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 نشطة الرئیسیةواأل كوینالت ۱

 ۱۰۱۰۱۷٥۳٥۷بموجب السجل التجاري رقم الریاض شركة مساھمة سعودیة في ك("الشركة")  لإللكترونیاتالشركة المتحدة س جلت 
الریاض الى  من مدینةنقل المقر المسجل للشركة تم م، ۲۰۰٤) . خالل عام ۲۰۰۲إبریل  ۱الموافق ( ھـ۱٤۲۳محرم  ۱۹الصادر بتاریخ 

. )۲۰۰٤یولیو  ۲۷ الموافق(ھـ ۱٤۲٥جمادى الثاني  ۱۰بتاریخ  ۲۰٥۱۰۲۹۸٤۱ لیصبحتم تغییر رقم السجل التجاري لیھ، عو، مدینة الخبر
 .م۲۰۱۱دیسمبر  ۲٤ابتداء من  )تداول(لسعودي الشركة في سوق األسھم ا تم إدراج أسھم

لحاسب انیة وأجھزة لكتروألجھزة واألدوات الكھربائیة واإلیتمثل النشاط الرئیسي للشركة في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائیة وا
 صالح وإقامةة واإلاآللي وقطع غیارھا وإكسسواراتھا واالثاث والتجھیزات واألدوات المكتبیة وتركیب مسجالت السیارات وخدمات الصیان

 المطاعم والتسویق للغیر.
 

یادة رأس مال زعلى  جمعیة العامة غیر العادیة والتي تضمنت الموافقةعقدت ال ،۲۰۱۸سبتمبر  ۱۸ھـ الموافق  ۱٤٤۰محرم  ۸في تاریخ 
ة للعام النظامي للشرك يواإلحتیاط المبقاه األرباحمن حساب التحویل  الزیادة عن طریق ھذهتم تمویل و، ملیون لایر سعودى ۸۰بمبلغ  الشركة

 سھماألعدد  زادو لایر، ملیون ٥۰۰ملیون لایر سعودي  إلى  ٤۲۰رأس مال الشركة من  زادم ، وبھذا ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  المالي المنتھي
  :تفاصیل الزیادة كما یليإن  .ملیون سھم ٥۰ملیون سھم إلى  ٤۲من 

 
، ل الشركة%من رأس ما ۱٤.۲۹بواقع سھم واحد لكل سبعة أسھم قائمة، ما یمثل زیادة  المساھمینملیون سھم كأسھم منحة على  ٦توزیع  -۱

ركة مركز شلشركة لدى افي سجل مساھمي  المقیدیینفي نھایة یوم انعقاد الجمعیة  لألسھم المالكینللمساھمین  األحقیةاریخ ت على أن یكون
 .ةبنھایة ثاني یوم تداول یلي یوم إنعقاد الجمعیة العامة غیر العادیة للشرك اإلیداعمركز األوراق المالیة إیداع 

 
 ل).جألطویلة ا افزالحو خطة(من رأس مال الشركة لتأسیس برنامج أسھم موظفي الشركة %٤٫۷٦ملیون سھم ما یمثل نسبتھ  ۲تخصیص  -۲

 
 

 . ، المملكة العربیة السعودیة۳۱۹٥۲الخبر  ۷٦٦۸۸ص. ب.  –عنوان المقر المسجل للشركة ھو الشركة المتحدة لإللكترونیات ان 
 

 ھیكل المجموعة ۱-۱

 على القوائم المالیة للشركة والشركات التابعة التالیة: ةالقوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزتشتمل 
إسم الشركات التابعة الموحدة    نسبة الملكیة الفعلیة 

%۱۰۰ كسترا إس بي سي (شركة مسجلة في مملكة البحرین)إ –الشركة المتحدة لإللكترونیات  .۱  
%۱۰۰ عمان)كسترا إل إل سي (شركة مسجلة في سلطنة إ –الشركة المتحدة لإللكترونیات  .۲  
%۱۰۰ الشركة المتحدة لخدمات الصیانة المحدودة (شركة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة) .۳  
%۱۰۰ الشركة المتحدة للخدمات المالیة (شركة مسجلة فى المملكة العربیة السعودیة) .٤  

 

ة الموحدة مالیة األولیالقوائم الدراجھا في إتم ة المملوكة بالكامل للشركبأعاله شركات التابعة الموجودات ومطلوبات ونتائج عملیات إن 
 المرفقة.  الموجزة

 
 ۱۳موافق ھـ (ال۱٤۳۲ذو القعدة  ۱٥إكسترا إس بي سي ھي شركة مسجلة في مملكة البحرین بتاریخ  –. الشركة المتحدة لإللكترونیات ۱

ھا وأجھزة لمتعلقة بالكترونیة والكھربائیة وقطع الغیار م). ویتمثل نشاطھا الرئیسي في إستیراد وتصدیر وبیع األجھزة اال۲۰۱۱أكتوبر 
 بیع البرامجوتصدیر والحاسب اآللي وبیع المصنفات المرئیة والسمعیة واستیراد وتصدیر وبیع أجھزة الحاسب اآللي ومستلزماتھ واستیراد 

ة وتطویر صغیرة وإدارئیة الجھا وتصلیح األدوات الكھرباواألنظمة المتعلقة بالحاسب اآللي واستیراد وتصدیر وبیع األلعاب اإللكترونیة وبرام
  .الممتلكات الخاصة

 
 ۷وافق ھـ (الم۱٤۳۳جمادى األولى  ۱٥إكسترا إل إل سي ھي شركة مسجلة في سلطنة عمان بتاریخ  –الشركة المتحدة لإللكترونیات  .۲

رادیوھات (لمنزلیة ااآللي والبرامج غیر المتخصصة واألجھزة  م)، ویتمثل نشاطھا الرئیسي في بیع التجزئة لألجھزة والحاسب۲۰۱۲ابریل 
  .وأجھزة تلفزیون وثالجات وأواني ...إلخ) وألعاب وأجھزة إتصال باألقمار الصناعیة وھواتف

 
 یونیو ۲۲ھـ (۱٤۳۱رجب  ۱۰الشركة المتحدة لخدمات الصیانة المحدودة، ھي شركة سعودیة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة بتاریخ  .۳

