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  الموجزة  الموحدة األولية المالية معلوماتال فحص حول تقرير
 

  المحترمين                لإللكترونيات المتحدة  الشركة مساهمي  /السادة إلى
  ) سعودية مساهمة   شركة(
 

  مقدمة 
 

("الشركة") وشركاتها التابعة    المتحدة لإللكترونياتلقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة المرفقة للشركة  
ذات الصلة لفترتي الموجزة    الموحدةلربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  قائمة او  ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠("المجموعة") كما في  

لتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لالموجزة الموحدة األولية قوائم الالمنتهيتين في ذلك التاريخ وة أشهر عستالثالثة وال
مسؤولة عن إعداد وعرض  هي الواإليضاحات التفسيرية األخرى. إن اإلدارة    ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠ة أشهر المنتهية في  تسعلفترة ال

في المملكة   المعتمد) "التقرير المالي األولي" ٣٤المحاسبة الدولي (ار يزة وفقاً لمعالمالية األولية الموحدة الموج المعلوماتهذه 
  استناداً إلى فحصنا.  الموجزة المالية األولية الموحدة المعلوماتالعربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه 

 
  نطاق الفحص 

 

الفحص  الدولي المعيار  لل  وفقًا   بالفحصقمنا  لقد   المراجع    ٢٤١٠رتباطات  قبل  من  المنفذ  األولية  المالية  المعلومات  "فحص 
بشكل   ،المالية األولية من اجراء استفسارات  المعلوماتالمستقل للمنشأة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص  

إجر وتطبيق  والمحاسبية،  المالية  األمور  عن  المسؤولين  األشخاص  من  ويعد  رئيس  أخرى.  فحص  وإجراءات  تحليلية  اءات 
لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية    وفقًاالفحص أقل بشكل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها  

التعرف عليها بجميع األمور المهمة التي يمكن    نكون على علم مكننا من الحصول على تأكيد بأننا سيالسعودية، وبالتالي لن  
  نبدي رأي مراجعة. فإننا ال خالل المراجعة. وبالتالي 

 
  االستنتاج

  

،  غير معدةالمرفقة    الموجزة  المالية األولية الموحدة  المعلوماتشيء يجعلنا نعتقد بأن  أي  استنادا إلى فحصنا، لم يلفت انتباهنا  
  في المملكة العربية السعودية.  المعتمد، ٣٤وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي   من كافة النواحي الجوهرية،

 
  برايس وترهاوس كوبرز 

 
 

   
  

  علي عبدالرحمن العتيبي 
  ٣٧٩ترخيص رقم 

 
 هـ ١٤٤٣ ربيع األول ٢١

  )م٢٠٢١ اكتوبر ٢٧(
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 )شركة مساهمة سعودية(
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 ة معلومات عام  1
 

 10بتاريخ  2051029841الشركة المتحدة لإللكترونيات )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في الخبر بموجب السجل التجاري رقم  
 .2011ديسمبر  24الشركة في السوق المالية السعودية في (. تم إدراج أسهم 2004يوليو  27هـ )الموافق 1425جمادى اآلخرة 

 
 ، المملكة العربية السعودية. 31952الخبر  76688إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب. 

 
الكهربائية واألدوات  تشمل األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة )يشار إليها جميع ا باسم "المجموعة"( تجارة الجملة والتجزئة في األجهزة  

يق  اإللكترونية وأجهزة الحاسب اآللي وقطع غيارها وملحقاتها واألثاث والمعدات المكتبية واألدوات وخدمات الصيانة واإلصالح وخدمات التسو
 من طرف خارجي وخدمات تمويل المستهلك. 

 
 ركاتها التابعة المملوكة بالكامل التالية. تتضمن المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة أنشطة الشركة وش 

 
 بلد التأسيس  الشركات التابعة 

  
 مملكة البحرين  ( " إكسترا البحرين" ) ش.ش.و. الشركة المتحدة لإللكترونيات إكسترا  
 سلطنة ع مان ( " مانإكسترا ع  " ) .م.م.ذالشركة المتحدة لإللكترونيات إكسترا 

 المملكة العربية السعودية  الصيانة الشركة المتحدة لخدمات  
 المملكة العربية السعودية  الشركة المتحدة للخدمات المالية 

 مملكة البحرين  )بروكو(  شركة بروكو للخدمات المالية ذ.م.م.
 

