائتمانية متوقعة تنتج عن جميع أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع لذمم مبيعات التقسعلى 

  احتمالية التعثر في السداد. إلىالخسائر االئتمانية المتوقعة هي متوسط الخسائر االئتمانية مرجحة ان  المدينة.

 

 ( غير عاملةالمرحلة الثالثة) 

يتم تسجيل خسارة  . بالنسبة لهذه الموجودات،دليل موضوعي على انخفاض قيمتها في تاريخ التقرير يوجدتشمل األصول المالية التي 

 االئتمان( مخصصل بالصافي)أي  ألصللالقيمة الدفترية صافي يتم احتساب إيرادات الفائدة على على مدى عمر الدين وئتمان المتوقعة اال
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 (SICRزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان )

 من اإلدارة، عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األدوات المالية قد زادت بشكل كبير، 9م لي رقيتطلب المعيار الدولي التقرير الما

عند  التعثرمع مخاطر  التقريرفي تاريخ  الواقعة التعثرالمعلومات المعقولة والداعمة المتاحة من أجل مقارنة مخاطر االخذ في االعتبار 

 .المالية قوائماألولي بال االعتراف
 

اعتمااعمر الدين  سساأ علیأو  را  شه 12 ةدمعلى قعة ولمتا نالئتماا رةخسا سقيا ميت  دق نالئتماا طرمخا في رةلکبيا دةيازلا تکانإذا  ما علی د 

يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل األثر  .ائتماني منخفض ذو مستوى لألصا نکاإذا  ماأو  ئيدلمبااالعتراف  ذمن تثدح

فة (LGDالناجمة عن التعثر )والخسارة ( EAD) التخلف عن السداد عرضة لخطر، وال(PDإلحتمال التعثر في السداد )التراكمي  ، والمعرَّ

 على النحو التالي:

 

  التعثر في السداد(Default) ،رضتلمقا وميقأن  جحرلما رغيمن  (1) :مادعن تعثر حالة في ونيک دق لماليا لألصأن ا عةولمجما رتعتب 

ا على  30تأخر المقترض أكثر من ( 2) ،لبالکام عةوللمجم الئتمانيةا ماتهزالتا فعدب   إلى المجموعة. جوهري التزام ائتمانيسداد يوم 

 تمثل ي( إحتمال التعثر في السدادPD)  تعريف  " وحسب "تعريف التخلف عن السدادبالتزامه المالي ) في سدادالمقترض  تعثراحتمال في

 .من االلتزامأعاله( ، إما على مدى االثني عشر شهرا  التالية، أو على مدى العمر المتبقي  ائتماني هابط" "ذو مستوى

 التخلف عن السداد عرضة لخطرال (EADي ) 12عتمد على المبالغ التي تتوقع المجموعة استحقاقها في وقت التخلف عن السداد خالل 

 ين.للد أو على مدى العمر المتبقي المقبلة ا  شهر

 مثل الخسارة ت( الناجمة عن التعثرLGD)،  الخسارة  ها لخطر التخلف عن السداد. تتنوعتعرض عندتوقع المجموعة لمدى الخسارة

تم التعبير عن . باختالف نوع الطرف المقابل ونوع وأقدمية المطالبة وتوافر الضمان أو الدعم االئتماني اآلخرالناجمة عن التعثر 

يتم . االفتراضية كنسبة مئوية من الخسارة لكل وحدة من حاالت التعرض في وقت التخلف عن السدادالتعثر الناجمة عن الخسارة 

ا أو مدى  12على أساس الناجمة عن التعثر احتساب الخسارة   12على أساس الناجمة عن التعثر حيث تمثل الخسارة عمر الدين، شهر 

مدى الناجمة عن التعثر على الخسارة . إن المقبلة 12في األشهر الـ  تعثرفي حال حدوث  حدوثها النسبة المئوية للخسارة المتوقع  ،شهر  

 هي النسبة المئوية للخسارة المتوقع حدوثها في حالة حدوث التخلف عن السداد على مدى العمر المتوقع المتبقي للقرض.عمر الدين 
 

 ، كما هو موضح أدناه: تأثر مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بمجموعة من العواملي
 

أو ان تصبح ذات  بسبب األدوات المالية التي تشهد زيادات )أو نقصان( في مخاطر االئتمان 3أو  2والمراحل  1التحويالت بين المرحلة  -

 12مدة ئتمان المتوقعة لخسارة االمستوى ائتماني منخفض خالل الفترة، وما يترتب عليه من ارتفاعات )أو انخفاضات( بين مستويات 

ا  ؛ على مدى عمر الدينئتمان المتوقعة خسارة اال و شهر 

التي توقف الخاصة باألدوات المالية  صداراتمخصصات إضافية لألدوات المالية الجديدة المعترف بها خالل الفترة ، وكذلك اإل -

 في الفترة ؛ االعتراف بها

الخسارة  و التخلف عن السداد عرضة لخطرال حتمال التعثر في السداد، واالثر على قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة نتيجة لتغيرات ا -

 ؛الناجمة عن التعثر خالل فترة، والناتجة عن تحديث المدخالت على نماذج االحتساب

 ؛االثر على قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة نتيجة لتغير المدخالت والفرضيات على نماذج االحتساب -

خسارة االئتمان المتوقعة بسبب مرور الوقت ، حيث يتم قياس خسارة االئتمان المتوقعة على أساس القيمة التخفيض من الخصم ضمن  -

 الحالية؛

 العمالت األجنبية لألصول المقومة بالعمالت األجنبية والحركات األخرى ؛ و ترجمةعادة إ -

 .التي تم شطبها خالل الفترة موجوداتالمتعلقة بال صصاتمخخالل الفترة وشطب ال التوقف عن االعتراف بهاالمالية التي تم  الموجودات -

 

ر االئتمان والخسائر االئتمانية ، وقدرت ، باستخدام تحليل البيانات التاريخية، مخاطقامت المجموعة بتحديد وتوثيق المحركات الرئيسية ل

  ديسمبر 31لسيناريوهات االقتصادية المستخدمة في العالقات بين متغيرات االقتصاد الكلي ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان. تضمنت ا

 :المؤشرات الرئيسية التالية 2019
 

 الزيادة في الناتج المحلي -

 معدل التضخم -
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 1

 )تتمة( األدوات المالية 1-34

 

 الشطب 
ميع الجهود العملية السترداد الدين من العمال ، وال يكون هناك تقوم المجموعة بشطب الموجودات المالية، جزئيا  أو كليا ، عندما تستنفذ ج

 امكانية واقعية الستردادها.  

 

ا،  30خرى، والتي تعتبر منخفضة المخاطر من قبل المجموعة مع متوسط فترة ائتمان مدتها ألبالنسبة للمدينين التجاريين والذمم المدينة ا يوم 

ئتمان المتوقعة على مدى عمر الئتمان المتوقعة على خسارة االحيث تستند خسائر اخسائر االئتمان  الحتسابتستخدم المجموعة النهج المبسط 

اعدت المجموعة مصفوفة الحتساب المخصص بنا ا  على خبراتها السابقة والمعدلة لالخذ في االعتبار النظرة المستقبلية  هذه الموجودات.

 للمتحصالت والظروف االقتصادية ذات الصلة. 

 

 مم مبيعات التقسيط المدينة ذ
 دةمعق ذجنما دامستخا بلطيت لمجاهو  ةفأطلما بالتکلفة لمقاسةاو ينةدلما لذمم مبيعات التقسيط المتوقعة الئتمانيةا رةلخساا صمخص سقياإن 

لناتجة ا رلخسائوا  لعمالا تعثر سداد حتماليةا للمثاا لسبي علی) الئتمانيا وكلسلوا لمستقبليةا يةدالقتصاا ظروفلا ولح رةکبي تضارافتوا

 (.عنها

 

 مثل ما يلي: عدد من األحكام الهامة يتطلب   تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسارة االئتمان المتوقعة ان 

 تحديد معايير الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان ؛ -
 

 اختيار النماذج المناسبة واالفتراضات لقياس خسارة االئتمان المتوقعة؛ -
 

 و د العدد والوزن النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات / األسواق والخسارة االئتمانية المتوقعة المرتبطة بها؛تحدي -
 

 إنشا  مجموعات من األصول المالية المماثلة ألغراض قياس خسائر االئتمان المتوقعة -

 

 استثمار في عقود تمويل اسالمية 1-39

 رق المدينةعقود التو1-39-3

بشرا ها وبعد عملية الشرا  تلك، تنوي بيع  المجموعةببيع أحد الموجودات للعميل، والذي قامت  المجموعةالتورق هو اتفاق تقوم بموجبه 

 الموجودات األساسية وتوزيع متحصالت البيع للعميل. يشتمل سعر البيع على التكلفة مضاف ا إليها هامش ربح متفق عليه. تشمل المبالغ

اإلجمالية المستحقة بموجب عقد بيع التورق إجمالي مدفوعات البيع بموجب اتفاق التورق )مستحق عقد بيع التورق(. يتم تسجيل الفرق بين 

مستحق عقد بيع التورق وتكلفة الموجودات المباعة كأرباح غير مستحقة للتورق وألغراض العرض، يتم خصمها من إجمالي المبالغ المستحقة 

 تحق عقد بيع التورق.بموجب مس

 

 المدينة المرابحة عقود 1-39-1

بنا   على وعد تلقته من العميل  المجموعةببيع أحد الموجودات للعميل، والذي اشترته أو امتلكته  المجموعةالمرابحة هي اتفاقية تقوم بموجبها 

لمبالغ اإلجمالية المستحقة بموجب عقد بيع المرابحة إجمالي للشرا . يتكون سعر البيع من التكلفة مضاف ا إليها هامش ربح متفق عليه. تشمل ا

مدفوعات البيع المستقبلية بموجب اتفاق المرابحة )مستحق عقد بيع المرابحة(. يتم تسجيل الفرق بين بيع مستحق عقد المرابحة وتكلفة 

المبالغ المستحقة بموجب مستحق عقد بيع  الموجودات المباعة كأرباح مرابحة غير مكتسبة، وألغراض العرض، يتم خصمها من إجمالي

 المرابحة.

 

 أسهم الخزينة 1-10

لإلشتراك في أسهم الشركة بالتكلفة ويتم  بغرض استخدامها ضمن برنامج خيارات الموظفين (أسهم الخزينة)يتم إثبات أدوات حقوق الملكية 

 أوخسائر بيع هذه األسهم أرباحخصمها من حقوق الملكية وتعدل ألي تكاليف معامالت، والتوزيعات وكذلك 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 1

 الدفعات على أساس األسهم 1-13

 يحصل موظفي المجموعة على مكافآت في شكل دفعات على أساس األسهم ضمن برنامج خيارات الموظفين لإلشتراك في أسهم الشركة

بدفع سعر  لشركة ("الخيار"). لكي يتمكن الموظف من ممارسة هذا الحق يقومإيسوب" حيث يمنح موظفي المجموعة حق خيار شرا  أسهم ا"

 محدد مسبقا وتقديم خدماته كعوض ويتوافق مع شروط االستحقاق.
 

