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 ۲ تقریر حول فحص المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزة 

 ۳ الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولیة الموحدة الموجزة قائمة الربح أو 

 ٥ - ٤ قائمة المركز المالي األولیة الموحدة الموجزة

 ٦ قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموحدة الموجزة 

 ۸ - ۷ قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة الموجزة

 ۲۱ - ۹ المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزة إیضاحات حول 



، المملكة العربية السعودية ٣١٩٣٢، مطار الظهران ٤٦٧)، برج الحقيط، ص.ب. ٢٥برايس وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم (  
  www.pwc.com/middle-east+، ٩٦٦) ١٣( ٨٤٩-٦٢٨١+، فاكس: ٩٦٦) ١٣( ٨٤٩-٦٣١١هاتف: 

  الموجزةالموحدة  األولية المالية معلوماتال فحص حول تقرير

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

 مقدمة 

الموجزة   الموحدة  المالي األولية  المركز  قائمة  فلقد فحصنا  ("المجموعة") كما  التابعة  ("الشركة") وشركاتها  المتحدة لإللكترونيات  للشركة  ي المرفقة 
التاريخ وقوائم    ٢٠٢٢مارس    ٣١ المنتهية في ذلك  الثالثة أشهر  لفترة  الموحدة ذات الصلة  الموجزة  الشامل اآلخر  الخسارة والدخل  الربح أو  وقائمة 

واإليضاحات التفسيرية األخرى.    ٢٠٢٢مارس    ٣١دية األولية الموجزة الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النق
"التقارير المالية    -  ٣٤فإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة وفقاً لمجلس معايير المحاسبة الدولي رقم  

") المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية األولية  ٣٤ار المحاسبة الدولي رقم  األولية" ("معي
الموحدة الموجزة استناداً إلى الفحص الذي قمنا به. 

 نطاق الفحص 

علومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة" المعتمد في  "فحص الم  ٢٤١٠قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص رقم  
لمالية  المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص المعلومات المالية األولية من إجراء استفسارات، بشكل رئيس من األشخاص المسؤولين عن األمور ا

ى. ويعد الفحص أقل بشكل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقًا لمعايير  والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخر
ر المهمة التي يمكن  المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لن يمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنكون على علم بجميع األمو

  بالتالي فإننا ال نبدي رأي مراجعة. التعرف عليها خالل المراجعة. و 

 االستنتاج 

يتم إعدادها، من جميع    استناداً إلى الفحص الذي قمنا به، لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لم
  المملكة العربية السعودية. المعتمد في  ٣٤النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 برايس وترهاوس كوبرز

 علي عبدالرحمن العتيبي 
  ٣٧٩ترخيص رقم 

 هـ ١٤٤٣ رمضان ٢٦ 
 )٢٠٢٢ أبريل ٢٧(
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(غیر مراجعة)إیضاحات حول المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
 ۲۰۲۲مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(

۹ 

 معلومات عامة  ۱

 ۱۰بتاریخ    ۲۰٥۱۰۲۹۸٤۱الشركة المتحدة لإللكترونیات ("الشركة") ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في الخبر بموجب السجل التجاري رقم  
  .۲۰۱۱دیسمبر  ۲٤). تم إدراج أسھم الشركة في السوق المالیة السعودیة في ۲۰۰٤یولیو  ۲۷ھـ (الموافق ۱٤۲٥جمادى اآلخرة 

 ، المملكة العربیة السعودیة. ۳۱۹٥۲الخبر  ۷٦٦۸۸إن العنوان المسجل للشركة ھو ص.ب. 

باسم "المجموعة") تجارة الجملة والتجزئة في األجھزة الكھربائیة واألدوات    تشمل األنشطة الرئیسیة للشركة وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا جمیعًا
یق من اإللكترونیة وأجھزة الحاسب اآللي وقطع غیارھا وملحقاتھا واألثاث والمعدات المكتبیة واألدوات وخدمات الصیانة واإلصالح وخدمات التسو

  طرف خارجي وخدمات تمویل المستھلك.

 الیة األولیة الموحدة الموجزة المرفقة أنشطة الشركة وشركاتھا التابعة المملوكة بالكامل التالیة. تتضمن المعلومات الم

 بلد التأسیس  شركات تابعة 

 المملكة العربیة السعودیة  الشركة المتحدة لخدمات الصیانة 
 المملكة العربیة السعودیة  الشركة المتحدة للخدمات المالیة 

 المملكة العربیة السعودیة  الدولیة القابضة الشركة المتحدة  
 مملكة البحرین  شركة بروكو للخدمات المالیة ذ.م.م. ("بروكو")

 مملكة البحرین  الشركة المتحدة لإللكترونیات إكسترا ش.ش.و (إكسترا البحرین) 
 سلطنة ُعمان الشركة المتحدة لإللكترونیات إكسترا ذ.م.م. (إكسترا عمان) 

 مصر إكسترا لإللكترونیات (إكسترا مصر)شركة 

فرًعا في المملكة العربیة السعودیة    ٤۷فرًعا) من بینھا    ٥۲:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱فرًعا (  ٥۲، كان لدى المجموعة إجمالي  ۲۰۲۲مارس    ۳۱كما في  
   فرًعا في المملكة العربیة السعودیة). ٤۷: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱(

شركة ذات مسؤولیة محدودة،    ، المجموعة بتأسیس شركة تابعة مملوكة بالكامل وھي شركة إكسترا لإللكترونیات ، قامت  ۲۰۲۲فبرایر    ۲۲في  
جنیھ مصري للسھم.    ۱۰ملیون سھم بمبلغ    ٥, ۰ملیون جنیھ مصري مقسم إلى  ٥۰برأس مال بمبلغ    تأسست وسجلت في جمھوریة مصر العربیة
لنظام األساسي تجارة الجملة والتجزئة في األجھزة اإللكترونیة وخدمات الصیانة واإلصالح وخدمات  تشمل األنشطة الرئیسیة إلكسترا مصر وفقًا ل

 . الدعم الفني

 .۲۰۲۲أبریل  ۲۷اإلدارة بتاریخ تم اعتماد المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزة المرفقة من قبل مجلس 

 السیاسات المحاسبیة  ۲

السیاسات   إعداد  إن  المستخدمة في  تلك  مع  تتفق  للمجموعة  الموجزة  الموحدة  األولیة  المالیة  المعلومات  إعداد ھذه  المطبقة في  الھامة  المحاسبیة 
 المعلومات المالیة للسنة المالیة السابقة وفترات التقریر األولیة المقارنة. 