ملكة العربية السعودية  فرع ا في الم  47فرع ا( من بينها    50:  2020ديسمبر    31فرع ا )  52، كان لدى المجموعة إجمالي  2021سبتمبر    30كما في  
 (. في المملكة العربية السعودية فرع ا 45: 2020ديسمبر  31)

 
مليون    250.0  يبلغتم تأسيس الشركة المتحدة الدولية القابضة، وهي شركة مساهمة مقفلة برأس مال  ،  2021سبتمبر    30المنتهية في  بعد الفترة  

، كشركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة لغرض رئيسي هو إدارة  الواحد   سهملل رياالت سعودية    10مليون سهم بقيمة    25إلى    مقسملاير سعودي  
 . ألسهم واألوراق المالية األخرىاالستثمار في العقارات واوالشركات التابعة 

 
 .2021أكتوبر  27تمت الموافقة على المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 
 السياسات المحاسبية  2

 
الموحدة   المالية األولية  المعلومات  الهامة المطبقة في إعداد هذه  المحاسبية  السياسات  المستخدمة في إعداد  إن  تتفق مع تلك  للمجموعة  الموجزة 

 المعلومات المالية للسنة المالية السابقة وفترات التقرير األولية المقارنة. 
 

 أسس اإلعداد  1- 2
 

 بيان االلتزام  (أ)
 

الدولي رقم   المحاسبة  للمجموعة وفقا  لمعيار  الموجزة  الموحدة  المالية األولية  المعلومات  المعتمد في    34تم إعداد هذه  األولية"  المالية  "التقارير 
 المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 

 
سنوية، وبناء  عليه، ينبغي  ال تتضمن المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة ال
 . 2020ديسمبر  31قراءة هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة جنبا  إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 
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 مبدأ التكلفة التاريخية  (ب)
 

الموجزة وفق ا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء ما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة في  تم إعداد المعلومات المالية األولية الموحدة  
 . 2020ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 

 
 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات  (ج)

 
المجموعة، ومع ذلك، أصبحت بعض التعديالت المعينة على المعايير قابلة للتطبيق لفترة التقرير الحالية. لم يكن  ال توجد معايير جديدة تنطبق على  

 على المجموعة تغيير سياساتها المحاسبية أو إجراء تعديالت بأثر رجعي نتيجة لتطبيق هذه التعديالت على المعايير. 
 

 المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد  (د)
 

ولم تقم المجموعة بتطبيقها    2021سبتمبر    30تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترات التقرير في    لقد
ها  تبشكل مبكر. ومن غير المتوقع لهذه المعايير أن يكون لها أثر جوهري على المجموعة في فترات التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى معامال

 المستقبلية المنظورة. 
 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  3
 

، ت قدر القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة على أنها تقارب قيمها الدفترية حيث أن األدوات  2020ديسمبر    31و  2021سبتمبر    30كما في  
شهرا  من   12بطبيعتها قصيرة األجل وتحمل أسعار فائدة بناء على األسعار السائدة في السوق، ويتوقع تحقيقها بقيمتها الدفترية الحالية خالل    المالية

فترية، حيث يتم  تاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة. تقدر القيم العادلة لألدوات المالية غير المتداولة على أنها تقارب قيمها الد
تحديدها من خالل التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر فائدة يستند إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق. 
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 تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة  4
 

التي تؤثر على   الهامة  التقديرات واألحكام  الموجزة استخدام بعض  المالية األولية الموحدة  المعلومات  للموجودات  يتطلب إعداد  المبالغ المدرجة 
رة  والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ التقرير، وكذلك المبالغ المدرجة لإليرادات والمصاريف خالل فت

ألحداث المستقبلية التي يعتقد أن  التقرير. يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناء  على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات با
قيود أو اضطرابات قد تؤثر سلب ا على    أي بسبب  19-لجائحة كوفيدالمحتمل   األثرقامت إدارة الشركة بشكل استباقي بتقييم تكون مناسبة للظروف. 