الملكية على  يتم االعتراف بتكلفة البرنامج، كمصروف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ويتم بالمقابل زيادة اإلحتياطيات األخرى في حقوق

 مدى السنة التي من خاللها يتم الوفا  بشروط الخدمة.
 

المتمثلة ( أسهم خزينة عند بداية البرنامج. ووفقا لذلك، فان االحتياطيات األخرى إصدارقامت المجموعة بعمل تحوط اقتصادي وذلك من خالل 

الموظفين لتلك  تها  مدة البرنامج. وذلك سوا  تم اكتسابيتم تحويلها إلى األرباح المبقاة عند ان (في المصروف التراكمي الناتج من البرنامج

 الخيارات أم ال.
 

البرنامج  المصروف المتراكم المعترف به عند تاريخ إعداد كل تقرير مالي، حتى تاريخ انتها  البرنامج يعكس المدى الذي انتهت إليه فترة

  .برنامجوأفضل تقديرات المجموعة لعدد الخيارات التي اكتسبت في نهاية ال

 

ذلك فإنه  وفي حالة تعديل شروط البرنامج، فإن الحد األدنى للمصاريف المعترف بها يساوي القيمة العادلة لخيارات األسهم في تاريخ المنح ومع

بما يتم قياسه وحس يتم اإلعتراف بأي مصروف إضافي لقا  أي تعديل يؤدي إلى زيادة القيمة العادلة للخيارات أو يعود بالمنفعة على الموظفين

 .بتاريخ التعديل
 

تشتمل  وفي حالة إنها  البرنامج، يتم معالجة الخيارات كما لو كانت مكتسبة في تاريخ اإلنها ، ويتم فورا اإلعتراف بالمصاريف المتبقية حيث

جديد كبديل  الة وضع برنامجتلك المزايا غير المكتسبة والخاضعة للتحكم من قبل الشركة أو الموظف والتي لم تستحق بعد. ولكن، في ح

يتم معالجتها كما لو  لبرنامج تم إنهاؤه، وتم تحديده كبرنامج بديل في تاريخ منح البرنامج الجديد، فإن البرنامج الذي تم إنهاؤه والبرنامج الجديد

  كان تعديل البرنامج األصلي كما ورد في الفقرة السابقة.

 

 ةئيسية غير المؤكدرالتقدير الومصادر هامة أحكام محاسبية  4

 

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

تراضات التقديرات واالفان هذه التي ليست واضحة من مصادر أخرى. االفتراضات 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 

 

التي تم فيها تعديل التقدير  السنةيتم مراجعة هذه التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر. يتم اإلعتراف بالتغيرات على التقديرات المحاسبية في 

 مستقبلية.ال اتفترالحالية وال السنةفقط أو في فترة التغيير والفترات المستقبلية إذا كان التغيير يؤثر على كل من  السنةيخص هذه  إذا كان التغير

 

فترة غير المؤكدة في نهاية  للتغيراتوالمصادر الرئيسية األخرى  يةالمستقبلالفترات فيما يلي التقديرات الهامة واالفتراضات الرئيسية المتعلقة ب

 تؤدي إلى تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في السنة المالية التالية.كبيرة القوائم المالية والتي لها مخاطر 

 انخفاض قيمة المخزون  4-3

عرضة لتغيرات تكنولوجية، يتم أو تالف أو  يدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون متقادم

الطلب الحالي والمتوقع، وتفضيالت  يتم األخذ في اإلعتبار عواملالتخفيض في المخزون عند تحديد عمل تقدير لصافي القيمة الممكن تحقيقها. 

ر على أساس فردي. يتم تقييم التقدي هذا بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم عمل. ، فضال عن االتجاهات الموسميةالمخزونالعمال  وعمر 

تكوين مخصص على أساس تخفيض قيمة المخزون. المبالغ التي ال تعتبر هامة بشكل فردي، ولكنها تعتبر متقادمة أو تالفة، بشكل مجمع ويتم 

 نوع المخزون ودرجة تقادم عمر المخزون أو تلفه استنادا  إلى أسعار البيع التاريخية.

 والمعدات انخفاض قيمة الممتلكات 4-1

معدات يتم تسجيل الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات وال

ود مثل هذا لتحديد انخفاض القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية غير قابلة لالسترداد. في حال وج

ي تمثل القيمة المؤشر وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد المقدرة، يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد والت

 .2019ديسمبر  31 العادلة ناقصا تكاليف البيع أو قيمتها عند االستخدام، أيهما أكبر. لم يتم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة كما في
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 )تتمة( أحكام محاسبية هامة ومصادر التقدير الرئيسية غير المؤكدة 4

 للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسةالحالية نتاجية والقيم اإلعمار األ 4-1
 

طفا  على االستهالك واإلتساب غرض احالملموسة بموجودات غير لمعدات والنتاجية للممتلكات وااألعمار اإلمجموعة بتقدير لدارة اإتقوم 

إلى الخبرة  المتبقيةنتاجية. وتستند القيم اإلعمار لألالفعلي االنتها  أو لألصل ستخدام المتوقع أخذا  باالعتبار االالتوالي. يتم تحديد هذه التقديرات 

 كون متاحة.تحيثما  والبيانات القابلة للرصد

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 4-4
 

قيمة الحالية اللتزامات التقاعد على عدد من العوامل التي تحدد على أساس اكتواري باستخدام افتراضات مختلفة قد تختلف عن تعتمد ال

وتشمل االفتراضات المستخدمة معدل الخصم والزيادات في المرتبات في المستقبل ومعدالت الوفيات . التطورات الفعلية في المستقبل

 .على القيمة الدفترية اللتزام المعاش التقاعدييكون لها أثر فتراضات سالالتغيرات في هذه ا. ان تقاعدية في المستقبلوالزيادات في المعاشات ال

 

ت عتبار معدالدارة في االإلعند تحديد معدل الخصم المناسب، تأخذ امالي.  الخصم المناسب في تاريخ كل تقرير معدلتقوم المجموعة بتحديد 

كات المقومة بالعملة التي سيتم بها دفع المنافع والتي لها فترات استحقاق تقارب المدة المتوقعة اللتزام المعاش التقاعدي ذي الفائدة لسندات الشر

 .الصلة

 

 .بالتزام استحقاقات التقاعد تعلقي مايالمؤکدة ف ريغ راتيللتقد ةيسيمن اإلفصاح عن المصادر الرئ ديلمز 12رقم  ضاحيراجع اإل

 

 يمة األصول الماليةانخفاض ق 4-6

غير المتوقعة. تستخدم  الخسارةالمالية على افتراضات حول مخاطر التخلف عن السداد ومعدالت  للموجوداتتستند مخصصات الخسارة 

ا إلىالقيمةساب انخفاض تحاهذه االفتراضات وتحديد المدخالت في  حول حكمالالمجموعة   ، وظروفالمجموعةب يةتاريخال الخبرة ، استناد 

 السوق الحالية باإلضافة إلى التقديرات المستقبلية في نهاية كل فترة تقرير.

 

 عقد االيجار 4-1

مات ال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار ، وبالتالي ، فإنها تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزا

مماثلة وبنفس  معدل الفائدة الذي يتعين على المجموعة أن لكي يقترض التمويل الالزم على مدى مدةاإليجار. إن معدل االقتراض اإلضافي هو 

قيمة أصل "حق االستخدام" في بيئة اقتصادية مماثلة. لذلك يعكس معدل االقتراض اإلضافي ما "يتعين  الضمانات للحصول على أصل بنفس

ا عند  عدم توفر أسعار ملحوظة أو عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجار. على المجموعة" سداده ، والذي يتطلب تقدير 

تقوم المجموعة بتقدير معدل االقتراض اإلضافي باستخدام مدخالت يمكن مالحظتها )مثل أسعار الفائدة في السوق( عند توفرها، ويتطلب ذلك 

 القيام ببعض التقديرات الخاصة بها.

  

عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغا  لعقد اإليجار، إلى جانب أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار إذا كان  تحدد المجموعة مدة

وعة من المؤكد أن تتم ممارسة هذا الخيار، أو أي فترات يغطيها خيار إنها  عقد اإليجار، إذا من المؤكد عدم تمارسة ذلك الخيار. لدى المجم

إيجار تشمل خيارات التمديد واإلنها . تطبق المجموعة الحكم في تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة خيار تجديد العقد  عدة عقود

ا اقتصادي ا لممارسة التجديد أو اإلنها . بع داية د تاريخ بأو إنهائه أم ال. بمعنى أنه ي أخذ في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافز 

ى العقد، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث جوهري أو تغيير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها ويؤثر على قدرتها عل

 .ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد أو اإلنها 



  الشركة المتحدة لإللكترونيات 
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 ممتلكات ومعدات 6

 كالتالي:  2019ر ديسمب 31ان حركة ممتلكات ومعدات للسنة المنتهية في              

 

 

 أرض

 مباني 

 وتحسينات على المأجور

اثاث  وتجهيزات 

 سيارات ومعدات مكتبية

 اعمال رأسمالية 

 المجموع قيد التنفيذ

 )بالرياالت السعودية( 

       :التكلفة

 161,203,322 22,102,230 24,516,995 244,912,311 359,316,126 110,229,060  2019يناير  1الرصيد في 

 31,191,464 - - 31,003,416 3,191,439 - المحول عند اإلستحواذ على شركة تابعة 

 44,114,014 11,909,140 3,033,114 14,113,113 31,191,341 - اضافات 

 (34,014,009) (43,619,446) - 1,694,390 14,494,141 - *المحول من اعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 (4,394,941) - (641,919) (3,119,464) (1,141,661) - استبعادات 

 443,494,113 11,444,196 14,966,190 146,491,409 191,114,414 330,449,010 2019ديسمبر  31الرصيد في 

       

       اإلستهالك المتراكم:

 310,221,260 - 12,093,064 126,646,299 106,022,491 - 2019يناير  1الرصيد في 

 31,103,161 - - 33,904,911 3,191,439 - اإلستحواذ على شركة تابعة المحول عند 

 41,114,146 - 3,416,443 10,461,431 10,164,044 - االستهالك المحمل للسنة

 (1,103,941) - (466,644) (3,114,094) (904,134) - استبعادات

 114,014,646 - 39,011,143 134,340,664 311,410,160 - 2019ديسمبر  31الرصيد في 

       

       صافي القيمة الدفترية

 444,419,441 11,444,196 6,493,939 14,111,166 119,414,134 330,449,010 1039ديسمبر  13كما في 

       

 

 