م). ویتمثل نشاطھا الرئیسي في صیانة وإصالح وتقدیم ضمانات إصالح األجھزة اإللكترونیة والرقمیة والكھربائیة واألجھزة المنزلیة ۲۰۱۰
ب والحاسب وتجارة الجملة في األجھزة اإللكترونیة والرقمیة والتصویر والفاكس والتلیفونات والھواتف المحمولة وقطع غیارھا وألعاب الحاس

 . لي وأجھزة وأدوات األلعاب الكھربائیة والحاسبات والمفكرات اإللكترونیة وأجھزة الحاسب اآللي وملحقاتھا وطابعات الحاسب اآللياآل
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 )تتمةواألنشطة الرئیسیة ( كوینالت ۱

 )تتمة( ھیكل المجموعة ۱-۱
 

خدمات المالیة". تحت إسم " الشركة المتحدة للملیون لایر سعودى إلنشاء شركة جدیدة  ۱٥۰الشركة مبلغ  استثمرت، ۲۰۱۸عام  لخال .٤
ئحتھ التمویل وال ة شركاتممارسة التمویل اإلستھالكي فى المملكة العربیة السعودیة وفقا  لنظام مراقب فيالرئیسیة للشركة  تتمثل األنشطة

 دى (ساما).السعو مؤسسة النقد العربى التنفیذیة المتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة. إن ممارسة الشركة ألنشطتھا یخضع لموافقة

 .الشركة وشركاتھا التابعة یشار إلیھم مجتمعین بـ "المجموعة"ان 
 

 لعربیة السعودیةافي المملكة عامال   ا  فرع ٤۲منھا فرعا )  ٤۳: ۲۰۱۸ مارس ۳۱(فرعا   ٤٥المجموعة لدى یوجد ، ۲۰۱۹مارس  ۳۱كما في 
  .فرعا ) ٤۰ :۲۰۱۸مارس  ۳۱(

 
ام تقریب األرق یتم. وعةللمجمبالریال السعودي وھو عملة العرض والعملة الوظیفیة  القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةھذه یتم عرض 

 ألقرب لایر. 
 

 عداداإل أسس ۲
 

 االلتزام قائمة ۲-۱
 ۳٤ر المحاسبة الدولي رقم معیالوفقا  ۲۰۱۹مارس  ۳۱المنتھیة في  أشھر الثالثةلفترة الموجزة  تم إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة

المعلومات  لمرفقة كافةالموجزة ا المالیة األولیة الموحدة القوائم . ال تتضمنالمعتمد في المملكة العربیة السعودیة "ولي"التقریر المالي األ
نة المنتھیة في لمجموعة للسلسنویة لقوائم المالیة الواالفصاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالیة السنویة، لذا یجب قرأتھا جنبا  إلى جنب مع ا

 . ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

ا من یجاراإلعقود " ۱٦قامت الشركة باعتماد المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ، تم اإلفصاح عن ، وعلیھ۲۰۱۹ینایر  ۱" اعتبار 
 .)٤باإلیضاح رقم (السیاسات المحاسبیة لھذا المعیار الجدید 

 
 المالیة األولیة الموحدة الموجزةلقوائم إعداد ا ۲-۲

 الحالیة بالقیمة مات منافع الموظفینالتزاب االعتراففیما عدا  تم إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة وفقا  لمبدأ التكلفة التاریخیة
 .وحدة االئتمان طریقة باستخدام المستقبلیة لاللتزامات

 
السابقة وفترة  سنة المالیةلل طبقةتلك المتتسق مع الموجزة  یسیة المطبقة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدةإن السیاسات المحاسبیة الرئ

 .)۱-٤بإیضاح رقم (، باستثناء اعتماد المعاییر الجدیدة والمعدلة كما ھو موضح رنة األولیةالمقا
 

قدیرات التوألحكام، اوضع دارة ، یتطلب من اإللتقاریر المالیةلللمعاییر الدولیة وفقا  إن اعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
ھامة ومصادر المحاسبیة لاحكام األھذه ان . المصرح عنھا بالقوائم المالیةالمبالغ السیاسات المحاسبیة وواالفتراضات التي قد تؤثر على 

علقة یسیة المتلتقدیر الرئاومصادر  باستثناء األحكام الھامة الجدیدةالسنویة األخیرة، ھي نفسھا المذكورة في القوائم المالیة  التقدیر الرئیسیة
 ).۲-٤عنھا بإیضاح رقم (والتي تم اإلفصاح  ۱٦ رقم ریر الماليبتطبیق المعیار الدولي للتق

 
 أساس التوحید ۳

لسیطرة . تتحقق ا۱ یضاح رقما التابعة كما ھو مبین في اإلللشركة وشركاتھالقوائم المالیة تتضمن القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
 عندما یكون للشركة:

 القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بھا.   •
 نشوء حق للشركة في العوائد المتغیرة نتیجة الرتباطھا بالمنشأة المستثمر بھا .• 
 .القدرة على استخدام سیطرتھا بغرض التأثیر على عوائد االستثمار• 

 
ث شیر إلى حدوظروف تتقوم الشركة بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر على أي من المنشآت المستثمر بھا أم ال، إذا ما كانت الحقائق وال

 لیھا أعاله. إالمشار  الثالثة تغیرات على واحد أو أكثر من عناصر السیطرة
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 (تتمة) أساس التوحید ۳
 

سیطرة على ركة الالشركة في أي من المنشآت المستثمر بھا عن أغلبیة حقوق التصویت بھا، یكون للشعندما تقل حقوق التصویت الخاصة ب
شكل ستثمر بھا بأة المتلك المنشأة المستثمر بھا عندما تكون حقوق التصویت كافیة لمنحھا قدرة عملیة لتوجیھ األنشطة ذات الصلة بالمنش

فیھا  كة المستثمري الشرائق والظروف ذات الصلة عند تقییم ما إذا كان للشركة حقوق تصویت فمنفرد. تأخذ الشركة بعین االعتبار كافة الحق
 تشمل تلك الحقائق والظروف ما یلي: السیطرة،لمنحھا 