اإلدارة إلى أن األحكام والتقديرات    وخلصتعلى األداء المالي.    تؤثر سلب اسلسلة التوريد الخاصة بالمجموعة وأنشطة توليد اإليرادات التي يمكن أن  
الموحدة الموجزة.    األولية ه المعلومات المالية  واالفتراضات المحاسبية الهامة للمجموعة تظل مناسبة في ظل الظروف الحالية لغرض إعداد هذ

 بناء  على التطورات المحتملة، إن وجدت.  األثرعالوة على ذلك، ستستمر اإلدارة في تقييم 
 

ا ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وفقا  لتعريفها، مع   النتائج الفعلية المتعلقة بها.  تقوم المجموعة بعمل تقديرات وأحكام تتعلق بالمستقبل. نادر 
حدة الموجزة  ليس هناك تغييرات جوهرية في التقديرات واألحكام المحاسبية المؤثرة التي تستخدمها اإلدارة في إعداد المعلومات المالية األولية المو

 .2020ديسمبر  31 عن تلك التي تم تطبيقها واإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في
 

 استثمار في عقود التمويل اإلسالمي   5
 

 
 سبتمبر 30

 2021 
 ديسمبر  31

 2020 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   

 99,752,217 30,004,194  ذمم مدينة من مبيعات التقسيط، بالصافي

 451,175,950 739,486,871 استثمار في عقود تمويل التورق، بالصافي

 251,990,951 330,142,909 بالصافي   المرابحة، استثمار في عقود تمويل  

 1,099,633,974 802,919,118 

ا: الجزء غير المتداول   ( 468,626,388) ( 661,934,591) ناقص 

 334,292,730 437,699,383 الجزء المتداول 
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 االستثمار في عقود التمويل اإلسالمي: فيما يلي التسوية بين إجمالي وصافي 
 

 

 المجموع   تمويل المرابحة   تمويل التورق   مبيعات التقسيط 

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30

 )مراجعة( )غير مراجعة( )مراجعة( )غير مراجعة( )مراجعة( مراجعة()غير  )مراجعة( )غير مراجعة(

         
إجمالي االستثمار في عقود  

 1,298,408,003 1,740,142,071 356,473,902 466,613,017 753,833,231 1,196,444,692 188,100,870 77,084,362 التمويل اإلسالمي 
إيرادات التمويل غير المكتسبة  

 ( 447,723,836)  ( 571,891,365) ( 98,600,769)  ( 123,643,618) ( 287,922,472) ( 426,138,876) ( 61,200,595) ( 22,108,871) وأتعاب التنفيذ 

القيمة الحالية لالستثمار في  
عقود التمويل اإلسالمي  

)"القيمة الحالية لعقود التمويل  
 1,168,250,706 257,873,133 342,969,399 465,910,759 770,305,816 126,900,275 54,975,491 اإلسالمي"( 

  
850,684,167 

مخصص الخسارة االئتمانية  
 ( 47,765,049) ( 68,616,732) (5,882,182)  ( 12,826,490) ( 14,734,809) ( 30,818,945) ( 27,148,058) ( 24,971,297) المتوقعة 

صافي االستثمار في عقود  
اإلسالمي )"صافي  التمويل  

االستثمار في عقود التمويل  
 802,919,118 1,099,633,974 251,990,951 330,142,909 451,175,950  739,486,871 99,752,217 30,004,194 اإلسالمي"( 

صافي االستثمار في عقود  
الجزء   -التمويل اإلسالمي 

 ( 468,626,388) ( 661,934,591) ( 100,997,175) ( 121,248,208) ( 347,324,668) ( 537,810,032) ( 20,304,545) ( 2,876,351) غير المتداول 

صافي االستثمار في عقود  
الجزء   –التمويل اإلسالمي  

 334,292,730 437,699,383 150,993,776 208,894,701 103,851,282  201,676,839 79,447,672 27,127,843 المتداول 
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13 

 حركة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لعقود التمويل اإلسالمي: فيما يلي 
 

 

 المجموع   تمويل المرابحة   تمويل التورق   مبيعات التقسيط 

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30

 )مراجعة( )غير مراجعة( )مراجعة( )غير مراجعة( )مراجعة( )غير مراجعة( )مراجعة( مراجعة()غير 

         

 42,894,574 47,765,049 1,331,751 5,882,182 1,312,502 14,734,809 40,250,321 27,148,058 الرصيد االفتتاحي 
)المعكوس( المحمل للفترة /  

 5,000,901 21,248,521 4,550,431 6,944,308 13,422,307 16,084,136 ( 12,971,837) ( 1,779,923) للسنة 
مشطوبات خالل الفترة /  

 ( 130,426) ( 396,838) - - - - ( 130,426) ( 396,838) السنة 

 47,765,049 68,616,732 5,882,182 12,826,490 14,734,809 30,818,945 27,148,058 24,971,297 الرصيد الختامي