 .غير الملموسة الموجوداتمليون إلى  14304رمجيات التي تبلغ قيمتها موقع التجارة اإللكترونية وتراخيص البالمحول من خالل العام  اعمال رأسمالية قيد التنفيذالمحول من  تضمني  *
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 ممتلكات ومعدات )تتمة( 6

 كالتالي:  2012ديسمبر  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

 12936663511 1233143515 2539213561 23039253914 35232903252 111.247.009  2012يناير  1الرصيد في 

 29.922.122 99.291.900 279.222 12.921.712 9.121.172 9.241.291 اضافات خالل السنة

 - (12.120.021) 022.991 4.992.912 2.912.210 - ية قيد التنفيذالمحول من اعمال رأسمال

 (7.279.179) - - (4.442.979) (2.490.911) - األصول التالفة

 (12.979.111) - (9.427.221) (4.192.904) (7.442.227) - استبعادات 

 707.212.229 92.112.221 94.210.992 944.919.211 229.270.120 111.229.101 2012ديسمبر  31الرصيد في 

       

       اإلستهالك المتراكم:

 22234923120 - 1231553162 11532543036 9434223922 - 2012يناير  1الرصيد في 

 22.117.142 - 1.979.922 12.144.727 14.292.122 - االستهالك المحمل للسنة

 (4.202.220) - - (2.212.172) (1.122.712) - األصول التالفة

 (2.117.279) - (9.141.222) (2.247.210) (9.992.921) - استبعادات

 211.297.201 - 12.192.104 120.040.999 110.122.497 - 2012ديسمبر  31الرصيد في 

       

       صافي القيمة الدفترية

       

 420.972.299 92.112.221 0.492.921 22.900.119 922.927.029 111.229.101 2012ديسمبر  31كما في 

       

 



  الشركة المتحدة لإللكترونيات 

 )شركة مساهمة سعودية( 
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 ممتلكات ومعدات )تتمة( 6
 

 كالتالي:استهالك السنة تم توزيع 

  
 م2012ديسمبر  31 م1039ديسمبر  13

 )بالرياالت السعودية(  

    
 31,412,922 19,144,963  (22مصاريف بيع وتوزيع وتسويق )ايضاح رقم 

 3,532,163 1,111,194  (23مصاريف ادارية )ايضاح رقم 

  41,114,146 35,011,145 

    

 أصول حق اإلستخدام 1

 .حق االستخدام بشكل منفصل عن الممتلكات والمعدات والمستودعات وتعرض للمعارضإلستخدام ا أصول حقتمتلك المجموعة 

 

 حق اإلستخدام خالل السنة فيما يلي:أصول تتمثل الحركة على 

 

 

 المجموع مستودع أرض معارض  

بالرياالت السعودية()   
 - - - - الرصيد اإلفتتاحي

 414,444,464 400,006 139,166,444 334,613,946 (1-4-2)إيضاح  16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  تطبيقأثر 

 414,444,464 400,006 139,166,444 334,613,946 الرصيد اإلفتتاحي )معدل(

  11,164,619 60,444,134 -  33,414,133 العقود الجديدة المضافة خالل السنة

 (44,134,414) (6,061,460)  (13,343,341)  (11,411,444) اإلستهالك المحمل على السنة

 (1,443,141) (300,431) (4,101,444)  3,111,934 تعديالت

 444,443,444 41,011,910 191,430,614  304,114,161 الرصيد النهائي

     

 ر ملموسةموجودات غي 4

 موجودات غير ملموسة كالتالي:الان حركة 

  
 م2012ديسمبر  31 م1039ديسمبر  13

 )بالرياالت السعودية(  

 1239423021 33123432103  تكلفة 

 (3130213219) (6423342004)  اطفا  متراكم

 4139143202 6120612194  القيمة المطفأة

    



  الشركة المتحدة لإللكترونيات 
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 )تتمة( موجودات غير ملموسة 4

 

م1039ديسمبر  13   م2012ديسمبر  31   

 )بالرياالت السعودية(  

    التكلفة

 10,522,065 44,941,044  الرصيد اإلفتتاحي

 - 33,414,161  المحول عند اإلستحواذ على شركة تابعة

 2,360,022 4,411,661  إضافات

 - 34,014,009  المحول من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 12,942,021 331,343,103  الرصيد النهائي

    

    اإلطفاء المتراكم

 (31,306,452) (14,014,149)  الرصيد اإلفتتاحي

 - (33,161,064)  المحول عند اإلستحواذ على شركة تابعة

 (5,120,221) (4,414,114)  إطفا 

 (31,021,219) (64,334,004)  الرصيد النهائي

    

 41,914,202 61,061,194  صافي القيمة الدفترية

    

 اإلطفا  للسنة على النحو التالي: توزيعتم 

 

م1039ديسمبر  13   م2012ديسمبر  31   

 )بالرياالت السعودية(  

 624,211 1,443,611  ( 22بيع وتسويق وتوزيع )ايضاح  مصاريف

 5,095,944 6,191,306  (23ادارية )ايضاح عمومية ومصاريف 

  4,414,114 5,120,221 

 

 الشهرة 4

 

 5، بسعر إجمالي للشرا  قدره ستحواذ على " شركة بروكو للخدمات المالية المحدودة "لإل،  2019مايو  29أبرمت المجموعة اتفاقية في 

 األعمال والسيطرة التي تم الحصول عليها من خالل اتفاقية البيع ، قامت الشركة بتوحيد الشركة لإلستحواذنتيجة ك  .ماليين لاير سعودي

ا من  نتيجة لهذا االستحواذ والتي مليون لاير سعودي  6331حققت المجموعة شهرة بقيمة . 2019مايو  29التابعة التي تم شراؤها حديث ا اعتبار 

 .المستحوذ عليه اللتزاماتاعن المدفوع تمثل الزيادة في المقابل المادي 
 

 :التالييتم احتساب الشهرة الناتجة عن عمليات االستحواذ على النحو 

 م1039ديسمبر  13  

 )بالرياالت السعودية(  

 6,000,000  المدفوعالمادي لمقابل ا

 3,114,463  المستحوذ عليهاالمحددة  االلتزاماتصافي   

 1,114,463  الشهرة

 

ا من تاريخ االستحواذ على 12المجموعة بصدد إجرا  تخصيص لسعر الشرا  خالل فترة القياس البالغة إن  وح به في النحو المسم شهر 

 .األعمال دمج - 3رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي



  الشركة المتحدة لإللكترونيات 

 )شركة مساهمة سعودية( 
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 الشهرة )تتمة( 4

 على النحو التالي: تم احتسابه )بالتكلفة التاريخية( 2019الشركة التابعة المحولة خالل عام  موجوداتملخص صافي 
 

 المجموع 

 )بالرياالت السعودية( 

  الموجودات

  ة موجودات غير متداول

 91,601 ، صافيممتلكات ومعدات

 334,691 موجودات غير ملموسة

 104,094 مجموع الموجودات غير المتداولة 
  

  موجودات متداولة 

 413,340 نقد وما في حكمه

 901,419  أخرى وموجوداتذمم مدينة تجارية 

 3,441014 إجمالي الموجودات

  

  المطلوبات 

  مطلوبات غير متداولة

 (3,346,166) كافأة نهاية الخدمة للموظفينم
  

  مطلوبات متداولة 

 (1,014,111) ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون

 (1,109,444) إجمالي المطلوبات

 (3,114,463) صافي األصول المحولة

  

 اخرى وموجوداتذمم مدينة تجارية  9

 لي:مما ي ىخراأل الموجوداتتتكون الذمم التجارية المدينة و

 م2012ديسمبر  31 م1039ديسمبر  13  

 )بالرياالت السعودية(  

 33,623,300 49,199,110  ذمم مدينة تجارية

 (2,501,355) (1,604,166)  ذمم مدينة تجاريةانخفاض ناقصا : مخصص 

 31,115,945 41,491,106  صافي الذمم المدينة التجارية 

 6,521,322 4,404,193  مصاريف حكومية وتوظيف مدفوعة مقدما  

 5,922,422 4,361,111  ذمم موظفين

 24,600,420 1,111,100  إيجارات مدفوعة مقدما  

 23,203,905 1,360,414  مطالبات قائمة ودفعات مستردة

 6,225,209 6,316,104  دفعات مقدمة للموردين

 2,114,111 1,964,411  تأمين مدفوع مقدما  

 1,142,646 3,366,940  خيص مقدمةمصاريف تسويق ورسوم ترا

 12,945,095 14,144,410  أخرى موجودات

 (14,626) (34,111)  القيمةانخفاض ناقصا : مخصص 

  344,111,146 115,162,641 

    يخصم: الجزء غير المتداول

 (2,990,451) -  إيجارات مدفوعة مقدما  

 (1,152,032) (3,441,341)  ذمم موظفين 

 (4,142,495) (3,441,341)  المتداولغير لجزء إجمالي ا
  

  
 111,026,146 346,414,331  إجمالي الجزء المتداول، الصافي 



  الشركة المتحدة لإللكترونيات 

 )شركة مساهمة سعودية( 
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 )تتمة( اخرى وموجوداتذمم مدينة تجارية  9
 

وذمم ايجار  ة،ومطالبات تأميني مصاريف مقدمة لحساب االعتمادات المستندية، المدفوعات الحكومية، االشتراكاتاألخرى  الموجوداتتتضمن 

 .  محالت
  
 

 إن أعمار الذمم المدينة التجارية والمخصصات المتعلقة بالذمم المدينة منخفضة القيمة هي كالتالي:

  
 م2012ديسمبر  31 م1039ديسمبر  13

 )بالرياالت السعودية(  

    
 11,513,019 43,114,314  غير متأخرة عن السداد

 20,113,602 31,109,490  يوما 90-1متأخرة من 

 62,616   14,414  يوما 120-91متأخرة من 

 1,333,943   3,191,641  يوما   120أكثر من 

 (2,501,355) (1,604,166)  يخصم: مخصص انخفاض القيمة

  41,491,106 31,115,945 

 

مدينة التجارية. قبل الموافقة على أي عميل جديد، لدى على الذمم ال عموالتيوما. ال يتم تحميل  30فترة االئتمان لمبيعات السلع يبلغ متوسط 

وضع الحد االئتماني لكل عميل. ويتم مراجعة هذه اإلجرا ات والمجموعة سياسة تسهيالت ائتمانية لتقييم الجودة االئتمانية للعميل المحتمل 

)كما  األرصدة المدينة التجارية صافي٪ من 9334 ةالمجموع عمال من  اثنانأرصدة يمثل  ،2019ديسمبر  31كما في  وتحديثها بشكل منتظم.