 أسس اإلعداد  ۱- ۲

   بیان االلتزام )أ(

"التقاریر المالیة األولیة" المعتمد في المملكة    ۳٤تم إعداد ھذه المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  
 .")الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین ("العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن 

علیھ، ینبغي    تتضمن المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزة جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة الموحدة السنویة، وبناءً ال  
   .۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ قراءة ھذه المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزة جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة السنویة للسنة المنتھیة في
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مراجعة)إیضاحات حول المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر  
 ۲۰۲۲مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

۱۰ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة  ۲

 (تتمة)  أسس اإلعداد ۱- ۲

 مبدأ التكلفة التاریخیة  )ب(

ات الصلة في  تم إعداد المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء ما ھو موضح في السیاسات المحاسبیة ذ
 . ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الموحدة السنویة للسنة المنتھیة في القوائم المالیة 

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات  ) ج(

ة. لم یكن  ال توجد معاییر جدیدة تنطبق على المجموعة، ومع ذلك، أصبحت بعض التعدیالت المعینة على المعاییر قابلة للتطبیق لفترة التقریر الحالی
 ر سیاساتھا المحاسبیة أو إجراء تعدیالت بأثر رجعي نتیجة لتطبیق ھذه التعدیالت على المعاییر. على المجموعة تغیی

 المعاییر الصادرة والتي لم تصبح ساریة بعد  )د(

ولم یتم تطبیقھا بشكل مبكر  ۲۰۲۲مارس  ۳۱التقریر في لفترة لقد تم نشر بعض المعاییر وتفسیرات المعاییر المحاسبیة الجدیدة التي ال تعد إلزامیة 
وعلى معامالتھا  من قبل المجموعة. إنھ من غیر المتوقع أن یكون لھذه المعاییر أثر جوھري على المجموعة في فترات التقریر الحالیة أو المستقبلیة  

   المستقبلیة المنظورة.

 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات  ۳

، تُقدر القیم العادلة لألدوات المالیة للمجموعة على أنھا تقارب قیمھا الدفتریة حیث أن األدوات المالیة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱و  ۲۰۲۲مارس    ۳۱كما في  
شھراً من تاریخ   ۱۲بناء على األسعار السائدة في السوق، ویتوقع تحقیقھا بقیمتھا الدفتریة الحالیة خالل بطبیعتھا قصیرة األجل وتحمل أسعار فائدة 

حیث یتم تحدیدھا من  قائمة المركز المالي األولیة الموحدة الموجزة. تقدر القیم العادلة لألدوات المالیة غیر المتداولة على أنھا تقارب قیمھا الدفتریة،  
 النقدیة المخصومة باستخدام سعر فائدة یستند إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق. خالل التدفقات  

 تقدیرات وأحكام محاسبیة مؤثرة  ٤

اإلفصاح  یتطلب إعداد المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزة استخدام تقدیرات وأحكام تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات، و 
المطلوبات المحتملة كما في تاریخ التقریر، وكذلك المبالغ المدرجة لإلیرادات والمصاریف خالل فترة التقریر. یتم تقییم التقدیرات  عن الموجودات و

قامتواألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة التي یعتقد أن تكون مناسبة للظروف.  
ألي قیود وافتراضات قد تؤثر سلبًا على سلسلة التورید الخاصة بالمجموعة    ۱۹-ة الشركة بشكل استباقي بتقییم األثر المحتمل لتسبب جائحة كوفیدإدار

لمحاسبیة  وأنشطة تولید اإلیرادات التي یمكن أن تؤثر سلباً على األداء المالي. وخلصت اإلدارة إلى أن أحكام وتقدیرات المجموعة وافتراضاتھا ا 
دارة في  المؤثرة تظل مناسبة في ظل الظروف الحالیة لغرض إعداد ھذه المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزة. باإلضافة إلى ذلك، ستستمر اإل

 تقییم اآلثار بناًء على التطورات المستقبلیة، إن وجدت. 

بالمستقبل. نادًرا ما تتساوى نتائج التقدیرات المحاسبیة، وفقاً لتعریفھا، مع النتائج الفعلیة المتعلقة بھا.  تقوم المجموعة بعمل تقدیرات وأحكام تتعلق  
حدة الموجزة  ال توجد تغییرات جوھریة بین التقدیرات واألحكام المحاسبیة المؤثرة التي تستخدمھا اإلدارة في إعداد المعلومات المالیة األولیة المو

 . ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱تطبیقھا واإلفصاح عنھا في القوائم المالیة الموحدة السنویة للسنة المنتھیة في من تلك التي تم  
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مراجعة)إیضاحات حول المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر  
 ۲۰۲۲مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

۱۱ 

 إیرادات  ٥

 مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)