 



 المتحدة لإللكترونيات الشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(  
 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(  
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 فيما يلي التحليل المرحلي لعقود التمويل اإلسالمي والخسائر االئتمانية المتوقعة ذات الصلة: 
 

 2021 سبتمبر  30
 مراجعة( )غير 

 المجموع  تمويل المرابحة   تمويل التورق   مبيعات التقسيط 
القيمة الحالية 
لعقود التمويل  

 اإلسالمي 

 مخصص
الخسارة االئتمانية  

 المتوقعة 

صافي االستثمار  
في عقود التمويل 

 اإلسالمي 
القيمة الحالية لعقود  

 التمويل اإلسالمي 

 مخصص
الخسارة االئتمانية  

 المتوقعة 

صافي االستثمار  
في عقود التمويل 

 اإلسالمي 
القيمة الحالية لعقود  

 التمويل اإلسالمي 

 ص مخص
الخسارة االئتمانية  

 المتوقعة 

صافي االستثمار في  
عقود التمويل  

 اإلسالمي 
القيمة الحالية لعقود   

 التمويل اإلسالمي 

 مخصص
الخسارة االئتمانية  

 المتوقعة 

افي االستثمار في  ص
عقود التمويل  

 اإلسالمي 

             
 1,044,934,103 ( 9,390,166) 1,054,324,269 320,489,454 ( 2,152,914) 322,642,368 718,618,646 ( 7,126,378) 725,745,024 5,826,003 ( 110,874) 5,936,877 عاملة )المرحلة األولى(

 منخفضة األداء 
 16,209,203 ( 3,130,652) 19,339,855 3,814,390 ( 606,293) 4,420,683 7,278,777 ( 2,188,636) 9,467,413 5,116,036 ( 335,723) 5,451,759 )المرحلة الثانية(  

 غير عاملة
 38,490,668 ( 56,095,914) 94,586,582 5,839,065 ( 10,067,283) 15,906,348 13,589,448 ( 21,503,931) 35,093,379 19,062,155 ( 24,524,700) 43,586,855 )المرحلة الثالثة(  

 54,975,491 (24,971,297 ) 30,004,194 770,305,816 (30,818,945 ) 739,486,871 342,969,399 (12,826,490 ) 330,142,909 1,168,250,706 (68,616,732 ) 1,099,633,974 

 

 2020 ديسمبر 31
 )مراجعة(  

 المجموع  تمويل المرابحة   تمويل التورق   مبيعات التقسيط 
القيمة الحالية 
لعقود التمويل  

 اإلسالمي 

 مخصص
الخسارة االئتمانية 

 المتوقعة 

صافي االستثمار  
في عقود التمويل 

 اإلسالمي 
القيمة الحالية لعقود  

 التمويل اإلسالمي 

 مخصص
الخسارة االئتمانية 

 المتوقعة 

االستثمار  صافي 
في عقود التمويل 

 اإلسالمي 
القيمة الحالية لعقود  

 التمويل اإلسالمي 

 مخصص
الخسارة االئتمانية 

 المتوقعة 

صافي االستثمار في  
عقود التمويل  

 اإلسالمي 
القيمة الحالية لعقود  

 التمويل اإلسالمي 

 مخصص
الخسارة االئتمانية 

 المتوقعة 

صافي االستثمار في  
عقود التمويل  

 اإلسالمي 

             
 748,499,536 (6,789,290) 755,288,826  246,048,088  (1,832,768)  247,880,856  441,380,791  ( 4,424,601)   445,805,392   61,070,657  (531,921)  61,602,578  عاملة )المرحلة األولى(

 منخفضة األداء 
 14,722,648 (2,515,083) 17,237,731  2,480,655  (310,276)   2,790,931   3,445,512 ( 1,071,306)   4,516,818   8,796,481  (1,133,501)  9,929,982  )المرحلة الثانية(  

 غير عاملة
 39,696,934 (38,460,676) 78,157,610  3,462,208  ( 3,739,138)   7,201,346   6,349,647  ( 9,238,902)   15,588,549   29,885,079  (25,482,636)  55,367,715  )المرحلة الثالثة(  

  126,900,275  (27,148,058)  99,752,217   465,910,759   (14,734,809)  451,175,950   257,873,133   (5,882,182 )  251,990,951  850,684,167 (47,765,049) 802,919,118 