. ال يوجد عمال  آخرون يمثلون (األرصدة المدينة التجارية صافي٪ من 1135المجموعة  عمال من  ثالثةأرصدة يمثل  2012ديسمبر  31في 

 (.٪1: 2012ديسمبر 31) ٪ من إجمالي رصيد الذمم المدينة التجارية4أكثر من 

 

 هي كما يلي:  انخفاض القيمة مخصص علىالحركة ان 
 م2012ديسمبر  31 م1039ديسمبر  13  

 )بالرياالت السعودية(  

 1,120,411 1,604,166  الرصيد االفتتاحي

 126,932 -  مخصص السنة 

 2,501,355 1,604,166  الرصيد النهائي

 

  استثمار في عقود تمويلية إسالمية وذمم مبيعات بالتقسيط مدينة 30

 

 م2012ديسمبر  31 م1039ديسمبر  13 إيضاح 

 )بالرياالت السعودية(  

 349,411,222 119,301,369 1-10 ، صافيذمم مبيعات بالتقسيط مدينة

 - 341,499,041 2-10 ، صافياسالمية ستثمار في عقود تمويليةا

    
  441,003,113 349,411,222 

 (21,340,613) (134,434,913)  ناقصا : الجز  غير المتداول 

 262,136,609 114,641,140  الجز  المتداول



  الشركة المتحدة لإللكترونيات 

 )شركة مساهمة سعودية( 
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 )مدينة( استثمار في عقود تمويلية إسالمية وذمم مبيعات بالتقسيط مدينة 30

 

 ، صافيذمم مبيعات بالتقسيط مدينة 30-3

 إن تفاصيل ذمم مبيعات بالتقسيط المدينة هي كما يلي:

 

 م2012ديسمبر  31 م1039ديسمبر  13  

السعودية()بالرياالت     

 320,356,311 149,161,440  ذمم مبيعات بالتقسيط مدينة

 (30,219,155) (40,160,113)  ناقصا : مخصص االنخفاض في القيمة

    
 349,411,222 119,301,369  صافي ذمم مبيعات بالتقسيط مدينة

 (21,340,613) (331,913,100) المعروضة ضمن الموجودات غير المتداولةناقصا : الجز  غير المتداول 

 262,136,609 111,340,669  الجز  المتداول -ذمم مبيعات بالتقسيط مدينة 

    

 لاير سعودي.  103000 ئتماني الممنوحاالط يقستمتوسط اليبلغ 

 

 توقعة كما يلي:بلغت أرصدة ذمم مبيعات بالتقسيط مدينة بحسب كل مرحلة وخسائرها االئتمانية الم، 2012و 2019 ديسمبر 31كما في 

 

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

 )بالرياالت السعودية( 1039

 149,161,440 63,141,009 11,464,140 106,163,493 ذمم مبيعات بالتقسيط مدينة

 (40,160,113) (11,334,101) (4,169,616) (1,441,694) في القيمة مخصص االنخفاض

 103,446,394 34,196,366 39,113,404 119,301,369 

 

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

 )بالرياالت السعودية( 2012

 320,356,311 35,092,121 26,264,515 312,993,021 ذمم مبيعات بالتقسيط مدينة

 (30,219,155) (22,649,926) (3,915,254) (4,313,315) في القيمة مخصص االنخفاض

 314,619,106 22,342,121 12,442,195 349,411,222 

 

 هي كما يلي:  االنخفاض في القيمةمخصص  علىالحركة 

 م2012ديسمبر  31 م1039ديسمبر  13  

 )بالرياالت السعودية(  

 16,511,651 10,449,366  الرصيد االفتتاحي

 419,953 -  9رقم  لتقرير الماليلار الدولي يأثر تطبيق المع

 13,906,199 9,414,141  لسنة ل اإلنخفاض

 (19,254) (464,604)  مخصص مستخدم

 30,219,155 40,160,113  يالرصيد النهائ

    

 



  الشركة المتحدة لإللكترونيات 

 )شركة مساهمة سعودية( 
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 )تتمة( – استثمار في عقود تمويلية إسالمية وذمم مبيعات بالتقسيط مدينة 30

 

 صافي، اسالمية ةفي عقود تمويلي استثمار 30-1

 1039بر ديسم 13 

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

 )بالرياالت السعودية( 

 304,414,449 (3,131,601) 93,163,914 34,194,041 ، صافيمدينو عقود التورق

 16,313,691 (3,113,463) 33,634,394 14,946,341 ، صافيمدينو عقود المرابحة

 41,141,349 301,440,311 (1,144,161) 341,499,041 

 

 صافي، مدينو عقود التورق

 

 م1039ديسمبر  13 

 المجموع الجزء غير المتداول  الجزء المتداول  

 )بالرياالت السعودية( 

 341,141,341 314,944,469 44,194,144 التورق، إجماليمدينو عقود 

 (41,314,696) (41,134,163) (16,411,944) إيرادات التمويل المؤجلةناقصا : 

 34,446,440 93,140,304 330,646,644 

 (911,904) (696,306) (113,401) غير مكتسبة إنشا رسوم 

 413,140 141,916 364,406 تكاليف المعامالت المؤجلة

 34,194,041 93,163,914 330,049,943 

 (3,131,601) (993,119) (113,311) خسارة االئتمان مخصصناقصا : 

 304,414,449 90,110,619 34,141,930 صافي نو عقود التورق،مدي

    

 

 المرابحةمدينو عقود 

 

 م1039ديسمبر  13 

 المجموع الجزء غير المتداول  الجزء المتداول  

 )بالرياالت السعودية( 

 44,419,944 31,944,149 11,911,164 المرابحة، إجماليمدينو عقود 

 (33,394,136) (1,411,446) (4,416,410) المؤجلةإيرادات التمويل ناقصا : 

 16,361,414 33,634,404 11,143,111 

 (131,104) (1,610) (104,444) غير مكتسبة إنشا رسوم 

 14,039 1,914 14,096 تكاليف المعامالت المؤجلة

 14,946,341 33,634,394 11,491,144 

 (3,113,463) (191,401) (919,146) خسارة االئتمان مخصصناقصا : 

 16,313,691 33,316,491 14,016,403 صافي ،المرابحةمدينو عقود 
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 )تتمة( – استثمار في عقود تمويلية إسالمية وذمم مبيعات بالتقسيط مدينة 30

 

 :فيما يلي تحليل جودة االستثمار في التمويل اإلسالمي

 م1039ديسمبر  13  

 )بالرياالت السعودية(  

 341,104,644  وغير منخفضةة غير متأخر

 1,131,490  لكن غير منخفضة متأخرة 

 3,996,441  منخفضةومتأخرة 

  344,134,340 

   

ا أو أقل كـ " 90لمدة  متأخرة السدادبعد أو السداد غير مستحقة إما التمويل اإلسالمي عقود تصنف اإلدارة االستثمار في  في حين  "عاملةيوم 

ا  90ر سدادها لمدة تزيد عن أن الذمم التي تأخ  عاملة".على أنها "غير يتم تصنيفها يوم 

 

 :العامل وغير العاملالتمويل اإلسالمي  تحليلفيما يلي 

 م1039ديسمبر  13  

 )بالرياالت السعودية(  

 346،113،414  عامل

 3،996،441  متأخر ومنخفض القيمة -غير عامل

  344,134,340 

   

 : ةالتمويل اإلسالميعقود والقيمة الحالية إلجمالي االستثمار في   ةالتمويل اإلسالميعقود ق إجمالي االستثمار في فيما يلي استحقا

 م1039ديسمبر  13 

 

إجمالي االستثمار في 

 عقود التمويل اإلسالمية

قيمة الحالية إلجمالي ال

االستثمار في عقود 

 التمويل اإلسالمية

 )بالرياالت السعودية( 

 44,011,114 44,113,041 تزيد عن سنةال 

 301,344,931 363,911,044 أكثر من سنة إلى خمس سنوات 

 110,661,090 344,134,340 

   

 بحسب كل مرحلة وخسائرها االئتمانية المتوقعة كما يلي:اسالمية  أرصدة االستثمار في عقود تمويل بلغت 2019 ديسمبر 31كما في 

 

 اإلجمالي المرحلة الثالثة لة الثانيةالمرح المرحلة األولى 

 )بالرياالت السعودية( 

في عقود تمويلية استثمار  341,104,644 1,131,490 3,996,441 344,134,340 

ئتمانية المتوقعةاإل ةخسارناقصا : مخصص ال  (3,160,401) (144,164) (904,491) (1,144,161) 

 343,161,444 1,119,111 3,041,444 344,641,914 

 

 خالل السنة ئتمانية المتوقعةاإل ةخسارالالحركة على مخصص 

 م1039ديسمبر  13 

 )بالرياالت السعودية( 

 121442161  السنةمخصص انخفاض 

 

 
 

 
 



  الشركة المتحدة لإللكترونيات 
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 المخزون 33

 
 م2012ديسمبر  31 م1039ديسمبر  13

 )بالرياالت السعودية( 

 115,961,150 464,640,411 مخزون تجاري

 2,656,423 46,460,614 مخزون بالطريق

 2,016,111 30,114,114 قطع غيار

 934,946,114 192,694,944 

 (1,204,253) (3,646,463) مخصص إنخفاض مخزون

 931,119,441 191,490,691 

   
 

 مخزون كالتالي:إنخفاض الالحركة على مخصص    

 
 م2012ديسمبر  31 م1039ديسمبر  13

لسعودية()بالرياالت ا   

 2,202,154 3,104,161 الرصيد اإلفتتاحي

 10,125,236 4,191,161 اضافات السنة، صافي

 (11,190,331) (4,911,364) مخصص مستخدم مقابل شطب المخزون

 1,204,253 3,646,463 الرصيد الختامي

 

 نقد وما في حكمه 31

 

 
 م2012ديسمبر  31 م1039ديسمبر  13

 )بالرياالت السعودية( 

 191,221,615 46,434,464 نقد لدى البنوك

 13,312,424 34,364,613 نقد بالصندوق

 301,943,949 211,206,159 

 :االلتزامات الناشئة عن أنشطة التمويل تسوية 31-3

 م1034ديسمبر  13 

قروض مستلمة / 

 م1039ديسمبر  13 مدفوعات فائدة مستحقة

 )بالرياالت السعودية( 

لقروض قصيرة األج  410,000,000   2,515,200,000 (2,635,200,000) 400,000,000 

 

 رأس المال 31

 

 
 م2012ديسمبر  31 م1039ديسمبر  13

 )بالرياالت السعودية( 

 500,000,000 600,000,000 مصرح به، مصدر 

 50,000,000 60,000,000 لاير للسهم 10عدد األسهم بقيمة 

   

 20,000,000 - أ(1)إيضاح  مصدر خالل السنة

 2,000,000 - لاير للسهم 10عدد األسهم بقيمة 

   

 (20,000,000) (10,000,000) (29ب ، ايضاح  1)إيضاح  أسهم خزينة

 (2,000,000) (1,000,000) لاير للسهم 10عدد األسهم بقيمة 
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 )تتمة( رأس المال 31

 

 
 م2012ديسمبر  31 م1039ديسمبر  13

 )بالرياالت السعودية( 

   تسوية عدد األسهم القائمة:

 42,000,000 44,000,000 الرصيد االفتتاحي

 2,000,000 - (1أسهم مصدرة )إيضاح 

 (2,000,000) - (29أسهم خزينة )إيضاح 

 42,000,000 44,000,000 الرصيد النهائي

   
 

 
 احتياطي نظامي 34

، ويجوز من صافي الربح ٪10بتحويل وذلك بتكوين احتياطي نظامي  مجموعةالتماشيا  مع نظام الشركات بالمملكة العربية السعودية، قامت 

 من رأس المال  ٪30 للجمعية العامة وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي

 

 تسهيالت بنكية 36

التسهيالت تخضع هذه  ،المجموعة لديها تسهيالت بنكية من بنوك محلية إلعتمادات مستندية وخطابات ضمان وتمويل مرابحة إسالميةن إ

هذه . إن وتستحق السداد خالل شهرين إلى ثالثة أشهر ت حَمل هذه التسهيالت برسوم وفقا  ألسعار السوق، ولمبادئ الشريعة اإلسالمية

  التسهيالت مضمونة بسندات ألمر.