 المثبتة في نقطة زمنیة معینة 
 ۹۸٦٬۱۸۹ ۹۹۸٬۲٥۸   التجزئة
 ٦٬٥٦۳ ۲٬۱٤۱ الجملة 

 ۲۷۱٬۹۳۰ ۲۸۷٬۳۸۸ التجارة اإللكترونیة 
۱٬۲۸۷٬۷۸۷ ۱٬۲٦٤٬٦۸۲ 

 المثبتة بمرور الوقت 
 ۲۰٬۱۸۲ ۲٦٬٤۲٤برنامج الضمان الممتد

 ۳۲۷ ۸۰۱ أخرى
۲۷٬۲۲٥ ۲۰٬٥۰۹ 

 ۷۹٬۱۳٦ ۹٦٬۹٦٦ إیرادات من عقود التمویل اإلسالمي 
۱٬٤۱۱٬۹۷۸ ۱٬۳٦٤٬۳۲۷ 

 استثمار في عقود التمویل اإلسالمي  ٦

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ مارس ۳۱
 (مراجعة) (غیر مراجعة)

 ۲٦٬۹٦۷ ۱۸٬٥۸٥  ذمم مدینة من مبیعات التقسیط، بالصافي
 ۸۳۲٬٦٤٤ ۸۸٥٬۷۸۷ استثمار في عقود تمویل التورق، بالصافي

 ۳٥۳٬٤۱۷ ۳٦٦٬۸۳٥ بالصافي استثمار في عقود تمویل المرابحة،  
۱٬۲۷۱٬۲۰۷ ۱٬۲۱۳٬۰۲۸ 

 ) ۷٤۸٬٤۲٤() ۷۷۱٬۱۰٤(ناقًصا: الجزء غیر المتداول
 ٤٦٤٬٦۰٤ ٥۰۰٬۱۰۳ الجزء المتداول 
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إیضاحات حول المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۲مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

۱۲ 

 (تتمة) استثمار في عقود التمویل اإلسالمي ٦

اإلسالمي: فیما یلي التسویة بین إجمالي وصافي االستثمار في عقود التمویل  ۱- ٦

 المجموع تمویل المرابحة تمویل التورقمبیعات التقسیط
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ مارس ۳۱ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ مارس ۳۱ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ مارس ۳۱ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ مارس ۳۱

 (مراجعة) مراجعة)(غیر  (مراجعة) (غیر مراجعة) (مراجعة) (غیر مراجعة) (مراجعة) (غیر مراجعة)

إجمالي االستثمار في عقود  
 ۱٬۸۷۰٬٥۹۱ ۱٬۹۳۸٬۳۳۱ ٤۹۰٬۰۲۰ ٥۰٤٬٥٦۲ ۱٬۳۱٤٬۱٥۹ ۱٬۳۷۸٬۱٥٥ ٦٦٬٤۱۲ ٥٥٬٦۱٤ التمویل اإلسالمي 

إیرادات التمویل غیر المكتسبة  
 ) ٥۹۸٬٤۰۹() ٦۰۹٬۹۱۰( ) ۱۲۷٬۱۷۲() ۱۲۹٬۱۹٥( ) ٤٥۷٬٥۸۲() ٤٦۹٬٤۷٦( ) ۱۳٬٦٥٥() ۱۱٬۲۳۹( وأتعاب التنفیذ 

القیمة الحالیة لالستثمار في عقود  
التمویل اإلسالمي ("القیمة  

 ۱٬۲۷۲٬۱۸۲ ۱٬۳۲۸٬٤۲۱ ۳٦۲٬۸٤۸ ۳۷٥٬۳٦۷ ۸٥٦٬٥۷۷ ۹۰۸٬٦۷۹ ٥۲٬۷٥۷ ٤٤٬۳۷٥ الحالیة لعقود التمویل اإلسالمي") 
مخصص الخسارة االئتمانیة  

 ) ٥۹٬۱٥٤( ) ٥۷٬۲۱٤( ) ۹٬٤۳۱( ) ۸٬٥۳۲( ) ۲۳٬۹۳۳( ) ۲۲٬۸۹۲( ) ۲٥٬۷۹۰( ) ۲٥٬۷۹۰( المتوقعة 
صافي االستثمار في عقود  
التمویل اإلسالمي ("صافي  
االستثمار في عقود التمویل  

 ۱٬۲۱۳٬۰۲۸ ۱٬۲۷۱٬۲۰۷ ۳٥۳٬٤۱۷ ۳٦٦٬۸۳٥ ۸۳۲٬٦٤٤ ۸۸٥٬۷۸۷ ۲٦٬۹٦۷ ۱۸٬٥۸٥ اإلسالمي") 
الجزء غیر  -صافي االستثمار 

 ) ۷٤۸٬٤۲٤( ) ۷۷۱٬۱۰٤( ) ۱۳۲٬۳٦٤( ) ۱۲۹٬۸۰۱( ) ٦۱٦٬۰٦۰( ) ٦٤۱٬۳۰۳( - - المتداول 
الجزء   –صافي االستثمار 

 ٤٦٤٬٦۰٤ ٥۰۰٬۱۰۳ ۲۲۱٬۰٥۳ ۲۳۷٬۰۳٤ ۲۱٦٬٥۸٤ ۲٤٤٬٤۸٤ ۲٦٬۹٦۷ ۱۸٬٥۸٥ المتداول 



لإللكترونیاتالشركة المتحدة 
   (شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۲مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

۱۳ 

 (تتمة) استثمار في عقود التمویل اإلسالمي ٦

 اإلسالمي:فیما یلي حركة مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة لعقود التمویل  ۱- ٦

 المجموع تمویل المرابحة تمویل التورقمبیعات التقسیط
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ مارس ۳۱ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ مارس ۳۱ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ مارس ۳۱ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ مارس ۳۱

 (مراجعة) مراجعة)(غیر  (مراجعة) (غیر مراجعة) (مراجعة) (غیر مراجعة) (مراجعة) (غیر مراجعة)