 الشركة المتحدة لإللكترونيات 
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 النقد وما يماثله  6
 

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30  

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    

 170,913,240 422,462,439  نقد لدى البنك 

 13,849,749 13,188,732  نقد في الصندوق 

  435,651,171 184,762,989 

 
 قروض  7

 
دئ  لدى المجموعة تسهيالت بنكية من البنوك المحلية لخطابات االعتماد وخطابات الضمان وتمويل المرابحة والتورق. تخضع هذه التسهيالت لمبا

 مقومة باللاير السعودي وتحمل نفقات مالية بناء  على أسعار السوق السائدة. قروض الشريعة اإلسالمية. تسهيالت 
 

 تعهدات مالية تنطبق على المجموعة بموجب مثل هذه التسهيالت مع البنوك المعنية. ليس هناك  
 

 
 سبتمبر 30

 2021 
 ديسمبر  31

 2020 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   

   طويلة األجل  قروض

 220,000,000 603,166,666 تسهيالت مرابحة 

   

   قصيرة األجل قروض 

 50,000,000 365,000,000 مرابحة تسهيالت 

 70,000,000 - تسهيالت تورق 

 968,166,666 340,000,000 

 - 2,380,899 تكلفة تمويل مستحقة 

 970,547,565 340,000,000 

   

   : القروضفيما يلي تصنيف 

   

 156,583,333 498,603,120 قصيرة األجل( قروض  الجزء المتداول )بما في ذلك 

 183,416,667 471,944,445 الجزء غير المتداول 

 970,547,565 340,000,000 

 
المرابحة طويلة األجل القائمة بالشركة المتحدة للخدمات المالية، والتي تستخدم التسهيالت التي تحصل عليها الشركة. إن التسهيالت  قروض  تتعلق  

 ومستويات االستخدام الخاصة بها هي كما يلي: المختلفة 
 

 1مرابحة  
 

التسهيل  مليون لاير سعودي. يتم سداد كل شريحة من    250.0مجموع المبلغ المخصص للشركة المتحدة للخدمات المالية بموجب هذا التسهيل هو  
الشركة المتحدة للخدمات  استخدمت ، 2021سبتمبر  30ا في أشهر من استالم المبلغ المقترض. كم  6قسط ا ربع سنوي ا تبدأ بعد  20على  المستخدم 

 مليون لاير سعودي(.  120.0: 2020ديسمبر  31هذا التسهيل )من مليون لاير سعودي  239.0المالية مبلغ 
 

 2مرابحة 
 

أقل من  القرض  مليون لاير سعودي. كانت مدة تسهيل    50.0مجموع المبلغ المخصص للشركة المتحدة للخدمات المالية بموجب هذا التسهيل هو  
 .2021سبتمبر  30تسوية المبلغ خالل الفترة المنتهية في  ت سنة واحدة، وتم

 
  



 الشركة المتحدة لإللكترونيات 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 ذلك( )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير 
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 3مرابحة 
 

التسهيل  مليون لاير سعودي. يتم سداد كل شريحة من    500.00ت المالية بموجب هذا التسهيل هو  مجموع المبلغ المخصص للشركة المتحدة للخدما
، استخدمت الشركة المتحدة للخدمات  2021سبتمبر    30أشهر من استالم المبلغ المقترض. كما في    6تبدأ بعد    شهري اقسط ا    48على  المستخدم  
 مليون لاير سعودي(.  100.0: 2020ديسمبر  31هذا التسهيل )من مليون لاير سعودي  364.2مبلغ المالية 

 
 4مرابحة 

 
ومن المتوقع أن  أقل من سنة واحدة،  القرض  ليون لاير سعودي. مدة تسهيل  م  365.0مجموع المبلغ المخصص للشركة بموجب هذا التسهيل هو  

 .2021ديسمبر  31في  التي تنتهي خالل الفترة   تهتسوييتم 
 

 1تورق 
 

أقل من  القرض  مليون لاير سعودي. كانت مدة تسهيل    70.0مجموع المبلغ المخصص للشركة المتحدة للخدمات المالية بموجب هذا التسهيل هو  
 .2021سبتمبر  30تسوية المبلغ خالل الفترة المنتهية في  ت سنة واحدة، وتم

 
السعودية  المملكة العربية  على أساس معدل الفائدة السائد بين البنوك في  تمويل  نفقات  وتخضع ل أعاله مقومة باللاير السعودي  القروض  جميع تسهيالت  