 

 

 خدمات اإلضافيةالمن برنامج  إيرادات مؤجلة 31

يرادات ويتم إطفاؤها إل. يتم تأجيل ااإلضافيةفيما يتعلق ببيع برنامج الضمان لعمال  من ا المستلمةالمبالغ برنامج الخدمات اإلضافية تتضمن 

 على مدى فترة العقد.

 

 إن الجز  المتداول والجز  غير المتداول من االيرادات المؤجلة كالتالي:

 

 
 م2012ديسمبر  31 م1039ديسمبر  13

 )بالرياالت السعودية( 

 52,396,359 64,111,143 ولالجز  المتدا  -ايرادات مؤجلة 

 61,015,251 41,914,639 الجز  غير المتداول  -ايرادات مؤجلة 

 316,144,900 119,411,616 

 

 كالتالي: ةاإلضافي خدماتال برنامجان الحركة على 

 
 م2012ديسمبر  31 م1039ديسمبر  13

 )بالرياالت السعودية( 

 111,022,294 339,443,131 يناير 1الرصيد في 

 63,213,265 44,614,169 العقود الصادرة خالل السنة

 (55,430,543) (11,411,046) االيرادات المحققة خالل السنة

 119,411,616 316,144,900 ديسمبر  31الرصيد في 

   

   

 

 التزامات عقود اإليجار 34

كل عقد  عرضباستثنا  عقود اإليجار قصيرة األجل ، يتم  .إيجار متعلقة بالمخازن واألراضي والمستودعات التزامات عقود لدى المجموعة 

 .المركز الماليإيجار كالتزام إيجار في 

 

 .ثابتةايجارية  بقيمةسنة  19و  واحدة واألراضي والمستودعات تتراوح بين سنة للمخازنفترة اإليجار 
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 )تتمة( التزامات عقود اإليجار 34
 

ا ، ما لم يكن هناك حق تعاقدي للمجموعة في نقل الموجودات إلى طرف آخر ، ال يمكن استخدام حق استخدام  يفرض كل عقد إيجار قيود 

عقود اإليجار إما غير قابلة لإللغا  أو يمكن إلغاؤها فقط من خالل تكبد رسوم إنها  جوهرية. تحتوي بعض إن األصل إال من قبل المجموعة. 

نهاية عقد اإليجار ، أو تمديد عقد اإليجار لفترة أخرى. يحظر على المجموعة بيع عقود اإليجار على خيار شرا  األصل المؤجر األساسي في 

، يجب على المجموعة أن تحتفظ بهذه المجموعةمكاتب وأو رهن األصول المؤجرة األساسية كضمان. بالنسبة لإليجارات على مباني 

 لية في نهاية عقد اإليجار.وأن تعيد الممتلكات في حالتها األص الصيانةالممتلكات في حالة جيدة من 

 

 م1039ديسمبر  13 

 المجموع أدوات مكتبية مستودع أرض مخزن 

 )بالرياالت السعودية( 

 - - - - - 2019يناير  1 -الرصيد اإلفتتاحي 

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  641,196  411,944 144,444,443 344,644,464 (1-4-2)إيضاح  16

 

614,101,414  

  614,101,414  641,196  411,944 144,444,443 344,644,464 الرصيد اإلفتتاحي )معدل(

 11,449,619  416,000  60,444,134 - 33,414,133 إضافات

 43,946,496    -  1,641,143 10,114,141 9,300,441 (26الفائدة المستحقة خالل السنة )إيضاح 

 (44,141,413)  (314,340)  (4,349,344) (14,310,603) (11,316,411) الل السنةالتزامات اإليجار خ سداد

 664,406,413 434,136 49,644,146 144,111,161 319,160,949 2019ديسمبر  31 -الرصيد النهائي 

      

 44,044,191 101,440 4,140,411 34,461,104 39,111,941 الجز  المتداول من التزامات عقود اإليجار

الجز  غير المتداول من التزامات عقود 

 604,113,316 104,116 40,491,411 166,409,046 330,034,911 اإليجار

      

 

 كما يلي:هي التمويل المحملة المتعلقة بإلتزامات عقود اإليجار  ومصاريف ، إن دفعات اإليجار1039ديسمبر  13كما في 

  

 المجموع سنوات 39-33 سنوات 30-1 سنوات 6-3 المتداول 

 )بالرياالت السعودية( 

 الحد األدنى لدفعات اإليجار
44,611,449  164,414,143  113,143,413  

 

341,469,141   490,613,444  

  (111,311,141) (19,013,116)  (96,444,443) (310,461,444) (40,491,491) مصاريف تمويلية محملة

  664,406,413   344,414,104  316,911,910  391,640,694  44,044,191 صافي القيمة الحالية

      

قصيرة  يجاراإلعقود إيجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة ، وكانت مصروفات السنة المتعلقة بترتيبات إيجار عقود لدى المجموعة ترتيبات 

 .لاير سعودي 332963542بمبلغ قيمة منخفضة الاألجل و

 

 ة للموظفينتعويض نهاية الخدم 34
 

 الحركة على تعويض نهاية الخدمة خالل السنة كالتالي:

  م2012ديسمبر  31   م1039ديسمبر  13  

 )بالرياالت السعودية(  

  56,511,424  66,436,913  يناير  1الرصيد االفتتاحي كما في 

  -  3,346,166  المحول عند اإلستحواذ

  10,191,533  33,444,613  السنة محملة علىف يرامص

  (1,195,110)  3,016,310  إعادة قياس  (ربحخسارة )

  (10,303,226)  (9,941,441)  اتعودفم

  55,215,961  69,900,996  لنهائيالرصيد ا
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 )تتمة( تعويض نهاية الخدمة للموظفين 34

 للسنة موحدةال ةربح أو الخسارلا قائمةحمل على الم

  م2012ديسمبر  31   م1039ديسمبر  13  

  
 )بالرياالت السعودية(

 9,410,091  تكلفة الخدمة الحالية
 2,141,621  

  2,049,906  1,414,416  تكلفة الفائدة

  10,191,533  33,444,613  رةخسالواأالربح  المحملة على قائمةالتكلفة 

 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية

  م2012مبر ديس 31   م1039ديسمبر  13  

  
 )بالرياالت السعودية(

  ٪6300 -٪ 4323  ٪1211 - ٪4244  الخصم المستخدم معدل

      معدل زيادة الرواتب

  ٪3300  ٪1200  1عام 

  ٪3300  ٪1200  وما بعده 2عام 

  عالي  عالي  معدل دوران الموظفين

 

 المحددة فيما يلي: فعالمنايتمثل تحليل الحساسية على القيمة الحالية إللتزامات 

 

  م2012ديسمبر  31  م1039ديسمبر  13 

 

 النسبة ٪

 المبلغ

 النسبة ٪ )بالرياالت السعودية(

 المبلغ

 )بالرياالت السعودية(

     معدل الخصم

 53,952,912 ٪0350 64,160,194 ٪0260 زيادة

 61,192,323 ٪0350- 13,140,109 ٪0260- نقص

   اتبالتغيرات المتوقعة في الر

 51,212,993 ٪0350 13,104,039 ٪0260 زيادة

 53,922,422 ٪0350- 64,104,946 ٪0260- نقص

     

 ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون 39

  م2012ديسمبر  31   م1039ديسمبر  13  

  
 )بالرياالت السعودية(

  501,441,919  131,111,009  ذمم دائنة تجارية

  45,126,513  14,440,106   ةستحقمتكاليف الموظفين   

  35,491,154  14,041,101  بطاقات الهدايا

  20,423,222  19,940,411  من العمال مقدمة  دفعات

  13,094,121  34,644,040  ةستحقم مرافق ورسوم أخرى

  2,511,164  31,314,431  دائنة غير التجارية ذمم

  2,052,391  1,369,441  ضريبة القيمة المضافة

  22,116,342  44,440,434  ىخرا

  404,443,603  655,512,224  

 

 تتضمن الذمم األخرى مستحقات توريد وتسليم مبيعات اإلنترنت.
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 الزكاة 10

دمات الشركة المتحدة للخ -التابعة الزكاة الخاصة بها على أساس موحد باستثنا  شركتها  اقرارتقدم المجموعة ، 2012بداية من العام المالي 

 .الزكاة على أساس مستقلاقرارالتي تقدم والمالية 
  

 الزكاة منفصل. قدمت اقرار، باستثنا  نتائج الشركة التابعة التي مخصص الزكاة للمجموعةاحتساب الوعا  الزكوي وفيما يلي 
 

:كما يلي 2019يتم احتساب الزكاة المحملة خالل السنة   

  م1039ديسمبر  13 

ية()بالرياالت السعود   

 600,000,000 المالأس لر الرصيد اإلفتتاحي

 446,149,144 للمخصصات ناقصا  المستخدم منها الفتتاحيوالرصيد ااالحتياطيات 

 340,413,044 ارباح مبقاة

 146,130,934 الدخل الخاضع للزكاة

 (340,413,044) توزيعات أرباح وتعديالت

 (3,304,961,944) رصيد إقفال الموجودات طويلة األجل
  

 441,144,104 التقريبي وعا  الزكاة

 33,344,134 ٪235الزكاة المستحقة بنسبة 

 131,104 منفصلعلى أساس  تقدمالتابعة التي  ةزكاة الشركاقرار 

 33,603,613 للسنةالمحملة الزكاة  إجمالي

 

كما يلي: 2012يتم احتساب الزكاة المحملة خالل السنة   

  م1034ديسمبر  13 

 )بالرياالت السعودية( 

 420,000,000 المالأس لر الرصيد اإلفتتاحي

 165,936,105 للمخصصات ناقصا  المستخدم منها الفتتاحيوالرصيد ااالحتياطيات 

 35,122,221 ارباح مبقاة

 195,102,539 الدخل الخاضع للزكاة

 (492,290,330) رصيد إقفال الموجودات طويلة األجل
  

 312,536,535 التقريبي وعا  الزكاة

 1,963,413 ٪235الزكاة المستحقة بنسبة 

 .بشكل رئيسي إلى بعض التعديالت وفق ا للوائح المالية ذات الصلة للزكاة  والخاضعةتعود االختالفات بين النتائج المالية 