 ٤۷٬۷٦٥ ٥۹٬۱٥٤ ٥٬۸۸۲ ۹٬٤۳۱ ۱٤٬۷۳٥ ۲۳٬۹۳۳ ۲۷٬۱٤۸ ۲٥٬۷۹۰ الرصید االفتتاحي 
 ۲٥٬٤۹۸ ٤٬٦۸۲ ٦٬۹۲۱ ۱٬۰۳۰ ۱۹٬۳۷٥ ۳٬٦٥۲ ) ۷۹۸( - (العكس) المحمل للفترة / للسنة 
-) ۱٬۰٦٤(-) ٤۲۱(-) ٦٤۳( - - استرداد مبالغ مشطوبة سابقاً  

 ۲٥٬٤۹۸ ۳٬٦۱۸ ٦٬۹۲۱ ٦۰۹ ۱۹٬۳۷٥ ۳٬۰۰۹ ) ۷۹۸(- للفترة / للسنة صافي المحمل 
 ) ۱٤٬۱۰۹() ٥٬٥٥۸( ) ۳٬۳۷۲() ۱٬٥۰۸( ) ۱۰٬۱۷۷() ٤٬۰٥۰( ) ٥٦۰( - مشطوبات خالل الفترة / السنة 

 ٥۹٬۱٥٤ ٥۷٬۲۱٤ ۹٬٤۳۱ ۸٬٥۳۲ ۲۳٬۹۳۳ ۲۲٬۸۹۲ ۲٥٬۷۹۰ ۲٥٬۷۹۰ الرصید الختامي



الشركة المتحدة لإللكترونیات
   سعودیة)(شركة مساھمة 

إیضاحات حول المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۲مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(

۱٤ 

 (تتمة) استثمار في عقود التمویل اإلسالمي ٦

 فیما یلي التحلیل المرحلي لعقود التمویل اإلسالمي والخسائر االئتمانیة المتوقعة ذات الصلة: ۱- ٦

۲۰۲۲ مارس  ۳۱
 (غیر مراجعة)

المجموع المرابحةتمویل  تمویل التورقمبیعات التقسیط
القیمة الحالیة  
لعقود التمویل  

اإلسالمي 

مخصص
الخسارة االئتمانیة  

 المتوقعة 

صافي االستثمار في  
عقود التمویل  

اإلسالمي 
القیمة الحالیة لعقود  

 التمویل اإلسالمي 

مخصص
الخسارة االئتمانیة  

 المتوقعة 

صافي االستثمار في  
عقود التمویل  

اإلسالمي 
الحالیة لعقود  القیمة  

 التمویل اإلسالمي 

مخصص
الخسارة االئتمانیة  

 المتوقعة 

صافي االستثمار
في عقود التمویل  

اإلسالمي 
القیمة الحالیة لعقود  

 التمویل اإلسالمي 

مخصص
الخسارة االئتمانیة  

 المتوقعة 

صافي االستثمار
في عقود التمویل  

اإلسالمي 

 ۱٬۲۱۱٬٦۲۱) ۷٬۹٦٤( ۱٬۲۱۹٬٥۸٥ ۳٥۰٬۸۲۳) ۱٬۷٤۲( ۳٥۲٬٥٦٥ ۸٥۳٬۸٤۳) ٦٬۱۹۲( ۸٦۰٬۰۳٥ ٦٬۹٥٥) ۳۰( ٦٬۹۸٥األولى) عاملة (المرحلة 
  منخفضة األداء
 ۲۰٬٦٤۳) ٦٬۲۲٦( ۲٦٬۸٦۹ ٦٬۷۷۰) ۱٬۳۹٥( ۸٬۱٦٥ ۱۲٬۱۹٦) ٤٬۷۲۸( ۱٦٬۹۲٤ ۱٬٦۷۷) ۱۰۳( ۱٬۷۸۰ المرحلة الثانیة)

 ۳۸٬۹٤۳) ٤۳٬۰۲٤( ۸۱٬۹٦۷ ۹٬۲٤۲) ٥٬۳۹٥( ۱٤٬٦۳۷ ۱۹٬۷٤۸) ۱۱٬۹۷۲( ۳۱٬۷۲۰ ۹٬۹٥۳) ۲٥٬٦٥۷( ۳٥٬٦۱۰ (المرحلة الثالثة) غیر عاملة
٤٤٬۳۷٥ )۲٥٬۷۹۰ (۱۸٬٥۸٥ ۹۰۸٬٦۷۹ )۲۲٬۸۹۲ (۸۸٥٬۷۸۷ ۳۷٥٬۳٦۷ )۸٬٥۳۲ (۳٦٦٬۸۳٥ ۱٬۳۲۸٬٤۲۱ )٥۷٬۲۱٤ (۱٬۲۷۱٬۲۰۷ 

۲۰۲۱ دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة) 

المجموع تمویل المرابحة تمویل التورقمبیعات التقسیط
القیمة الحالیة  
لعقود التمویل  

اإلسالمي 

مخصص
الخسارة االئتمانیة  

 المتوقعة 

صافي االستثمار في  
عقود التمویل  

اإلسالمي 
القیمة الحالیة لعقود  

 التمویل اإلسالمي 
مخصص الخسارة  
 االئتمانیة المتوقعة 

صافي االستثمار في  
عقود التمویل  

اإلسالمي 
القیمة الحالیة لعقود  

 التمویل اإلسالمي 

مخصص
الخسارة االئتمانیة  

 المتوقعة 

صافي االستثمار
في عقود التمویل  

اإلسالمي 
القیمة الحالیة لعقود  

 التمویل اإلسالمي 

مخصص
الخسارة االئتمانیة  

 المتوقعة 

صافي االستثمار
في عقود التمویل  

اإلسالمي 

 ۱٬۱٥٦٬٦٥٥ ) ۸٬٤٤۲( ۱٬۱٦٥٬۰۹۷ ۳۳۹٬۹۷٤ ) ۱٬۷۲۰( ۳٤۱٬٦۹٤ ۸۰٦٬٤۳٥ ) ٦٬۰۱۹( ۸۱۲٬٤٥٤ ۱۰٬۲٤٦ ) ۷۰۳( ۱۰٬۹٤۹ (المرحلة األولى) عاملة 
 منخفضة األداء 