 . ٪1.9٪ إلى 1.1)سايبور( والذي يتراوح بين سايبور زائد 
 

 : القروضاستحقاق آجال فيما يلي  
 

 
 سبتمبر 30

 2021 
 ديسمبر  31

 2020 

 )مراجعة( مراجعة()غير  

   

 132,083,333 424,124,999 أشهر  6أقل من 

 24,500,000 72,097,222 شهرا  12إلى  6بين 

 49,000,000 146,416,667 بين سنة واحدة وسنتين 

 131,416,667 314,777,778 بين سنتين إلى خمس سنوات 

 3,000,000 10,750,000 سنوات  5أكثر من 

 968,166,666 340,000,000 

 
 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 8

 

 إيضاح  
 سبتمبر 30

 2021 
 ديسمبر  31

2020 

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    

 787,098,862 906,702,017  ذمم دائنة 

 27,142,225 565,738,36  دفعات مقدمة من عمالء 

 47,585,108 27,043,571  مستحقات لموظفين 

 28,669,400 22,700,569  بطاقات الهدايا 

 16,144,793 17,091,742  بالصافي  -ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع 

 10,674,975 19,789,261  للمرافق ورسوم أخرى مستحقات 

 2,847,823 4,979,038 10 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة 

 52,299,188 851,955,33  أخرى

  1,096,000,614 972,462,374 

 
 



 الشركة المتحدة لإللكترونيات 
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 المعلومات القطاعيّة  9
 

 القطاعات التشغيلية  (أ
 

 تم تنظيم المجموعة في وحدات أعمال بناء  على عوامل تشمل طريقة التوزيع والعمالء المستهدفين والمنتجات والموقع الجغرافي. 
 

المستهلك. يقوم مجلس إدارة الشركة، باعتباره صانع القرار التشغيلي  لدى المجموعة قطاعين تشغيليين رئيسيين هما تمويل التجزئة / الجملة وتمويل  
يل  الرئيسي، بفحص تقارير اإلدارة الداخلية لكل قطاع على األقل ربع سنوي لغرض تخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم دمج جميع قطاعات التشغ

 األخرى التي ال يتم اإلعالن عنها ضمن "أخرى". 
 

 مليات كل قطاع من القطاعات المفصح عنها. يصف الملخص التالي ع
 

 عمليات   القطاع المفصح عنه 
خدمات البيع بالتجزئة وبالجملة والتركيب واإلصالح للمنتجات اإللكترونية وأجهزة الحاسب   بيع بالتجزئة / بالجملة 

 اآللي والهواتف الذكية وملحقاتها والضمانات الممتدة وبطاقات الهدايا 
 تمويل المستهلك بموجب منتجات المرابحة والتورق على التوالي  تمويل المستهلك  

 
 كانت المعلومات القطاعية على النحو التالي: 

 
 )غير مراجعة(  2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في كما في و

 
 المجموع  استبعادات  أخرى  تمويل المستهلك   بيع بالتجزئة / بالجملة  

      إيرادات 
 3,747,336,576 - -  - 3,747,336,576 في نقطة زمنية معينة  -
 318,881,696 ( 13,725,185) 11,454,142 213,519,462 107,633,277 بمرور الوقت  -

 3,854,969,853 213,519,462 11,454,142 (13,725,185 ) 4,066,218,272 
 270,693,476 ( 875,817) 644,666 81,190,625 189,734,002  للفترة  صافي الربح

 3,674,073,334 ( 39,016,348) 9,316,960 1,151,403,065 2,552,369,657 مجموع الموجودات 
 2,810,302,530 ( 36,388,884) 5,218,640 718,445,315 2,123,027,459 مجموع المطلوبات 

 
 )غير مراجعة( 2020سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 المجموع  استبعادات  أخرى  تمويل المستهلك   بيع بالتجزئة / بالجملة  

      إيرادات 

 3,797,245,105 - - - 3,797,245,105 في نقطة زمنية معينة    -

 210,378,538 ( 10,593,602) 8,059,937 80,991,366 131,920,837 بمرور الوقت  -

 3,929,165,942 80,991,366 8,059,937 (10,593,602 ) 4,007,623,643 

 178,500,158 ( 21,679,369) 492,172 6,242,455 193,444,900 للفترة  صافي الربح
 

 )مراجعة(  2020ديسمبر  31كما في 
 

 المجموع  استبعادات  أخرى  تمويل المستهلك   بيع بالتجزئة / بالجملة  

      
 2,929,465,394  ( 47,135,591)  8,683,971  781,265,636  2,186,651,378 الموجودات مجموع 