 
 حجم حقوق التصویت التي تمتلكھا الشركة بالنسبة لحجم ومدى ملكیة حاملي حقوق التصویت اآلخرین  •
 ھا الشركة وحاملي حقوق التصویت اآلخرین واألطراف األخرىحقوق التصویت المحتملة التي تمتلك •
 الحقوق الناشئة من الترتیبات التعاقدیة األخرى، و •
حاجة صلة وقت الذات ال أیة حقائق وظروف إضافیة قد تشیر إلى أن الشركة لھا، أو لیست لدیھا، القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة •

 صویت في اجتماعات المساھمین السابقة.التخاذ قرارات، بما في ذلك كیفیة الت
 

لشركة ندما تفقد اععملیة تبدأ عملیة توحید الشركة التابعة عندما تتمكن الشركة من السیطرة على تلك الشركة التابعة، بینما تتوقف تلك ال
 ترةالفدة خالل لمستبعأو ا علیھا حوذإیرادات ومصاریف الشركة التابعة المست إدراجالسیطرة على الشركة التابعة. وعلى وجھ الخصوص، یتم 

قدان فة حتى تاریخ الشركة على السیطر استحواذمن تاریخ  الموجزةالموحدة اآلخر األولیة  الدخل الشاملو قائمة الربح أو الخسارةفي 
 سیطرة على الشركة التابعة.ال

 
على  خرى موزعةوكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األالموجزة الموحدة والدخل الشامل اآلخر األولیة  إن قائمة الربح أو الخسارة

 إجمالي الدخل الشامل للشركة التابعة موزع على مساھمي الشركة. ان مساھمي الشركة. 
 

تلك  مع ا المحاسبیةئم سیاساتھلكي تتالطلبت الحاجة، ، متى تللشركات التابعةالموجزة الموحدة األولیة یتم إجراء تعدیالت على القوائم المالیة 
 المستخدمة من قبل المجموعة. 

 
 الناتجة عن لنقدیةاواإلیرادات والمصاریف والتدفقات  حقوق الملكیةیتم إستبعاد جمیع المعامالت بما في ذلك الموجودات والمطلوبات و

 المعامالت بین شركات المجموعة عند التوحید.
 

 السیاسات المحاسبیة الھامةملخص  ٤
 

 الت على المعاییر والتفسیراتالمعاییر الجدیدة والتعدی ٤-۱
 
ا من  "یجاراإلعقود " ۱٦رقم لتقریر المالي لالمجموعة المعیار الدولي  طبقت لمعیار الدولي ا طبیقر ت. تم توضیح أث۲۰۱۹ینایر  ۱اعتبار 

ا ت الجدیدة علعدد من المعاییر والتفسیرات والتعدیال مفعول یسري. ۲-٤االیضاح رقم في  ۱٦رقم لتقریر المالي ل  ۱ن مى المعاییر اعتبار 
 .الموجزة الموحدة للمجموعة األولیةالمالیة  القوائملكن لیس لھا تأثیر جوھري على  ،۲۰۱۹ینایر 

 
تعدیالت لن یكون لھا أي ، ومع ذلك، تتوقع اإلدارة أن ھذه ال۲۰۲۰ینایر  ۱من اعتبارا  ھناك عدد من التعدیالت على المعاییر التي تسري 

 المالیة الموحدة للمجموعة. القوائم علىھا تطبیق دنتأثیر جوھري ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة لإللكترونیات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (تتمة)القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة ت حول إیضاحا

 ۲۰۱۹ مارس ۳۱ المنتھیة فيالثالثة أشھر  ةلفتر

- ۸ - 

 
 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة ملخص ٤

 

 
 محاسبیة ةالتغیر في سیاس ٤-۲

 
 الدولیة المعاییر سیراتتف لجنة تفسیرو "،"عقود اإلیجار ۱۷رقم  محل معیار المحاسبة الدولي ۱٦رقم لتقریر المالي لیحل المعیار الدولي 

"التأجیر  ۱٥ة رقم قالساب الدولیة التفسیرات لجنةوتفسیر " إیجار عقد على ینطوي ما ترتیب كان إذا ما تحدید" ٤رقم  المالي للتقریر
 لعقد القانوني لشكلا على تنطوي التي المعامالت جوھر تقویم"  ۲۷ة رقم السابق الدولیة التفسیرات لجنةوتفسیر الحوافز"  –التشغیلي 

 ."إیجار
 
ا في  ۱٦رقم لتقریر المالي للمعیار الدولي اقدم ی ا محاسبی ا واحد ا مدرج  مستأجر رف التللمستأجرین. یع يالمركز المال"عقود اإلیجار" نموذج 
یجار. ھناك وعات اإلمدف سداداإلیجار الذي یمثل التزامھ ب عقد والتزام المعنيیمثل حقھ في استخدام األصل والذي أصل حق االستخدام ب

أي أن  -الحالیة  لمعاییرلمنخفضة القیمة. تظل محاسبة المؤجرین مماثلة التثناءات اختیاریة لعقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار اس
 أو عقود إیجار تشغیلیة. یةالمؤجرین یواصلون تصنیف عقود اإلیجار على أنھا عقود إیجار تمویل

 
ا من  ۱٦رقم ر المالي لتقریلالمعیار الدولي بتطبیق المجموعة  قامت  قم بإعادة عرض أرقامتلكنھا لم  ،۲۰۱۹ینایر  ۱بأثر رجعي اعتبار 

ت ف والتعدیالإعادة التصنیباالعتراف  ، على النحو المسموح بھ بموجب األحكام االنتقالیة المحددة في المعیار. لذلك، تم۲۰۱۸ لعامالمقارنة 
 .۲۰۱۹ینایر  ۱االفتتاحیة في  قائمة المركز الماليالجدیدة في  االیجارالناشئة عن قواعد 

 
اإلیجار التي تم تصنیفھا  اإلیجار فیما یتعلق بعقودبالتزامات عقد المجموعة  اعترفت ،۱٦لتقریر المالي رقم لعند اعتماد المعیار الدولي 

االلتزامات بالقیمة الحالیة  قود اإلیجار. تم قیاس ھذهع ۱۷الدولي رقم  ةمعیار المحاسبسابق ا على أنھا "عقود إیجار تشغیلیة" بموجب مبادئ 
مرجح لمعدل المتوسط ال إن .۲۰۱۹ینایر  ۱مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر في  المتبقیة،لمدفوعات اإلیجار 