 ۱٥٬٤۱۹ ) ۳٬٤۰۹( ۱۸٬۸۲۸ ٤٬٥۷٥ ) ٥۷٤( ٥٬۱٤۹ ۷٬۷٤۷ ) ۲٬۰٦۷( ۹٬۸۱٤ ۳٬۰۹۷ ) ۷٦۸( ۳٬۸٦٥ (المرحلة الثانیة)
 ٤۰٬۹٥٤ ) ٤۷٬۳۰۳( ۸۸٬۲٥۷ ۸٬۸٦۸ ) ۷٬۱۳۷( ۱٦٬۰۰٥ ۱۸٬٤٦۲ ) ۱٥٬۸٤۷( ۳٤٬۳۰۹ ۱۳٬٦۲٤ ) ۲٤٬۳۱۹( ۳۷٬۹٤۳ الثالثة)(المرحلة  غیر عاملة

٥۲٬۷٥۷ )۲٥٬۷۹۰ ( ۲٦٬۹٦۷ ۸٥٦٬٥۷۷ )۲۳٬۹۳۳ ( ۸۳۲٬٦٤٤ ۳٦۲٬۸٤۸ )۹٬٤۳۱ ( ۳٥۳٬٤۱۷ ۱٬۲۷۲٬۱۸۲ )٥۹٬۱٥٤ ( ۱٬۲۱۳٬۰۲۸ 



الشركة المتحدة لإللكترونیات
   (شركة مساھمة سعودیة)

المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر مراجعة)إیضاحات حول 
 ۲۰۲۲مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

۱٥ 

 یماثلھ نقد وما  ۷

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ مارس ۳۱
 (مراجعة) (غیر مراجعة)

 ۱٦۰٬۷٤۹ ۱٤٤٬۰۸۳ نقد لدى البنك 
 ۱۲٬٤۰۹ ۱۲٬٦۳۰ نقد في الصندوق 

۱٥٦٬۷۱۳ ۱۷۳٬۱٥۸ 

قروض ۸

المرابحة والتورق. تخضع ھذه التسھیالت لمبادئ  لدى المجموعة تسھیالت بنكیة من البنوك المحلیة لخطابات االعتماد وخطابات الضمان وتمویل  
   الشریعة اإلسالمیة. تسھیالت القرض مقومة باللایر السعودي وتحمل نفقات مالیة بناًء على أسعار السوق السائدة.

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ مارس ۳۱
 (مراجعة) (غیر مراجعة)

 طویلة األجل  قروض
 ٦۷٤٬۹۷۹ ٦۷۹٬۰٤۲ تسھیالت مرابحة 

 قصیرة األجل  قروض
 ۱۰٬۰۰۰ ۷٥٬۰۰۰ تسھیالت مرابحة 

۷٥٤٬۰٤۲ ٦۸٤٬۹۷۹ 
 ۸۱۹ ٦٥٦ تكلفة تمویل مستحقة 

۷٥٤٬٦۹۸ ٦۸٥٬۷۹۸ 

 ۸۲٬٤٥۸ ۲٥۳٬٦۷۰ فیما یلي تصنیف القروض: 
 ٦۰۳٬۳٤۰ ٥۰۱٬۰۲۸ قصیرة األجل)   قروضالجزء المتداول (بما في ذلك 

 ٦۸٥٬۷۹۸ ۷٥٤٬٦۹۸ المتداول الجزء غیر 

المرابحة طویلة األجل القائمة بالشركة المتحدة للخدمات المالیة، والتي تستخدم التسھیالت التي تحصل علیھا المجموعة. إن التسھیالت    قروضتتعلق  
   المختلفة ومستویات االستخدام الخاصة بھا ھي كما یلي:

۱مرابحة 

ملیون لایر سعودي. یتم سداد كل شریحة من التسھیل    ۲٥۰٬۰التسھیل ھو  مجموع المبلغ المخصص للشركة المتحدة للخدمات المالیة بموجب ھذا  
، استخدمت الشركة المتحدة للخدمات  ۲۰۲۲مارس    ۳۱أشھر من استالم المبلغ المقترض. كما في    ٦قسًطا ربع سنویًا تبدأ بعد    ۲۰المستخدم على  

 ملیون لایر سعودي).  ۲۳۳٬۰: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱لایر سعودي من ھذا التسھیل (  ملیون ۲۲٤٬۳المالیة بمبلغ 

 ۲مرابحة 

ملیون لایر سعودي. كانت مدة تسھیل االقتراض أقل من سنة    ٥۰مجموع المبلغ المخصص للشركة المتحدة للخدمات المالیة بموجب ھذا التسھیل ھو  
 .۲۰۲۱فبرایر  ۲۳ واحدة، وتم تسویة المبلغ في

 ۳مرابحة 

ملیون لایر سعودي. یتم سداد كل شریحة من التسھیل    ٥۰۰مجموع المبلغ المخصص للشركة المتحدة للخدمات المالیة بموجب ھذا التسھیل ھو  
، استخدمت الشركة المتحدة للخدمات المالیة  ۲۰۲۲مارس    ۳۱أشھر من استالم المبلغ المقترض. كما في    ٦قسًطا شھریاً تبدأ بعد    ٤۸المستخدم على  

 ملیون لایر سعودي).  ۳۹۲٬۰: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي من ھذا التسھیل ( ۳٦۹٬۸لغ مب



الشركة المتحدة لإللكترونیات
   (شركة مساھمة سعودیة)

المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر مراجعة)إیضاحات حول 
 ۲۰۲۲مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

۱٦ 

 ٤مرابحة 

ملیون لایر سعودي. یتم سداد كل شریحة من التسھیل    ٤۰۰مجموع المبلغ المخصص للشركة المتحدة للخدمات المالیة بموجب ھذا التسھیل ھو  
، استخدمت الشركة المتحدة للخدمات المالیة  ۲۰۲۲مارس    ۳۱أشھر من استالم المبلغ المقترض. كما في    ٦قسًطا شھریاً تبدأ بعد    ۱٦المستخدم على  