 2,103,586,018  ( 45,383,963)  5,339,301  429,498,514  1,714,132,166 مجموع المطلوبات 
  



 الشركة المتحدة لإللكترونيات 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 ذلك( )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير 
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 القطاع الجغرافي  (ب
 

 الموجودات وإجمالي المطلوبات كما يلي:تحلل المعلومات الجغرافية أدناه إيرادات المجموعة وصافي الربح وإجمالي 
 

 )غير مراجعة(  2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في كما في و
 

 
 المملكة  

 المجموع  استبعادات  أخرى العربية السعودية 

     

     إيرادات 

 3,747,336,576 - 309,703,891 3,437,632,685 في نقطة زمنية معينة  -

 318,881,696 ( 13,725,185) 16,054,928 316,551,953 بمرور الوقت  -

 3,754,184,638 325,758,819 (13,725,185 ) 4,066,218,272 

 270,693,476 ( 99,426,943) 17,407,636 352,712,783  للفترة  صافي الربح

 3,674,073,334 ( 522,985,262) 222,887,759 3,974,170,837 مجموع الموجودات 

 2,810,302,530 ( 41,637,957) 177,384,899 2,674,555,588 المطلوبات مجموع 
 

 )غير مراجعة( 2020سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 
 المملكة  

 المجموع   استبعادات  أخرى  العربية السعودية 

     

     إيرادات 

 3,797,245,105 - 286,876,807 3,510,368,298 في نقطة زمنية معينة  -

 210,378,538 ( 10,593,602) 11,660,655 209,311,485 بمرور الوقت  -

 3,719,679,783 298,537,462 (10,593,602 ) 4,007,623,643 

 178,500,158 ( 21,679,369) 13,992,849 186,186,678 للفترة  صافي الربح
 

 )مراجعة(  2020ديسمبر  31في   كما
 

 
 المملكة  

 المجموع  استبعادات  أخرى العربية السعودية 

     
 2,929,465,394 ( 436,775,429)  208,654,847  3,157,585,976 مجموع الموجودات 
 2,103,586,018 ( 54,884,223)  180,676,251  1,977,793,990 مجموع المطلوبات 

 
 أطراف ذات عالقة معامالت وأرصدة مع  10

 
ة  تتألف األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات الزميلة وكبار موظفي اإلدارة. كما تتضمن األطراف ذات العالق 

 منشآت األعمال التي يمتلك بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا حصة فيها )أطراف ذات عالقة أخرى(. 



 الشركة المتحدة لإللكترونيات 
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 فيما يلي أهم المعامالت مع أطراف ذات عالقة التي تمت في سياق األعمال االعتيادية خالل الفترة:  (أ)
 

 سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  العالقة  المعاملة  طبيعة

  2021 2020 2021 2020 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة(    

      

 109,887 132,884 20,744 77,758 مساهم رئيسي ال مبيعات 
      
 198,406 151,780 67,424 31,177 شركات زميلة  
      

 5,250,000 - 250,000 -  رئيسي المساهم ال مشتريات 
      
 9,394,924 2,810,417 5,887,324 2,243,126 شركات زميلة  
      

 2,915,178 1,120,182 812,138 391,520 شركات زميلة  اإليجار دخل 
      
      

 1,424,083 1,290,583 413,583 485,250 شركات زميلة  يجار اإل اريفمص
      

 225,340 1,435,616 99,182 1,251,266 شركات زميلة  أخرى محملة  مصاريف
      

 
 تعويض اإلدارة العليا  (ب)

 

 سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2021 2020 2021 2020 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

     

 17,101,083 18,851,122 2,366,358 2,278,573 رواتب ومنافع أخرى للموظفين 

 2,421,433 2,427,000 41,000 41,000 أتعاب مجلس اإلدارة 

 2,319,573 2,407,358 21,278,122 19,522,516 

 
  



 الشركة المتحدة لإللكترونيات 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 ذلك( )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير 
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 مطلوب من أطراف ذات عالقة  (ج)
 

 
 سبتمبر 30 
 2021 

 ديسمبر  31
 2020 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   

 2,403,097  3,048,714 لألدوات المنزلية الشركة المتحدة  

 3,178  14,484 شركة رتال للتطوير العمراني  

 749  7,457 شركة الفوزان القابضة  

 3,070,655  2,407,024 

 
 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  (د)

 

 
 سبتمبر 30 
 2021 

 ديسمبر  31
 2020 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   

 2,248,883 4,459,446 لألدوات المنزلية الشركة المتحدة  

 568,226 488,878 شركة مدار لألدوات والمعدات 

 30,714 30,714 شركة اليسرة التجارية 

 4,979,038 2,847,823 
 

 تعد هذه األرصدة أعاله ذمم مدينة/ذمم دائنة في سياق األعمال االعتيادية وال تحمل أي نفقات مالية. 
 