 .٪۱۱٫۲۱ إلى ٪٦٫٤۸تراوح بین  ۲۰۱۹ینایر  ۱اإلیجار في  التزاماتاالقتراض اإلضافي للمستأجر المطبق على 
 
 ۲۰۱۹ 

 (لایر سعودي)
 ۹۸۲٫۳۳٥٫۱۱٤ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لتزامات اإلیجار التشغیلي في ا

 ٥۲۳٫۷٥٦٫٤۷۳ )موعةلمجالمخصوم باستخدام معدل االقتراض اإلضافي ل( ۲۰۱۹ینایر ۱التزام اإلیجار المعترف بھ في 
  :وتنقسم إلى

 ۳۱٫۷۳۲٫۰٤۷ متداولة التزامات إیجار
 ٤۹۲٫۰۲٤٫٤۲٦ یر متداولةغ التزامات إیجار

 
حق  یاس موجوداتقا. تم تم قیاس أصول حق االستخدام المرتبطة بتأجیر العقارات على أساس رجعي كما لو كانت القواعد الجدیدة مطبقة دائم  

جار معترف علق بعقد إیدفع تتلوتم تعدیلھا بمبلغ أي مدفوعات مدفوعة مسبق ا أو مستحقة ا اإلیجار،االستخدام األخرى بالمبلغ المساوي اللتزام 
 . ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في  المركز الماليبھ في 

 
 :۲۰۱۹ینایر  ۱في  المركز المالي كماأثر التغییر في السیاسة المحاسبیة على العناصر التالیة في 

 لایر سعودي ٤۳۷٫٤۷۷٫٤٥۸زیادة بمبلغ  –أصول حق االستخدام  •
 لایر سعودي ۱۸٫۷۱۷٫٦۰۳انخفاض بمبلغ  –التزامات ایجار تشغیلي  •
 لایر سعودي ۱۸٫۲٦۷٫۸۳۲انخفاض بمبلغ  –مدفوعات مقدمة  •
 لایر سعودي ٥۲٤٫۳۰۲٫۸٦۸زیادة بمبلغ  –التزامات عقود ایجار •
 لایر سعودي ٥٤٦٫۳۹٥انخفاض بمبلغ  –التزامات ایجار تمویلي  •
 سعوديلایر  ۱٫۹۸۰٫۷۷٥انخفاض بمبلغ  –إیرادات مؤجلة عن البیع مع إعادة االستئجار  •

 
 لایر سعودي. ۸۳٫۸٤۸٫٤٦۹ھو انخفاض بمبلغ  ۲۰۱۹ینایر  ۱ان صافي األثر على األرباح المبقاة كما في 

 
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة لإللكترونیات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (تتمة)القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة ت حول إیضاحا

 ۲۰۱۹ مارس ۳۱ المنتھیة فيالثالثة أشھر  ةلفتر

- ۹ - 

 
 التقسیط مدینةبمبیعات ذمم  ٥

 
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹ مارس ۳۱ 

 (بالریاالت السعودیة)  (بالریاالت السعودیة) 

 ۳۸۰٫۳٥٦٫۳۷۷  ٤۱۱٫۲۲۹٫۱٦۲ مدینةبالتقسیط ذمم مبیعات 

 )۳۰٫۸۷۹٫۱٥٥(  )۳۳٫۷٥۱٫۳٤۱( ناقصا : مخصص االنخفاض في القیمة
    

 ۳٤۹٫٤۷۷٫۲۲۲  ۳۷۷٫٤۷۷٫۸۲۱ مدینةبالتقسیط صافي ذمم مبیعات 

 )۸۷٫۳٤۰٫٦۱۳(  )۹٤٫٦۱۰٫۳۳۲( ناقصا : الجزء غیر المتداول 

 ۲٦۲٫۱۳٦٫٦۰۹  ۲۸۲٫۸٦۷٫٤۸۹ لجزء المتداولا -ذمم مبیعات بالتقسیط مدینة 
 
 لایر سعودي.  ۹٫٤٥۰ ئتماني الممنوحاالط یقستمتوسط اللغ یب
 

 :۲۰۱۹ مارس ۳۱كما في  التقسیط مدینة بحسب كل مرحلة وخسائرھا االئتمانیة المتوقعةبفیما یلى أرصدة ذمم مبیعات 
 

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 

 (لایر سعودي) ي)(لایر سعود (لایر سعودي) (لایر سعودي) 

 ٤۱۱٫۲۲۹٫۱٦۲ ٤۱٫۳٦٦٫۲۹۸ ۲٤٫۲٦۰٫۸٥۱ ۳٤٥٫٦۰۲٫۰۱۳ ذمم مبیعات بالتقسیط مدینة
 )۳۳٫۷٥۱٫۳٤۱( )۲٦٫۳۲۲٫۳۹٦( )۳٫٥٥٦٫٥۲۳( )۳٫۸۷۲٫٤۲۲( مخصص االنخفاض

 ۳٤۱٫۷۲۹٫٥۹۱ ۲۰٫۷۰٤٫۳۲۸ ۱٥٫۰٤۳٫۹۰۲ ۳۳۷٫٤۷۷٫۸۲۱ 

 

 ولى والمرحلة الثانیة والثالثة.بین المرحلة األ جوھري خالل الفترة، لم یكن ھناك تحویل
 

 ھي كما یلي:  االنخفاض في القیمةالحركة في مخصص 
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹مارس  ۳۱  

 (بالریاالت السعودیة)  (بالریاالت السعودیة)  

 ۱٦٫٥۷۱٫٦٥۷  ۳۰٫۸۷۹٫۱٥٥  الرصید االفتتاحي
 ٤۷۹٫۹٥۳  -  ۹رقم  لتقریر الماليلار الدولي یأثر تطبیق المع

 ۱۳٫۹۰٦٫۷۹۹  ۲٫۹٦٤٫۱٦۷  السنة  الفترة /  مخصص
 )۷۹٫۲٥٤(  )۹۱٫۹۸۱(  مخصص مستخدم

 ۳۰٫۸۷۹٫۱٥٥  ۳۳٫۷٥۱٫۳٤۱  يالرصید النھائ
 

 نقد وما في حكمھ ٦
  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹مارس  ۳۱  