 ملیون لایر سعودي).   ٥۰٬۰: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي من ھذا التسھیل ( ۸٥٬۰مبلغ 

 ۱تورق 

ملیون لایر سعودي. كانت مدة تسھیل االقتراض أقل من سنة    ۷۰مجموع المبلغ المخصص للشركة المتحدة للخدمات المالیة بموجب ھذا التسھیل ھو  
 .۲۰۲۱فبرایر  ۱۸واحدة، وتم تسویة المبلغ في 

الفائدة السائد بین البنوك في السعودیة (سایبور)  جمیع تسھیالت القروض أعاله مقومة باللایر السعودي وتحمل نفقات مالیة على أساس معدل سعر  
٪. تحتوي بعض اتفاقیات التسھیالت االئتمانیة على تعھدات مالیة تتطلب المحافظة على بعض النسب  ۱٬٤٪ إلى  ۱٬۱والذي یتراوح بین سایبور زائد  

 .۲۰۲۲مارس  ۳۱المالیة واألمور األخرى، والتي كانت المجموعة ممتثلة لھا في 

 : قروضلي االستحقاقات للفیما ی

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ مارس ۳۱
 (مراجعة) (غیر مراجعة)

 ۸۱٬٦۳۹ ۱٦۲٬۹۳۱ أشھر  ٦أقل من 
 ۸٥٬۷۰۸ ۹۰٬۰۸۳شھرا  ۱۲إلى  ٦بین 
 ۱۷۱٬٤۱۷ ۱۸۰٬۱٦۷ سنة   ۲إلى  ۱بین 
 ۳٤۲٬۲۱٥ ۳۲۰٬۸٦۱ سنة   ٥إلى  ۲بین 

 ٤٬۰۰۰ - سنوات  ٥أكثر من 
۷٥٤٬۰٤۲ ٦۸٤٬۹۷۹ 

 ذمم دائنة تجاریة وذمم دائنة أخرى ۹

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ مارس ۳۱ إیضاح 
 (مراجعة) (غیر مراجعة)

 ۹۰۱٬۰٦۹ ۱٬۰۲۷٬۳۳۷ ذمم دائنة تجاریة 
 ٤۷٬٤٤۳ ٤۳٬۳۸۲ دفعات مقدمة من عمالء 

 ٤٥٬٥۱۳ ۳٥٬٦۱٦   رواتب ومنافع
 ٤۳٬٤۱٦ ٤٥٬۹۹٥   مصاریف مستحقة

 ٤۱٬۸٦۲ - القیمة المضافة مستحقة الدفع ضریبة  
 ۲٥٬۰۸۸ ۲۲٬۳۲۰ بطاقات الھدایا 

 ۸۱۸ ۱٬۲۱٦ ۱۱ مطلوب إلى أطراف ذات عالقة 
-۱٤٦٬۷٦٥ ۱٤ توزیعات أرباح دائنة 

 ۱۰٬۲۰٥ ٤٬٦۲۱ أخرى
۱٬۳۲۷٬۲٥۲ ۱٬۱۱٥٬٤۱٤ 
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۱۷ 

 معلومات قطاعیة  ۱۰

 التشغیلیة القطاعات  )أ

 تم تنظیم المجموعة في وحدات أعمال بناًء على عوامل تشمل طریقة التوزیع والعمالء المستھدفین والمنتجات والموقع الجغرافي. 

القرار التشغیلي  لدى المجموعة قطاعین تشغیلیین رئیسیین ھما 'المبیعات والخدمات' و'تمویل المستھلك'. یقوم مجلس إدارة المجموعة، باعتباره صانع  
الرئیسي، بفحص تقاریر اإلدارة الداخلیة لكل قطاع كل ثالثة أشھر على األقل لغرض تخصیص الموارد وتقییم األداء. یتم دمج جمیع قطاعات  

 التشغیل األخرى التي ال یتم اإلعالن عنھا ضمن "أخرى". 

 یصف الملخص التالي عملیات كل قطاع من القطاعات المفصح عنھا. 

 عملیات طاع المفصح عنھالق
للمنتجات   مبیعات وخدمات  واإلصالح  والتركیب  اإللكترونیة  والتجارة  وبالجملة  بالتجزئة  البیع  خدمات 

اإللكترونیة وأجھزة الحاسب اآللي والھواتف الذكیة وملحقاتھا والضمانات الممتدة وبطاقات  
 الھدایا والبیع بالتقسیط. 

 المستھلك بموجب ترتیبات المرابحة والتورق (تسھیل).تمویل  تمویل المستھلك 

 كانت المعلومات القطاعیة على النحو التالي: 

 (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲مارس  ۳۱كما في ولفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 المجموع  استبعاد بین القطاعات أخرىتمویل المستھلك   المبیعات والخدمات
 

  إیرادات 
 ۱٬۲۸۷٬۷۸۷ -- - ۱٬۲۸۷٬۷۸۷ في نقطة زمنیة معینة    -
 ۱۲٤٬۱۹۱) ٥٬٥٦٤( ٤٬٦٤۰ ۹٤٬٦۰۹ ۳۰٬٥۰٦ بمرور الوقت    -

۱٬۳۱۸٬۲۹۳ ۹٤٬٦۰۹ ٤٬٦٤۰ )٥٬٥٦٤ (۱٬٤۱۱٬۹۷۸ 
 ۹۷٬٥۰۷) ۲۹۲( ۱۷٦ ٥۳٬۷٦۰ ٤۳٬۸٦۳ صافي الربح 