 ربحية السهم  11
 

 
 لفترة الثالثة أشهر 

 سبتمبر  30المنتهية في 
 لفترة التسعة أشهر 

 سبتمبر  30المنتهية في 

 2021 2020 2021 2020 

     
 178,500,158 270,693,476 53,436,163 88,997,973 الربح للفترة العائد إلى مساهمي الشركة 

 

 فيما يلي المتوسط المرجح لعدد األسهم المستخدمة كمقام: 
 

 
 لفترة الثالثة أشهر 

 سبتمبر  30المنتهية في 
 لفترة التسعة أشهر 

 سبتمبر  30المنتهية في 

 2021 2020 2021 2020 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدمة في  
 57,600,000 57,518,216 57,600,000 57,518,216 حساب ربحية السهم األساسية 

 2,400,000 2,481,784 2,400,000 2,481,784 التعديل على أسهم الخزينة 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدمة في  
 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 حساب ربحية السهم المخفضة 

 

     السهم ربحية 

 3.10 4.71 0.93 1.55 ربحية السهم األساسية 

 2.98 4.51 0.89 1.48 ربحية السهم المخفضة 



 الشركة المتحدة لإللكترونيات 
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 مطلوبات محتملة وارتباطات رأسمالية  12
 

  
 سبتمبر 30 

2021 
 ديسمبر  31

 2020 

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    

 483,364,451 464,962,367  خطابات اعتماد 

 54,401,266 54,232,448  خطابات ضمان 

 10,000,000 19,260,000  ارتباطات القتناء ممتلكات ومعدات 

 
 توزيعات أرباح  13

 
لاير سعودي للسهم الواحد، بمبلغ    2.0توزيعات أرباح بمبلغ    2021أبريل    29اعتمد مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في  

دفعها بالكامل خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  ، والتي تم  2020ديسمبر   31مليون لاير سعودي، للنصف الثاني من السنة المنتهية في    120.0
 .2021سبتمبر  30

 
  2.0، توزيعات أرباح نقدية بمبلغ  2021يوليو    11في    اجتماعهم المنعقد، قرر مجلس إدارة الشركة في  2021سبتمبر    30خالل الفترة المنتهية في  

، والتي تم دفعها بالكامل  2021ديسمبر    31األول من السنة المنتهية في  مليون لاير سعودي، للنصف    120.0لاير سعودي للسهم الواحد، بمبلغ  
 .2021سبتمبر  30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 أرقام المقارنة  14

 
أشهر والتسعة أشهر تم عرض بعض المبالغ في قوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة المقارنة لفترتي الثالثة  

سبتمبر    30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  المتبعة  العرض  طريقة  تتوافق مع  حتى  مناسب  الشكل  الب  2020سبتمبر    30المنتهية في  
2021 . 

 
البالغة  ذلك على  مل  تشيو المالية  الموجودات  قيمة  االنخفاض في  مليون لاير سعودي،    13.4و مليون لاير سعودي    5.3عرض صافي خسائر 

مليون لاير سعودي،    1.2مليون لاير سعودي ومصروف ضريبة الدخل بمبلغ ال شيء و  9.1ومليون لاير سعودي    4.8ومصروف الزكاة بمبلغ  
خل الشامل اآلخر  ، على التوالي، كبنود منفصلة في قوائم الربح أو الخسارة والد2020سبتمبر    30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  

أي تأثير على إجمالي الربح أو الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل أو صافي ربح الفترة أو  هذه  األولية الموحدة الموجزة. لم يكن إلعادة التصنيف  
ركز المالي األولية الموحدة  قائمة المال على  ، و2020سبتمبر    30ربحية السهم األساسية والمخفضة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  

التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  وقائمتي  2020ديسمبر  31الموجزة كما في 
 .2020سبتمبر  30

 
 