 

 ان الحركة على مخصص الزكاة كالتالي:

  م2012ديسمبر  31   م1039ديسمبر  13  

  
ياالت السعودية()بالر  

  5,322,493  4,900,141  يناير  1كما في 

  1,963,413  33,603,613           مخصص السنة

  -  611,346  مخصص سابق

  -  169,193  المحمل

  (5,451,533)  (4,434,036)  مسددال

  1,900,313  33,441,446  ديسمبر 31كما في 
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 )تتمة( الزكاة 10

 :يةموقف الربوط الزكو

م من الهيئة العامة للزكاة والدخل 2010م وحتى 2006م تلقت الشركة خطاب الربط الزكوي النهائي عن السنوات من 2012يناير  2بتاريخ 

 المجموعة. قامت مليون لاير سعودي 24بدفع مبالغ زكوية وضريبية إضافية بإجمالى مبلغ وقدرة  )الهيئة(، والذي يفيد بمطالبة الشركة

. إن 2012عام لاير سعودي، والذي تم سداده خالل  3223212على هذا الربط وحصلت على ربط معدل بإجمالي مبلغ وقدرة  باالعتراض

الهيئة ال تزال قيد الدراسة من قبل  كما هو موضح أدناه( 2011)باستثنا  عام  2012وحتى  2011الربوطات الزكوية عن السنوات من 

 .2012ديسمبر  31المنتهية في  ةعن السنة على شهادة زكاة . حصلت الشركالعامة للزكاة والدخل
 

من الهيئة العامة للزكاة والدخل  2011خطاب ربط زكوي عن السنة المالية  المجموعةتلقت  ،2019 ديسمبر 31المنتهية في السنة  خالل

باالعتراض على هذا الربط  المجموعةامت قمليون لاير سعودي،  2632والذي يفيد بمطالبة الشركة بدفع مبالغ زكوية وضريبية بمبلغ 

 .2019عام ، والذي تم سداده خالل لاير سعودي 3593691وحصلت على ربط معدل بإجمالي مبلغ وقدرة 

 

 التقارير القطاعية 13

صيص الموارد، تقوم إدارة الشركة بعرض النتائج المالية لألنشطة التجارية بالكامل للمجموعة كقطاع تشغيلي واحد بغرض تقييم األدا  وتخ

 .شركة تقوم بعرض القطاعات جغرافيا  وذلك ألن اإلدارة تنظر إلى األنشطة التجارية بأكملها للشركة كقطاع واحد، لذا فإن إدارة ال
 

يعات للشركة إن تفاصيل المبعند توحيد القوائم المالية.  اتم استبعادهتلك التسويات الي  باستثنا ال يوجد أية معامالت بيعية ما بين القطاعات 

م كانت على النحو 2012 ديسمبر 31و م2019ديسمبر  31ة المنتهية في سنوالشركات التابعة لها في المملكة العربية السعودية وخارجها لل

 التالي:

 

 

 1039ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 1039ديسمبر  13
العربية  داخل المملكة

  السعودية
 المملكةخارج 

  العربية السعودية

سويات ناتجة عن ت
 القوائمتوحيد 

  المجموع  المالية

  )بالرياالت السعودية( 
  6,314,101,631    (4,440,344)  104,413,490  4,413,163,934 اإليرادات، بالصافي

  (4,111,410,441)  1,169,943  (169,491,111)  (1,941,444,303) تكلفة اإليرادات

  903,341,011  (3,110,104)  44,916,414  464,414,431 مجمل الربح 

         

  106,134,191  (31,011,340)  1,444,914  130,449,496 صافي الربح 

 

  1039ديسمبر  13المركز المالي كما في 

 1039ديسمبر  13
العربية  داخل المملكة

  السعودية
 المملكةخارج 

  العربية السعودية
تسويات ناتجة عن 

  المجموع  ماليةال القوائمتوحيد 

  )بالرياالت السعودية( 
  3,104,131,443  (311,444,393)  331,610,011  3,164,611,699 موجودات متداولة 

  3,411,449,144  (304,140,194)  90,696,104  3,440,414,141 موجودات غير متداولة 

  1,116,003,439  (114,344,649)  101,366,114  1,194,990,943 الموجودات  إجمالي

         

  149,194,414  -  11,160,111  641,044,143 مطلوبات متداولة 
  3,116,196,911  (304,140,194)  314,149,043  3,100,944,140 مطلوبات  غير متداولة 

  3,946,090,164  (304,140,194)  396,119,444  3,444,013,133 إجمالي المطلوبات 



  الشركة المتحدة لإللكترونيات 
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 )تتمة( – قطاعيةالتقارير ال 13

 1034ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 1034ديسمبر  13
العربية  داخل المملكة

  السعودية
 المملكةخارج 

  العربية السعودية

تسويات ناتجة عن 
 القوائمتوحيد 

  المجموع  المالية

  )بالرياالت السعودية( 
  4339430203406  (1553422)  22133543024  4311334213210 اإليرادات، بالصافي

  (3361434613634)  1553422  (24331663596)  (3331134563466) تكلفة اإليرادات

  11936123112  -  3135213422  14230253344 مجمل الربح 

         

  16131923029  (231993621)  231123106  16132133544 صافي الربح 

 

 لاير سعودي(. 9133343690: مبلغ 2012لاير سعودي ) 15230113121بمبلغ  تتضمن اإليرادات دخل من خدمات التمويل

 

  1034 ديسمبر 13كما في المركز المالي 

 1034ديسمبر  13
العربية  داخل المملكة

  السعودية
 المملكةخارج 

  العربية السعودية

تسويات ناتجة 
 القوائمعن توحيد 

  المجموع  المالية

  )بالرياالت السعودية( 
  59033133432  (13435213602)  6532923036  65936633010 جودات غير متداولة مو

  1331532593605  (6930103214)  5432203322  1339031103151 موجودات متداولة 

  1396632333043  (20336523422)  11935123364  2305033133161 الموجودات  إجمالي

         

  14235503631  -  1132513115  13036923256 مطلوبات غير متداولة 
  1311230993009  (6930103214)  12333523226  1312332163991 مطلوبات  متداولة 

  1332036493640  (6930103214)  13532103661  1325435093253 إجمالي المطلوبات 

 

 وتسويق وتوزيعبيع مصاريف  11

 م2012ديسمبر  31   م1039ديسمبر  13  

 )بالرياالت السعودية(  

 230,365,343  114,310,111  لموظفين األخرىا مستحقاتالرواتب واألجور و

 -  44,601,463  أصول حق اإلستخدام -استهالك 

 31,412,922  19,144,963  ممتلكات ومعدات -  استهالك

 33,122,124  14,144,436  اإلعالن والتكاليف األخرى ذات الصلة

 26,602,216  14,344,164  الطباعة والقرطاسيةالمرافق، 

 15,126,591  34,444,169  البنك على مبيعات بطاقات االئتمان عمولة

 11,916,999  31,431,931  رسوم التوصيل

    13,906,199  33,314,611  المدينة مبيعات التقسيط ذمم انخفاض  مخصص

 9,451,555  30,191,033  إصالح وصيانة

6 نقل األموالاألمن و خدمات

3

4

1 

9,444,144  2,101,625 

 6,415,202  4,146,116  خدمات التنظيف

 12,222,643  1,491,644  ايجار

 2,110,022  1,430,494  السفر واإلقامة

6 اطفا 

2

4

3

2

1

1 

1,443,611  624,211 

 126,124  3,164,140  مصاريف قانونية

 11,521,693  30,161,149  اخرى

  609,390,119  420,492,061 
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 مصاريف عمومية وادارية 11

 م2012ديسمبر  31   م1039ديسمبر  13  

 )بالرياالت السعودية(  

 22,622,009  304,446,164  لموظفين األخرىا مستحقاتالرواتب واألجور و

 5,095,944  6,191,306  اطفا 

 2,106,303  4,343,414  اتالقانونية واالستشاراالتعاب 

 1,520,103  6,444,049  إصالح وصيانة

 2,466,106  6,010,143  المرافق، الطباعة والقرطاسية

 3,532,163  1,111,194  استهالكات 

 2,001,922  1,113,449  السفر واإلقامة واالتصاالت

 421,291  611,944  خدمات تنظيف

 -  334,431  أصول حق اإلستخدام -استهالك 

 102,222  96,431  ألموالنقل ااألمن و

 232,000  -  ايجار

 6,936,211  33,101,404  اخرى

  341,113,941  119,122,146 
 

 

 مصاريف اخرى 14

 م2012ديسمبر  31   م1039ديسمبر  13  

 )بالرياالت السعودية(  

 105,290  611,403  عمالت  خسائر أسعار صرف 

 420,213  30,144  معداتلممتلكات والااستبعاد  خسارة

 252,492  -  شطب مخزو ن

 165,399  -  شطب ممتلكات ومعدات

 -  1,110,464  أخرى

  1,394,941  1,610,594 

 إيرادات اخرى 16

 م2012ديسمبر  31   م1039ديسمبر  13  

 )بالرياالت السعودية(  

 -  34،443,046  الربح من بيع ذمم مبيعات التقسيط المدينة، صافي

 -  4,401,013  يةتأمينمن مطالبة الدخل 

   1,144,131  مبالغ مستردة خاصة بالسعودة

 -  3,091,040  دخل رسوم الخدمة

 -  409,111  دخل من ودائع ألجل

 1,211,625  1,146,140  اخرى

  30,512,025  1,211,625 

 

 تكاليف التمويل 11

 م2012ديسمبر  31   م1039ديسمبر  13  

لسعودية()بالرياالت ا    

 34,941,143  القرضفائدة على  –تمويل تكلفة 
 

10,165,221 

 43,946,496  التزامات اإليجار فائدة – تمويلتكلفة 
 

- 

 4,401  44,419  البنكيةالرسوم  -تمويل تكلفة 

  64,011,646  10,110,222 
 



  الشركة المتحدة لإللكترونيات 
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 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة 14

ولم يتم القوائم المالية عند توحيد تم استبعادها شركاتها التابعة والتي هي أطراف ذات عالقة بالشركة األرصدة والمعامالت بين الشركة وإن 

، علما  أن هذه المعامالت تتم األخرى ذات العالقة مبينة أدناه فصاح عنها في هذا اإليضاح. إن تفاصيل المعامالت بين المجموعة واألطرافاإل

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

 

 قةالطراف ذات العألالتالية مع ا الجوهريةت الالمعام المجموعةكانت لدى  ،2019 ديسمبر 31ل السنة المنتهية في الخ
 