 (بالریاالت السعودیة)  (بالریاالت السعودیة)  

 ۱۹۷٫۸۸۷٫٦۷٥  ۲۱۰٫۱۸۳٫٦٥٦  نقد لدى البنوك
 ۱۳٫۳۱۸٫٤۸٤  ۱۲٫۹٦۰٫۳۳۰  نقد بالصندوق

  ۲۲۳٫۱٤۳٫۹۸٦  ۲۱۱٫۲۰٦٫۱٥۹ 
  

 احتیاطي نظامي ۷
، ویجوز صافي الربح من %۱۰بتحویل وذلك بتكوین احتیاطي نظامي  المجموعة تقومتماشیا  مع نظام الشركات بالمملكة العربیة السعودیة، 

 ۰المدفوعمن رأس المال  %۳۰ يللجمعیة العامة وقف ھذا التجنیب متى بلغ االحتیاط
 
 



 الشركة المتحدة لإللكترونیات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (تتمة)القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة ت حول إیضاحا

 ۲۰۱۹ مارس ۳۱ المنتھیة فيالثالثة أشھر  ةلفتر

- ۱۰ - 

 
 إیرادات مؤجلة من البیع مع إعادة االستئجار ۸

 
ر مقابل أصول حق ، تم تسویة اإلیرادات المؤجلة من البیع مع إعادة االستئجا۱٦بحسب متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 االستخدام.
 

 ؤجلة ھو كما یلي: المالقیمة ملخص الجزء المتداول وغیر المتداول من إن 
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹مارس  ۳۱  
 (بالریاالت السعودیة)  (بالریاالت السعودیة)  

 ۱۳٦٫٥۹٦  -  الجزء المتداول
 ۱٫۸٤٤٫۱۷۹  -  الجزء غیر المتداول

  -  ۱٫۹۸۰٫۷۷٥ 
 

 تسھیالت بنكیة ۹
سھیالت ھذه الت ابات ضمان وتمویل مرابحة إسالمیة. تخضعالمجموعة لدیھا تسھیالت بنكیة من بنوك محلیة إلعتمادات مستندیة وخطإن 

  ألمر. ھذه التسھیالت مضمونة بسندات. إن ت حم ل ھذه التسھیالت برسوم وفقا  ألسعار السوق، ولمبادئ الشریعة اإلسالمیة
 

 التقاریر القطاعیة ۱۰
د، خصیص الموارألداء وتاة كقطاع تشغیلي واحد بغرض تقییم بعرض النتائج المالیة لألنشطة التجاریة بالكامل للمجموع المجموعةتقوم إدارة 

 .جغرافیا   لقطاعاتاتقوم بعرض  المجموعةكقطاع واحد، لذا فإن إدارة  مجموعةوذلك ألن اإلدارة تنظر إلى األنشطة التجاریة بأكملھا لل
 

للشركة  صیل المبیعاتإن تفایة. عند توحید القوائم المال ادھتم استبعاتلك التسویات الي  باستثناءال یوجد أیة معامالت بیعیة ما بین القطاعات 
 لنحو التالي:كانت على ا ۲۰۱۸و ۲۰۱۹مارس  ۳۱ ة المنتھیة فيفتروالشركات التابعة لھا في المملكة العربیة السعودیة وخارجھا لل

 
 غیر مدققة)(۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 

 
العربیة  داخل المملكة

  سعودیةال
 المملكةخارج 

  العربیة السعودیة

تسویات ناتجة عن 
 القوائمتوحید 

  المجموع  المالیة
  (بالریاالت السعودیة) 

  ۱٫۰٥۷٫٥۰۸٫۱۷۱  -  ٥۷٫۲٤۰٫۹۷۹  ۱٫۰۰۰٫۲٦۷٫۱۹۲ اإلیرادات، بالصافي
  )۸٦۹٫٥۲۸٫۸۱۰(  -  )٤۹٫٦٦۸٫۳۱٦(  )۸۱۹٫۸٦۰٫٤۹٤( تكلفة اإلیرادات

  ۱۸۷٫۹۷۹٫۳٦۱  -  ۷٫٥۷۲٫٦٦۳  ۱۸۰٫٤۰٦٫٦۹۸ مجمل الربح 
         

  ۳۳٫۸۳۳٫۹۲٦  ٤٫۱۹٦٫۷۸٦  )۷۰۷٫۲۸٦(  ۳۰٫۳٤٤٫٤۲٦ (الخسارة) /صافي الربح 
 

 (غیر مدققة)۲۰۱۸مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 

 
العربیة  داخل المملكة

  السعودیة
 المملكةخارج 

  العربیة السعودیة

تسویات ناتجة عن 
 القوائمحید تو

  المجموع  المالیة
  (بالریاالت السعودیة) 

  ۸٦٤٫٦۰٦٫۲۲۰  )۲۹۸٫۷٦٦(  ٥۷٫۳۲٤٫۸۱۷  ۸۰۷٫٥۸۰٫۱٦۹ اإلیرادات، بالصافي
  )۷۱۱٫۸٦۰٫۳۱٤(  ۲۹۸٫۷٦٦  )٥۰٫٤٦۱٫٦۱٥(  )٦٦۱٫٦۹۷٫٤٦٥( تكلفة اإلیرادات

  ۱٥۲٫۷٤٥٫۹۰٦  -  ٦٫۸٦۳٫۲۰۲  ۱٤٥٫۸۸۲٫۷۰٤ مجمل الربح 
         

  ۲۱٫٥۷۱٫۹۰٥  ۱٫۳۳٦٫۱۲۲  )۱٫۳٤۲٫۸۰۸(  ۲۱٫٥۷۸٫٥۹۱ (الخسارة) /صافي الربح 
 

 
 



 الشركة المتحدة لإللكترونیات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (تتمة)القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة ت حول إیضاحا

 ۲۰۱۹ مارس ۳۱ المنتھیة فيالثالثة أشھر  ةلفتر

- ۱۱ - 

 
 