 ۳٬۸۷۳٬۲۷۸) ٦۱۱٬٤۰۹( ٥٥٥٬۰۲۱ ۱٬۳۱٤٬۳۲۲ ۲٬٦۱٥٬۳٤٤ مجموع الموجودات 
 ۲٬۹۲۸٬٤٥۰) ۲٥۸٬۸٤۷( ٦٬۰٦۰ ۷۷۹٬۸۲۱ ۲٬٤۰۱٬٤۱٦ مجموع المطلوبات 

 (غیر مراجعة)  ۲۰۲۱مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 إیرادات 
 ۱٬۲٦٤٬٦۸۲ -- - ۱٬۲٦٤٬٦۸۲ في نقطة زمنیة معینة    -
 ۹۹٬٦٤٥ ) ٥٬۱٥۸( ۳٬۷۹۳ ٦۱٬۳۷٦ ۳۹٬٦۳٤ بمرور الوقت    -

۱٬۳۰٤٬۳۱٦ ٦۱٬۳۷٦ ۳٬۷۹۳ )٥٬۱٥۸ ( ۱٬۳٦٤٬۳۲۷ 
 ۸۱٬۱۹۷ ) ۲۹۱( ٤٥۸ ۲۰٬۲٥٤ ٦۰٬۷۷٦ صافي الربح 

 (مراجعة)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

أخرى   تمویل المستھلك المبیعات والخدمات 
استبعاد بین  

 المجموع  القطاعات 

 ۳٬٦٤۸٬۲۰٦ ) ۱٬۰۹۳٬۸٤۰( ۲٥۹٬٥۸۷ ۱٬۲٥۷٬٥۸٦ ۳٬۲۲٤٬۸۷۳ مجموع الموجودات 
 ۲٬٦٥٥٬٦٤۹ ) ۳۰۹٬٤۱۱( ٥٬٤٦۰ ۷۷٦٬۸٤٥ ۲٬۱۸۲٬۷٥٥ مجموع المطلوبات 

 تستخدم إدارة المجموعة اإلیرادات وصافي الربح للقطاع لقیاس األداء باعتباره األكثر صلة في تقییم نتائج القطاعات. 



الشركة المتحدة لإللكترونیات
   (شركة مساھمة سعودیة)

المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر مراجعة)إیضاحات حول 
 ۲۰۲۲مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

۱۸ 

 (تتمة) معلومات قطاعیة ۱۰

 القطاع الجغرافي  )ب

 تحلل المعلومات الجغرافیة أدناه إیرادات المجموعة وصافي الربح وإجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات كما یلي:

 (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲مارس  ۳۱كما في ولفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 المجموع  استبعاد بین القطاعات  أخرى المملكة العربیة السعودیة 

 إیرادات 
 ۱٬۲۸۷٬۷۸۷- ۸۹٬٦۹٦ ۱٬۱۹۸٬۰۹۱ في نقطة زمنیة معینة   -
 ۱۲٤٬۱۹۱) ٥٬٥٦٤( ٦٬۳۸٥ ۱۲۳٬۳۷۰ بمرور الوقت   -

۱٬۳۲۱٬٤٦۱ ۹٦٬۰۸۱ )٥٬٥٦٤ (۱٬٤۱۱٬۹۷۸ 
 ۹۷٬٥۰۷) ۱۰٦٬۸٥٥() ۱٬۱۰٤( ۲۰٥٬٤٦٦صافي الربح

 ۳٬۸۷۳٬۲۷۸) ۱٬۲۰٥٬۳٤۳( ۲٦٥٬۷۰۳ ٤٬۸۱۲٬۹۱۸ مجموع الموجودات 
 ۲٬۹۲۸٬٤٥۰) ۲٦۷٬٤٥٦( ۲۰٤٬۲۲۰ ۲٬۹۹۱٬٦۸٦ مجموع المطلوبات 

 (غیر مراجعة)  ۲۰۲۱مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 المجموع  القطاعات استبعاد بین  أخرىالمملكة العربیة السعودیة 

 إیرادات 
 ۱٬۲٦٤٬٦۸۳-۱۰٦٬۳۸۷ ۱٬۱٥۸٬۲۹٦ في نقطة زمنیة معینة   -
 ۹۹٬٦٤٤ ) ٥٬۱٥۸( ٥٬۲۳۹ ۹۹٬٥٦۳ بمرور الوقت   -

۱٬۲٥۷٬۸٥۹ ۱۱۱٬٦۲٥٬( ٦۱٥۸ ( ۱٬۳٦٤٬۳۲۷ 
 ۸۱٬۱۹۷ ) ۲۸٬۸۰٥( ۸٬۲۷۰ ۱۰۱٬۷۳۲   صافي الربح

 (مراجعة)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

 المجموع  استبعاد بین القطاعات  أخرى المملكة العربیة السعودیة 

 ۳٬٦٤۸٬۲۰٦ ) ۱٬۰۹۳٬۸٤۰( ۲٥۳٬٦٥۲ ٤٬٤۸۸٬۳۹٤ مجموع الموجودات 
 ۲٬٦٥٥٬٦٤۹ ) ۳۰۹٬٤۱۱( ۲۰۳٬۲٦۷ ۲٬۷٦۱٬۷۹۳ مجموع المطلوبات 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ۱۱

المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات الزمیلة (التي تمثل المنشآت التي تخضع بشكل مباشر أو غیر مباشر  تتكون األطراف ذات العالقة من  
اءلسیطرة المساھمین أو تحت تأثیر كبیر منھم)، وكبار موظفي اإلدارة. كما تتضمن األطراف ذات العالقة منشآت األعمال التي یمتلك بعض أعض

، تعد شركة الفوزان القابضة المساھم الرئیسي في  ۲۰۲۲مارس  ۳۱یا سھم فیھا (أطراف ذات عالقة أخرى). كما في  مجلس اإلدارة أو اإلدارة العل
 ).٪۲۹٬۷: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱( ٪۲۹٬۷الشركة بنسبة 
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۱۹ 