 العالقة أطراف ذات عالقة

 مساهم رئيسي شركة الفوزان القابضة

 شركة تابعة ألحد المساهمين الرئيسيين   انشركة عبد اللطيف ومحمد الفوز

 شركة تابعة ألحد المساهمين الرئيسيين   المنزلية للمستلزماتالشركة المتحدة 

 شركة تابعة ألحد المساهمين الرئيسيين    لمواد البنا   مدارشركة 

 شركة تابعة ألحد المساهمين الرئيسيين   شركة مدار لمواد الكهربا 

 شركة تابعة ألحد المساهمين الرئيسيين   عدد واألدواتشركة مدار لل

 ذات عالقة لعضو مجلس إدارةشركة  العمرانيشركة رتال للتطوير 

 ذات عالقة لعضو مجلس إدارةشركة  شركة المجدوعي للسيارات

 ذات عالقة لعضو مجلس إدارةشركة  شركة اليسرة التجارية

 

يتم تسويتها نقدا . ان المبالغ المستحقة الى أطراف ذات عالقة تم ادرجها ضمن ذمم دائنة تجارية إن هذه المبالغ تمت على أسس تجارية وس

 .ودائنون اخرون
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 )تتمة( معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة 14
 

 ، أبرمت المجموعة المعامالت التجارية التالية مع أطراف ذات عالقة ليسوا أعضا  بالمجموعة: السنةخالل 

 

 الرصيد في مالتمبالغ التعا 

 2012ديسمبر  31 1039ديسمبر  13 2012ديسمبر  31 1039ديسمبر  13 طبيعة العالقة

 )بالرياالت السعودية( 

     مبيعات إلى

 1003100 13,411 2123932 461,491 شركة الفوزان القابضة

 - 60,146 1253213 93,440 العمرانيشركة رتال للتطوير 

 - 144,663 - 641,144 زمات المنزليةالشركة المتحدة للمستل

 3,044,143 3923145 119,699 1003100 

     مشتريات / )مرتجعات(

 131313619 3,419,301 4933403961 31,341,414 المنزلية للمستلزماتالشركة المتحدة 

 9043131 434,114 130113221 111,443 شركة مدار للعدد واألداوات

 1663223 10,431 (3493929) 41,944 شركة اليسرة التجارية

 31,631,141 5030023259 1,134,341 232023039 

     شراء موجودات ثابتة من

 - - - 111,130 شركة المجدوعي للسيارات

 - - 232513524 344,011 شركة مدار لمواد الكهربا 

 630,141 232513524 - - 

     

     د ايجار منأيرا

 - 1,649,134 636243240 1,104,040 المنزلية للمستلزماتالشركة المتحدة 

     

     مصاريف ايجار من

 - - 5503000 660,000 البنا لمواد  مدارشركة 

 - - 134113000 3,443,000 شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان

 1,013,000 230213000 - - 

     ى(مصاريف اخرى من / )إل

 - - 3323652 163,940 البنا شركة الفوزان لمواد 

 - - (4153225) (466,411) المنزلية للمستلزماتالشركة المتحدة 

 (301,411) (223633) - - 

     اتعاب االدارة من

 - - (9103165) (3,393,164) المنزلية للمستلزماتالشركة المتحدة 

     

     

     

 :العليا اإلدارة موظفي تعويضات
 م2012ديسمبر  31  م1039ديسمبر  13 

 )بالرياالت السعودية( 

 1933263009 16,449,416 مزايا قصيرة األجل

 135203662 3,141,116 حوافز الموظفينمبالغ دائنة تحت برنامج 

 235293131 1,011,364 مكافأة مجلس اإلدارة واللجان ذات العالقة 

   

 .لاير سعودي 432243143مستحقة لموظفي اإلدارة الرئيسيين ، بلغت األرصدة ال2019ديمبر  31كما في 
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 ربحية السهم 14

 

 تم احتساب ربحية السهم األساسي للسنة كما يلي:

 م2012ديسمبر  31   م1039ديسمبر  13  

 )بالرياالت السعودية(  ربحية السهم األساسي

 161,192,029  106,134,191  الربح للسنة

 42,000,000  44,000,000  متوسط المرجح لعدد األسهم القائمةال

  4214  3336 

 ربحية السهم المخفض للسنة كما يلي:تم احتساب 

 م2012ديسمبر  31   م1039ديسمبر  13  

 )بالرياالت السعودية(  ربحية السهم المخفض

 161,192,029  106,134,191  الربح للسنة     

 50,000,000  60,000,000  عدد األسهم القائمةالمتوسط المرجح ل

  4233  3322 

 

 برنامج حوافز طويلة األجل 19
 

ف تقدم الشركة برنامج حوافز طويلة األجل )البرنامج( لبعض الموظفين المؤهلين للبرنامج والذين يتم مكافأتهم مقابل دورهم في تحقيق أهدا

كز البرنامج على كل من األدا  الحالي و المستقبلي و يمّكن المشاركين من المساهمة في الشركة طويلة األجل و جذب و إبقا  المواهب. ير

 نجاح الشركة و يقاس بنا   على معدالت أدا  ت حدد بمعرفة لجنة الترشيحات و المكافآت.
 

م أسهم الشركة )أسهم مقيدة "أسهم البرنامج مبني بالكامل على الدفع على أساس عيني والذي يقوم بموجبه المشاركون المعتمدون بأستالإن 

 ة. خزينة"( بعد أستكمال فترة األستحقاق و تحقيق مقاييس األدا  و تلبية الشروط الالزمة للمشارك باإلضافة إلى استكمال الموافقات الالزم
 

الحد األدنى لسنوات الخدمة في الشركة التي حددتها الشركة بما في ذلك  المؤهلةمعايير ال، يجب على الموظفين استيفا  البرنامجللمشاركة في 

و  2021ول نهاية عام ، سيتم منح هذا الخيار بحلالبرنامجمع الحفاظ على تصنيف األدا  الممتاز باإلضافة إلى عوامل أخرى. بموجب شروط 

 وسيصبح الموظف الذي ال يزال في الخدمة هو المؤهل لهذا الخيار.، 2023و  2022
 

 مج من قبل لجنة الترشيحات و المكافآت المعتمدة من مجلس اإلدارة.يتم األشراف على البرنا

 

 136: 2012ماليين لاير سعودي ) 6والبالغة  2019ديسمبر  31تم قيد إجمالي مصروفات البرنامج لخدمات الموظفين للسنة المنتهية في 

مة التغيرات في حقوق الملكية طبقا  لمتطلبات المعيار من بند رواتب و مصروفات الموظفين مع زيادة مقابلة في قائضمليون لاير سعودي( 

 ( " مدفوعات على أساس األسهم".2الدولي للتقارير المالية رقم )

 

 .مليون سهم 20. يجب أال يتجاوز عدد األسهم 2012سبتمبر  19في  تم منح برنامج خيار أسهم الموظفين

 

 2019في عام   تم منح خيار أسهم الموظفينلم ي
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 )تتمة( حوافز طويلة األجل برنامج 19

 :يحدد الجدول التالي عدد خيارات المشاركة وحركاتها خالل العام
 

 م2012ديسمبر  31   م1039ديسمبر  13  

 )بالرياالت السعودية(  

 -  3,911,000  في بداية السنة

 3,911,000  -  خالل العام تم منحها

   (19,000)  خيارات ملغاه لموظفين تركوا العمل خالل السنة

 3,911,000  3,444,000  في نهاية السنة
 

 .األسهم منح ، مع مراعاة شروط وأحكام خياربالك شولز ميرتون تسعير طريقةباستخدام  العادلة لكل خيار في تاريخ المنحتم تقدير القيمة 

 وفيما يلي المدخالت المستخدمة الحتساب القيمة العادلة للخيار:
 

 م2012ديسمبر  31    

 )بالرياالت السعودية(    

     :المدخالت إلى النموذج

 ٪5    (٪السهم)عائد نسبة 

 ٪3139    (٪) المتوقعنسبة التغير 

 3323    (٪) المخاطر معدل الفائدة الخالي من

 933    ()بالسنواتالعمر التعاقدي لخيارات األسهم 

 42.05    )لاير سعودي( سعر السهم في تاريخ المنح 

 42305    )لاير سعودي(سعر ممارسة الخيار في تاريخ المنح 

 9359    للخيار العادلة القيمةمتوسط 

 230    ()بالسنوات المتبقى التعاقدى العمر

 5439    العام خالل السهم لعمر المرجح المتوسط

     6233بمقدار  2019المتوسط المرجح لعمر السهم خالل 
 

 الممارسة طرق على مؤشرا   بالضرورة تعتبر وال الحالية، والتوقعات التاريخية البيانات أساس على األسهم لخيارات متوقعال العمر تحديد تم

 .تحدث أن يمكن التي

 

 :الجدول التالي يوضح الحركة خالل العام

 

 أسهم الخزينة

 م2012ديسمبر  31   م1039ديسمبر  13  

  
 )بالرياالت السعودية(

 -  1020002000  نةفي بداية الس

 2030003000  -  المستحوذ خالل السنة

  1020002000  2030003000 
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 واألدوات المالية إدارة المخاطر المالية 10
 

الموجودات المالية الرئيسية من النقد وما في من ذمم دائنة ودائنون آخرون وقروض، بينما تتكون  المالية الرئيسية للمجموعةالمطلوبات تتكون 

 . استثمار في عقود تمويلية إسالمية وذمم مبيعات بالتقسيط مدينةوه والذمم المدينة التجارية حكم
 

 األدوات المالية حسب الفئة

 م2012ديسمبر  31   م1039ديسمبر  13  

  
 )بالرياالت السعودية(

     :ة بالتكلفة المطفأةالموجودات المالي

 349,411,222  119,301,369  ذمم مبيعات التقسيط المدينة

 -  341,499,041  استثمار في عقود تمويلية إسالمية

 64,123,402  300,444,991  وموجودات أخرىذمم مدينة تجارية 

 211,206,159  301,943,949  وما في حكمهالنقد 

 625,466,129  141,464,131  إجمالي الموجودات المالية

     

     :أةبالتكلفة المطف المالية المطلوبات

 544,129,293  431,901,434  ومطلوبات أخرىذمم دائنة 

 460,000,000  400,000,000  تمويل مرابحة

 -  664,406,413  التزامات ايجار

 546,395  -  التزامات ايجار تمويلي

 1,004,616,222  3,143,131,349  المالية المطلوباتإجمالي 

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

إن المخاطر المالية الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تقوم اإلدارة  

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

 مخاطر السوق

ت تتمثل مخاطر السوق بمخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية والتي قد تؤثر على إيرادا

خالل المجموعة معرضة لمخاطر السوق، في شكل مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية كما هو موضح أدناه،  ان المجموعة.

 السنة. لم يكن هناك أي تغيير في تعرض المجموعة لمخاطر السوق أو الطريقة التي تدار بها هذه المخاطر وكيفية قياسها.