 (تتمة) – التقاریر القطاعیة ۱۰
 

 (غیر مدققة)  ۲۰۱۹مارس  ۳۱المركز المالي كما في 

 
العربیة  داخل المملكة

  السعودیة
 المملكةخارج 

  العربیة السعودیة
تسویات ناتجة عن 

  لمجموعا  المالیة القوائمتوحید 
  (بالریاالت السعودیة) 

  ۱٫٤٥۸٫۱٤۱٫۷۳٦  )٦۱٫۹۳۸٫۸۸۳(  ٥۳٫٦۹٤٫٥٦۰  ۱٫٤٦٦٫۳۸٦٫۱٥۹ موجودات متداولة 
  ۱٫۰۷٤٫٤۸۱٫٤۳۹  )۱۳۱٫۱۳٦٫٦۱۰(  ۱۰۳٫٤۳٤٫٦۸٤  ۱٫۱۰۲٫۱۸۳٫۳٦٥ موجودات غیر متداولة 

  ۲٫٥۳۲٫٦۲۳٫۱۷٥  )۱۹۳٫۰۷٥٫٤۹۳(  ۱٥۷٫۱۲۹٫۲٤٤  ۲٫٥٦۸٫٥٦۹٫٤۲٤ الموجودات  إجمالي
         

  ۱٫۲۷۳٫٥٥٦٫۱۹۲  )٦۱٫۹۳۸٫۸۸۳(  ۱۱۰٫۱۷۳٫٦۸۰  ۱٫۲۲٥٫۳۲۱٫۳۹٥ مطلوبات متداولة 
  ٦٦۱٫۹۰۳٫۰٦٤  -  ٦۲٫٥۱٤٫۲۹٤  ٥۹۹٫۳۸۸٫۷۷۰ مطلوبات  غیر متداولة 

  ۱٫۹۳٥٫٤٥۹٫۲٥٦  )٦۱٫۹۳۸٫۸۸۳(  ۱۷۲٫٦۸۷٫۹۷٤  ۱٫۸۲٤٫۷۱۰٫۱٦٥ إجمالي المطلوبات 
 

 مدققة)( ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ فيكما  الماليالمركز 

 
العربیة  داخل المملكة

  السعودیة
العربیة  المملكةخارج 

  السعودیة

تسویات ناتجة عن 
 القوائمتوحید 

  المجموع  المالیة
  (بالریاالت السعودیة) 

  ۱٫۳۷٥٫۸٥۹٫٦۰٥  )٦۹٫۰۷۰٫۸۷٤(  ٥٤٫۲۲۰٫۳۲۸  ۱٫۳۹۰٫۷۱۰٫۱٥۱ موجودات متداولة 
  ٥۹۰٫۳۷۳٫٤۳۸  )۱۳٤٫٥۸۷٫٦۰۸(  ٦٥٫۲۹۸٫۰۳٦  ٦٥۹٫٦٦۳٫۰۱۰ موجودات غیر متداولة 

  ۱٫۹٦٦٫۲۳۳٫۰٤۳  )۲۰۳٫٦٥۸٫٤۸۲(  ۱۱۹٫٥۱۸٫۳٦٤  ۲٫۰٥۰٫۳۷۳٫۱٦۱ الموجودات  إجمالي
         

  ۱٫۱۷۸٫۰۹۹٫۰۰۹  )٦۹٫۰۷۰٫۸۷٤(  ۱۲۳٫۳٥۲٫۸۸٦  ۱٫۱۲۳٫۸۱٦٫۹۹۷ مطلوبات متداولة 
  ۱٤۲٫٥٥۰٫٦۳۱  -  ۱۱٫۸٥۷٫۷۷٥  ۱۳۰٫٦۹۲٫۸٥٦ مطلوبات  غیر متداولة 

  ۱٫۳۲۰٫٦٤۹٫٦٤۰  )٦۹٫۰۷۰٫۸۷٤(  ۱۳٥٫۲۱۰٫٦٦۱  ۱٫۲٥٤٫٥۰۹٫۸٥۳ إجمالي المطلوبات 
 
 
 

 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة ۱۱
 

م تولم یالیة قوائم المالعند توحید تم استبعادھا األرصدة والمعامالت بین الشركة وشركاتھا التابعة والتي ھي أطراف ذات عالقة بالشركة 
الت تتم ھذه المعام ما  أن، علاألخرى ذات العالقة مبینة أدناه فصاح عنھا في ھذا اإلیضاح. إن تفاصیل المعامالت بین المجموعة واألطرافاإل

 الشركة ومجلس اإلدارة والجمعیة العامة للمساھمین. قبل إدارةعلى أسس تجاریة ویتم اعتمادھا من 
 

 : التالیة مع األطراف ذات العالقة عمال االعتیادیةفي سیاق األلدى المجموعة معامالت 
 

 العالقة أطراف ذات عالقة
 مساھم رئیسي شركة الفوزان القابضة

 شركة تابعة ألحد المساھمین الرئیسیین   المنزلیة للمستلزماتالشركة المتحدة 
 شركة تابعة ألحد المساھمین الرئیسیین   شركة عبد اللطیف ومحمد الفوزان

 شركة تابعة ألحد المساھمین الرئیسیین   رتال للتطویر العقاري شركة
 شركة تابعة ألحد المساھمین الرئیسیین   لمواد البناء  مدارشركة 

 شركة تابعة ألحد المساھمین الرئیسیین   شركة مدار لمواد الكھرباء
 شركة تابعة ألحد المساھمین الرئیسیین   شركة مدار للعدد واألداوات

 ذات عالقة لعضو مجلس إدارةشركة  ة الیسرة التجاریةشرك
 

ینة تجاریة مد من ذممض أدرجھاأطراف ذات عالقة تم  منلمبالغ المستحقة ا إن ھذه المبالغ تمت على أسس تجاریة وسیتم تسویتھا نقدا . ان
 .یة ودائنون اخرونضمن ذمم دائنة تجار أدرجھاالمبالغ المستحقة الى أطراف ذات عالقة تم وموجودات أخرى و

 



 الشركة المتحدة لإللكترونیات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (تتمة)القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة ت حول إیضاحا

 ۲۰۱۹ مارس ۳۱ المنتھیة فيالثالثة أشھر  ةلفتر

- ۱۲ - 

 
 (تتمة) معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة ۱۱

 