 (تتمة)  وأرصدة مع أطراف ذات عالقةمعامالت   ۱۱

 فیما یلي أھم معامالت المجموعة من األطراف ذات العالقة:  )أ(

 مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  العالقة  طبیعة المعاملة 
۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)

 ۲۱ ۳٥ مساھم رئیسي  مبیعات 

 ۸۲ ۱٬۳۸۳ شركات زمیلة 

 ٥۱۰ - مساھم رئیسي مشتریات

 ۱۲٤ ۱۳۹ شركات زمیلة 

 ۳۳۷ ۳۹۲ شركات زمیلة  إیرادات إیجار 

 ۳۲۰ ٥۱۲ شركات زمیلة  مصروف إیجار 

 ٤۰ ۸٦ شركات زمیلة محملة  أخرى  مصاریف

 ۹۷- شركات زمیلة  الخدمات المقدمة 

المتفق علیھا وفقًا لالتفاقیات األساسیة بین المجموعة واألطراف ذات العالقة.تستند المعامالت على الشروط 

 تعویض اإلدارة العلیا  )ب(

 مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)

 ۲٬۸٥۲ ۲٬۸۱۲ رواتب ومنافع أخرى للموظفین 
 ۱۲ ٦۸ أتعاب مجلس اإلدارة 

۲٬۸۸۰ ۲٬۸٦٤ 
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۲۰ 

 (تتمة)  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة ۱۱

 شركات زمیلة وكبار المساھمین  -مطلوب من أطراف ذات عالقة  ) ج(

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ مارس ۳۱
 (مراجعة) (غیر مراجعة)

 ۲٬۱۸٥ ٤٬٤٥۳ الشركة المتحدة لألدوات المنزلیة 
 ۲۲ ۲۰ شركة الفوزان القابضة 

 ۲٤ ۱۳ رتال للتطویر العمراني شركة 
٤٬٤۸٦ ۲٬۲۳۱ 

 شركات زمیلة  -مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  )د(

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ مارس ۳۱
 (مراجعة) (غیر مراجعة)

 ۷۸۷ ٥۸۷ شركة مدار للعدد واالدوات 
 - ۳٦۸ عبداللطیف / محمد الفوزان

 - ۱۳۸ شركة مدار لمواد البناء 
 - ۸٦ المتحدة لألدوات المنزلیة الشركة 

 ۳۱ ۳۱ شركة الیسرة التجاریة 
 - ٦ شركة مدار للمواد الكھربائیة 

۱٬۲۱٦ ۸۱۸ 

األطراف ذات  األرصدة المذكورة أعاله ھي عبارة عن ذمم مدینة/ ذمم دائنة بناًء على الشروط المتفق علیھا وفقًا لالتفاقیات الموقعة بین المجموعة و
 تحمل أي نفقات مالیة. العالقة وال 

 ربحیة السھم الواحد  ۱۲

 مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)

 ۸۱٬۱۹۷ ۹۷٬٥۰۷ الربح للفترة العائد إلى مساھمي الشركة 

 فیما یلي المتوسط المرجح لعدد األسھم المستخدمة كمقام: 

 مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 ٥۷٬٥۱۸ ٥۸٬۷۰٦ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المستخدمة في حساب ربحیة السھم األساسیة 
 ۲٬٤۸۲ ۱٬۲۹٤ التعدیل ألسھم الخزینة 

 ٦۰٬۰۰۰ ٦۰٬۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المستخدمة في حساب ربحیة السھم المخفضة 

 ربحیة السھم (لایر سعودي) 
 ۱۱٬٤ ٦۱٬٦ ربحیة السھم األساسیة 
 ٥۱٬۳ ۳۱٬٦ ربحیة السھم المخفضة 
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۲۱ 

مطلوبات محتملة وارتباطات رأسمالیة ۱۳

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ مارس ۳۱
 (مراجعة) (غیر مراجعة)

 ٥٦۳٬۷۰۰ ٦۳۲٬۰۰۰ خطابات االعتماد والضمان 
 ۷٬۱۰۰ ٤٬٥۱۰ ارتباطات القتناء ممتلكات ومعدات 

توزیعات األرباح ۱٤

۱٥۰٫۰لایر سعودي للسھم الواحد، بمبلغ    ۲٫٥، توزیعات أرباح نقدیة بمبلغ  ۲۰۲۲مارس    ۷قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعھم المنعقد في  
ملیون لایر سعودي للنصف الثاني من السنة المنتھیة    ۱۲۰٬۰:  ۲۰۲۱(  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي، للنصف الثاني من السنة المنتھیة في  

 ).۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

 صافیة من توزیعات األرباح على أسھم الخزینة. وجزة الم توزیعات األرباح المعروضة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة  

 أرقام المقارنة  ۱٥

۳۱في    تم عرض بعض المبالغ في قوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولیة الموحدة الموجزة المقارنة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة
  .۲۰۲۲مارس  ۳۱عة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في بالشكل المناسب حتى تتوافق مع طریقة العرض المتب ۲۰۲۱مارس 

ملیون  ٦٫٦ملیون لایر سعودي، ومصروف الزكاة بمبلغ    ٤٬۱ویشتمل ذلك على عرض صافي خسائر االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة البالغة  
، على التوالي، كبنود منفصلة في قوائم  ۲۰۲۱مارس    ۳۱لایر سعودي ومصروف ضریبة الدخل بمبلغ ال شيء، لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

ل الزكاة  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولیة الموحدة الموجزة. لم یكن إلعادة التصنیف ھذه أي تأثیر على إجمالي الربح أو الربح قب
، وال على قائمة المركز  ۲۰۲۱مارس    ۳۱وضریبة الدخل أو صافي ربح الفترة أو ربحیة السھم األساسیة والمخفضة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

حدة الموجزة لفترة  وقائمتي التغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة األولیة المو  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱المالي األولیة الموحدة الموجزة كما في  
 .۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في 