 

 مخاطر العمالت األجنبية

دات مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن الموجوان 

 والدرهم االماراتي والمطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة هي بالريال السعودي والريال العماني والدينار البحريني والدوالر األمريكي

طر اواليورو. إن الريال السعودي مربوط بالدوالر األمريكي والدينار البحريني والريال العماني وبالتالي ال تمثل األرصدة بتلك العمالت مخ

 عملة. 

 

الريال السعودي وتدير أثرها على القوائم المالية تبعا  لذلك. تقوم لليورو مع تقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية 

لك. لم يكن لدى المجموعة وإدارة أثرها على القوائم المالية الموحدة تبعا  لذ االخرى اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية

 أي موجودات أو مطلوبات نقدية هامة بعمالت أجنبية في تاريخ القوائم المالية تعرضت لتقلبات أسعار صرف عمالت أجنبية. ونتيجة لذلك، لم

 يتم عرض تحليل حساسية عمالت أجنبية. 
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 )تتمة( مخاطر العمالت األجنبية

 :العمالت الجوهرية يلي وفيماتتعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية 

 

 م2012ديسمبر  31  م1039ديسمبر  13 العملة 

 

 

 )بالرياالت السعودية(

 224,604  601,661 دوالر امريكي نقد وما في حكمه

 634,542  16,310 يورو 

 23,493,141       40,909,444 دوالر امريكي ومطلوبات أخرىذمم دائنة تجارية 

 253,410            144,196 درهم اماراتي 

 -  664,469 يورو 
 

 مخاطر أسعار الفائدة 

دة في مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائان 

تقع المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق . 2012و 2019ديسمبر  31المجموعة قروض تحمل فوائد في السوق. لدى 

مجلس اإلدارة الذي وضع إطارا مناسبا إلدارة مخاطر السيولة المتعلقة بمخاطر القروض  قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل، والتمويل طويل 

للمجموعة. تدير المجموعة مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطيات كافية والحصول على تسهيالت األجل ومتطلبات إدارة السيولة 

بنكية وتسهيالت اقتراض احتياطية من خالل مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات 

  والمطلوبات المالية.
 

 ر الفائدةتحليل حساسية أسعا

موجودات تم تحديد تحليل الحساسية علی أساس التعرض لمعدالت الفائدة بالنسبة لألدوات غير المشتقة في نهاية فترة القوائم المالية. بالنسبة لل

فترة التقرير مستحقة يتم إعداد التحليل بافتراض أن قيمة الموجودات أو المطلوبات القائمة في نهاية  .والمطلوبات ذات معدالت الفائدة المعومة

نقطة أساس عند التصريح عن مخاطر أسعار الفائدة داخليا إلى موظفي اإلدارة العليا  50عن السنة بكاملها. يتم استخدام زيادة أو نقصان بمقدار 

 ويمثل تقدير اإلدارة للتغير المحتمل المعقول في أسعار الفائدة.

  

 

  

الزيادة / النقص في 

النقاط األساسية 

  عار الفائدةألس

التأثير على الدخل 

 للسنة

   )بالرياالت السعودية(     

        
 324412166  60+  )بالرياالت السعودية(   1039ديسمبر  13

 (329142461)  50-  )بالرياالت السعودية(   

        

 130433342  50+  )بالرياالت السعودية(   2012ديسمبر  31

 (130543122)  50-  )بالرياالت السعودية(   
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 مخاطر السيولة

دارة بمراجعة توقعات التدفقات النقدية بشكل منتظم لتحديد ما إذا كانت المجموعة لديها احتياطيات نقدية إلتحتفظ المجموعة بنقد كاف. تقوم ا

 م(.وي 54: 2012م )وي 49عمال. ومتوسط فترة دفع الدائن هو ألستفادة من فرص االية واكافية لتلبية متطلبات رأس المال العامل المستقبل
 

 تحليل اإلستحقاق التعاقدي للمطلوبات المالية

عة تم إعداد الجدول التالي على أساس التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية استنادا إلى أقرب تاريخ يمكن أن يطلب من المجمو

 :تتضمن الجداول كال من الفوائد والتدفقات النقدية الرئيسية .دفعه

 

 اإلجمالي سنوات 6 – 3 خالل سنة واحدة سعر الفائدة 1039ديسمبر  13

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

 43129012434 - 43129012434 بدون فائدة ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون

 40020002000 - 40020002000 ٪4305-٪ 3356 تمويل مرابحة

 66424062413 60421132316 4420442191 ٪11321-٪ 4326 التزامات التأجير التمويلي

     

 اإلجمالي سنوات 6 – 3 خالل سنة واحدة سعر الفائدة 2012ديسمبر  31

 ياالت السعودية()بالر )بالرياالت السعودية( )بالرياالت السعودية(  
     

 54431293293 - 54431293293 بدون فائدة ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون

 46030003000 - 46030003000 ٪4305-٪ 3356 تمويل مرابحة

 5463395 4233230 1233165 بدون فائدة التزامات التأجير التمويلي

     

 مخاطر االئتمان

قدرة أحد األطراف على الوفا  بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تتعرض المجموعة مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم 

جل لدى لمخاطر االئتمان بالنسبة الستثماراتها النقدية قصيرة األجل وذمم مبيعات التقسيط المدينة. يتم إيداع االستثمارات النقدية قصيرة األ

 ماني جيد.بنوك ومؤسسات ذات تصنيف ائت
 

 ائم المالية هو كما يلي:وإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ الق

 
 م2012ديسمبر  31  م1039ديسمبر  13 

 )بالرياالت السعودية(  وصف

 349,411,222  119,301,369  ذمم مبيعات أقساط مدينة     

 -  341,499,041  استثمار في عقود تمويلية إسالمية

 64,123,402  300,444,991  تجارية وموجودات أخرىذمم مدينة 

 191,221,615  46,434,464  نقد وما في حكمه

 

الخسارة االئتمانية باستخدام طريقة الخسارة االئتمانية المتوقعة. تم استعراض واستثمارات عقود التمويل مدينة  تم قياس ذمم مبيعات بالتقسيط

 .10في اإليضاح رقم واستثمارات عقود التمويل قساط مدينة ذمم مبيعات ألالمتوقعة 

 

اطر تسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالبنوك من خالل التعامل فقط مع البنوك ذات الجودة االئتمانية. فيما يتعلق بمخ

من الموظفين واألرصدة لدى البنوك، فإن تعرض المجموعة  االئتمان الناشئة عن الموجودات المالية للمجموعة، بما في ذلك الذمم المدينة

قصى للتعرض للمخاطر مساويا للقيمة الدفترية لهذه الموجودات في أللمخاطر االئتمان ينتج عن تخلف الطرف اآلخر عن السداد، ويكون الحد ا

 قائمة المركز المالي الموحدة. 
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 إدارة رأس المال

د تدير المجموعة رأسمالها للتأكد من أن شركات المجموعة ستكون قادرة على االستمرار في العمل وفقا  لمفهوم االستمرارية مع تعظيم العائ

 ن السنة السابقة.للمساهمين من خالل االستفادة المثلى من رصيد الدين وحقوق الملكية. ال تزال االستراتيجية العامة للمجموعة دون تغيير م

مال المجموعة من حقوق الملكية وعناصر الدين التي تتألف من رأس المال واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاه واحتياطي  يتكون هيكل رأس

 . ال تخضع المجموعة ألية متطلبات رأسمالية مفروضة خارجيا .والقروض ترجمة العمالت األجنبية
 

 ماليةالقيمة العادلة لألدوات ال

 يرى أعضا  مجلس اإلدارة أن القيم الدفترية لألدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي تقارب قيمتها العادلة.
 
 

 توزيعات أرباح 13

م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2019أبريل  2قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

 .السنةخالل  لاير سعودي لكل سهم. تم سداد توزيعات األرباح 1325مليون لاير سعودي بواقع  6235م بإجمالي 2012

 

م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف األول من 2019يوليو  2كذلك، قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

 .السنةتم سداد توزيعات األرباح خالل  لاير سعودي لكل سهم. 1عودي بواقع مليون لاير س 50م بإجمالي 2019عام 

 

على مساهمي الشركة عن  توزيع أرباح نقدية م2012فبراير  21قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ، 2012 سنةخالل 

قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه . كذلك  لكل سهملاير 0315 بواقع مليون لاير سعودي 5235بإجمالي  م2011من عام  الثانيالنصف 

عن  لاير لكل سهم 0315بواقع  على مساهمي الشركة مليون لاير سعودي 3135بمبلغ  م توزيع أرباح نقدية2012يوليو  2المنعقد بتاريخ 

 .2012سمبر دي 31. تم دفع توزيعات األرباح بالكامل خالل السنة المنتهية في م2012النصف األول من عام 

 

 اتفاقيات شراء ووكالة 11

 المجموعة قامتاتفاقيات شرا  ووكالة )"االتفاقيات"( مع بنك محلي والتي  المجموعة، أبرمت 2019 ديسمبر 31المنتهية في  السنةخالل 

  .وط اتفاقيات الشرا  والوكالةبموجبها ببيع ذمم مبيعات التقسيط المدينة إلى البنك ومن ثم إدارة هذه الذمم نيابة عن البنك كوكيل بحسب شر

مليون لاير سعودي خالل  11341مليون لاير سعودي من صافي الذمم المدينة وحققت مقابلها ربح بمقدار  129312ببيع  المجموعةقامت 

 .الحالي العام

 

عن السداد واإلنها  المبكر  لاير سعودي مقابل التخلف 939533229مخصص تبلغ قيمته الحالية  المجموعة، لدى 2019 ديسمبر 31كما في 

 .المتوقع

 

فة كما بحسب شروط وأحكام االتفاقية، قامت الشركة بإثبات التزام خدمة لهذه االتفاقية من خالل تقدير القيمة الحالية اللتزامات الخدمة المصن

 يلي:

 
 م1039ديسمبر  13 

 )بالرياالت السعودية(  

 321912690  القيمة الحالية لصافي التزامات الخدمة

(4112160)  ناقصا : الجز  المتداول  

 6692940  الجز  غير المتداول )تم عرضه كمطلوبات متداولة أخرى(
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 االرتباطات المحتملة وااللتزامات الرأسمالية  11

 
 م2012ديسمبر  31  م1039ديسمبر  13 

 )بالرياالت السعودية(  

 49235223021  11424162410  اعتمادات مستندية

 11133643111  6620112444  خطابات ضمان

 3031063591  429412464  التزامات لشرا  ممتلكات ومعدات

 1036653622  324612193  موجودات غير ملموسةالتزامات لشرا  

 

 أرقام المقارنة 14

يدَ أ    الحالية. السنةالماضية بما يتماشى مع عرض  السنةتصنيف بعض أرقام  ع 
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 .هـ1441 رجب 10الموافق م 2020 مارس  5 تم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ

 