 خالل الفترة، أبرمت المجموعة المعامالت التجاریة التالیة مع أطراف ذات عالقة لیسوا أعضاء بالمجموعة: 
 

 الرصید في مبالغ التعامالت 
  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۹مارس  ۳۱ ۲۰۱۸  مارس ۳۱ ۲۰۱۹  مارس ۳۱ طبیعة العالقة

 (بالریاالت السعودیة) 
      مبیعات إلى

  ۱۰۰٫۷۰۰ ٤٤٫۰۰۰ ۱٫٥۱۰ ۲٤۷٫۸٤۷ شركة الفوزان القابضة
  - ۹٫٤۹۹ ٤۱٫٦۷۲ ۱۸٫۲٤۸ شركة رتال للتطویر العقاري

 ۲٦٦٫۰۹٤ ٥۳٫۱۸۲ ٥۳٫٤۹۹ ۱۰۰٫۷۰۰  

 
    

      من (مرتجعات) مشتریات 
  ۱٫۷۳۷٫٦۷۹ ۷٦۹٫۷٥٤ ۲٫۱۷٦٫۸۲۳ ٤٤۱٫٦۲۲ المنزلیة للمستلزماتالشركة المتحدة 

  ۹۰٤٫۱۳۷ ۷٤۹٫۹۳٦ - )۱٥٦٫۷۸۲( واألدواتللعدد شركة مدار 
  ۱٦٦٫۲۲۳ ۷۲٫۹۷۱ ۱۹۳٫۸۱٥ ٤۳٫۹۷٤ شركة الیسرة التجاریة

 ۳۲۸٫۸۱٤ ۲٫۳۷۰٫٦۳۸ ۱٫٥۹۲٫٦٦۱ ۲٫۸۰۸٫۰۳۹  
      شراء موجودات ثابتة من      

  - - - ۱۷٤٫۰۳٦ شركة مدار لمواد الكھرباء
      إیراد ایجار من      

  - ۳٫۰۰۰٫۹٤۲ ۱٫٦۷۱٫۲۱۰ ۱٫٦٤۷٫٤۷۱ المنزلیة للمستلزماتالشركة المتحدة 
      مصاریف ایجار من      

  - - ۱۳۷٫٥۰۰ ۱۳۷٫٥۰۰ البناءلمواد  مدارشركة 
  - - ۳٦۷٫۷٥۰ ۳٦۷٫۷٥۰ شركة عبد اللطیف ومحمد الفوزان

 ٥۰٥٫۲٥۰ ٥۰٥٫۲٥۰ - -  
      أخرى من مصاریف      

  - - - ٥۹٫٥٤۰ المنزلیة للمستلزماتالشركة المتحدة 
      اتعاب ادارة      

  - - - ۲۹۷٫۸۱٤ المنزلیة للمستلزماتالشركة المتحدة 
       
 

 :العلیا اإلدارة وموظفي التنفیذیین غیر للمدراء المدفوعة والمكافآت التعویضات تفاصیل التالي الجدول یعرض
 

 ۲۰۱۸ مارس ۳۱  ۲۰۱۹مارس  ۳۱ 
 (بالریاالت السعودیة) 

 ۹٫۹۰۸٫۱۳۷ ۳٫۰٥۸٫۷۱۹ مزایا قصیرة األجل
 ۱٫۲۰۱٫۸٥۰ ۱٫٦۱۹٫۳۲۰ حوافز الموظفینمبالغ دائنة تحت برنامج 

 ۲٫۳٤۱٫۲۱۱ ۲٫٤۰۹٫۲٤۹ مكافأة مجلس اإلدارة واللجان ذات العالقة 
   
 

 ربحیة السھم ۱۲
 ۲۰۱۸مارس  ۳۱  ۲۰۱۹مارس  ۳۱ 
 بالریاالت السعودیة)( 

 ۲۱٫٥۷۱٫۹۰٥ ۳۳٫۸۳۳٫۹۲٦ مساھمي الشركة صافي ربح الفترة عائد إلى
 ٤۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ٤۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ةاألساسی المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة ألغراض احتساب ربحیة السھم   

 ٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ المخفضة المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة ألغراض احتساب ربحیة السھم
   ربحیة السھم
 ۰٫٤٥ ۰٫۷۰ األساسیة
 ۰٫٤۳ ۰٫٦۸ المخفضة

 
 



 الشركة المتحدة لإللكترونیات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (تتمة)القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة ت حول إیضاحا

 ۲۰۱۹ مارس ۳۱ المنتھیة فيالثالثة أشھر  ةلفتر

- ۱۳ - 

 

 (تتمة) ربحیة السھم ۱۲
 

من ض لمحتفظ بھاالخزینة اتم تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم بأثر رجعي لكي یعكس تأثیر أسھم المنحة وتعدیلھا لألخذ في الحسبان أسھم 
 .حوافز طویلة األجلبرنامج 

 
 وافز طویلة األجلبرنامج ح ۱۳

 

اف ي تحقیق أھدفل دورھم مكافأتھم مقاب والذین یتمتقدم الشركة برنامج حوافز طویلة األجل (البرنامج) لبعض الموظفین المؤھلین للبرنامج 
 ھمة في نجاحمسامن ال نوالمستقبلي ویمك ن المشاركی. یركز البرنامج على كل من األداء الحالي وإبقاء المواھبوجذب الشركة طویلة األجل 

 .والمكافآتعلى معدالت أداء ت حدد بمعرفة لجنة الترشیحات  ویقاس بناء  الشركة 
 

دة "أسھم أسھم مقی( بموجبھ المشاركون المعتمدون بأستالم أسھم الشركةیقوم البرنامج مبني بالكامل على الدفع على أساس عیني والذي 
تم ی ت الالزمة.ال الموافقاالالزمة للمشارك باإلضافة إلى استكم وتلبیة الشروطاألداء  اییسوتحقیق مق االستحقاقفترة  استكمالبعد  خزینة")

 من مجلس اإلدارة. والمكافآت المعتمدةاألشراف على البرنامج من قبل لجنة الترشیحات 
 

ركة خدمة في الشى لسنوات الذلك الحد األدنالتي حددتھا الشركة بما في  المؤھلةمعاییر ال، یجب على الموظفین استیفاء البرنامجللمشاركة في 
 ۲۰۲۱عام  ول نھایة، سیتم منح ھذا الخیار بحلالبرنامجمع الحفاظ على تصنیف األداء الممتاز باإلضافة إلى عوامل أخرى. بموجب شروط 

 وسیصبح الموظف الذي ال یزال في الخدمة ھو المؤھل لھذا الخیار.، ۲۰۲۳و ۲۰۲۲و
 

 شراف لجنة الترشیحات والمكافآت المعتمدة من مجلس اإلدارة.یخضع ھذا البرنامج إل
 

 صروفات الموظفینومضمن بند رواتب  ۲۰۱۹مارس  ۳۱للفترة المنتھیة فى  سیتم قید إجمالي مصروفات البرنامج لخدمات الموظفین المقدمة
 مدفوعات على أساس األسھم". ) "۲ریر المالي رقم (ي للتقا  لمتطلبات المعیار الدولطبق حقوق الملكیةمع زیادة مقابلة في قائمة التغیرات في 

 

 أسھم الخزینة
 ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱  ۲۰۱۹مارس  ۳۱  
 (بالریاالت السعودیة)  (بالریاالت السعودیة)  

 -  ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰  في بدایة الفترة / السنة
 ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰  -  خالل الفترة / السنة المستحوذ

 -  -  راتاالستبعاد عند ممارسة الخیا

  ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 
 

 إدارة المخاطر المالیة ۱٤
 

ما وة من النقد ة الرئیسیالموجودات المالیمن ذمم دائنة ودائنون آخرون وقروض، بینما تتكون  المالیة الرئیسیة للمجموعةالمطلوبات تتكون 
 التقسیط مدینة. بفي حكمھ والذمم المدینة التجاریة وذمم مبیعات 

 

 وات المالیة حسب الفئةاألد
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱   ۲۰۱۹مارس  ۳۱  
 (بالریاالت السعودیة)  

     :ة بالتكلفة المطفأةالموجودات المالی
 ۳٤۹٫٤۷۷٫۲۲۲  ۳۷۷٫٤۷۷٫۸۲۱  التقسیط مدینةبذمم مبیعات 

 ۳۱٫۱۱٥٫۹٤٥  ۳۰٫۳٥٤٫٦۹۰  ذمم مدینة تجاریة 
 ۲۱۱٫۲۰٦٫۱٥۹  ۲۲۳٫۱٤۳٫۹۸٦  وما في حكمھنقد 

 ٥۹۱٫۷۹۹٫۳۲٦  ٦۳۰٫۹۷٦٫٤۹۷  إجمالي الموجودات المالیة
     

     :بالتكلفة المطفأة المالیة المطلوبات
 ٦٥٥٫٥۷۸٫۲۲٤  ۷۰۷٫۰٤۹٫۹٥۱  ذمم دائنة ودائنون آخرون

 ٤٦۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ٤۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰  تمویل مرابحة
 ٥٤٦٫۳۹٥  -  التزامات ایجار تمویلي

 -  ٥٤۹٫۳۱۱٫۸٥۸  عقود االیجارالتزامات 
 ۱٫۱۱٦٫۱۲٤٫٦۱۹  ۱٫۷٤٦٫۳٦۱٫۸۰۹  المالیة المطلوباتإجمالي 



 الشركة المتحدة لإللكترونیات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (تتمة)القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة ت حول إیضاحا

 ۲۰۱۹ مارس ۳۱ المنتھیة فيالثالثة أشھر  ةلفتر

- ۱٤ - 

 
 (تتمة) إدارة المخاطر المالیة ۱٤

 

 .ةوالخسارأربح لل االبالقیمة العادلة من خمقیمة یوجد لدى الشركة موجودات أو مطلوبات مالیة  ال
 

 ةتقوم اإلدار لسیولة.ي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر اإن المخاطر المالیة الرئیسیة الناشئة عن األدوات المالیة للمجموعة ھ 
 السیاسات إلدارة كل من ھذه المخاطر والتي تم تلخیصھا كما یلي:  اعتمادبمراجعة و

 

 مخاطر السوق
دات ؤثر على إیراقد تتي تتمثل مخاطر السوق بمخاطر تأثیر التغیرات في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبیة وال

خالل  أدناه، المجموعة معرضة لمخاطر السوق، في شكل مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبیة كما ھو موضح ان المجموعة.
 .ة قیاسھار وكیفیقید الفحص. لم یكن ھناك أي تغییر في تعرض المجموعة لمخاطر السوق أو الطریقة التي تدار بھا ھذه المخاط الفترة

 

 مخاطر العمالت األجنبیة
لموجودات یة. إن امخاطر العمالت األجنبیة ھي مخاطر تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبان 

 اتيدرھم االمارالو یكيوالمطلوبات المالیة الرئیسیة للمجموعة ھي بالریال السعودي والریال العماني والدینار البحریني والدوالر األمر
مخاطر  تلك العمالترصدة بوالیورو. إن الریال السعودي مربوط بالدوالر األمریكي والدینار البحریني والریال العماني وبالتالي ال تمثل األ

 عملة. 
 

ذلك. تقوم لیة تبعا  لائم المالقوالریال السعودي وتدیر أثرھا على اللیورو مع تقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبیة 
دى المجموعة للك. لم یكن بعا  لذوإدارة أثرھا على القوائم المالیة الموحدة ت االخرى اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبیة

لم  نتیجة لذلك،نبیة. وار صرف عمالت أجأي موجودات أو مطلوبات نقدیة ھامة بعمالت أجنبیة في تاریخ القوائم المالیة تعرضت لتقلبات أسع
 :العمالت الجوھریة یلي وفیمایتم عرض تحلیل حساسیة عمالت أجنبیة. تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبیة 

 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹مارس  ۳۱  
 (بالریاالت السعودیة)  (بالریاالت السعودیة) العملة 

 ۲۸٤٫٦۰٤  ۷۷٦٫۸۷۸ دوالر امریكي نقد وما في حكمھ
 ٦۳٤٫٥٤۸  ۱٤۱٫۱۹۷ یورو 

 ۲۳٫٤۹۳٫۱٤۱  ۱۲٤٫۷۷۱٫۲۷٦ دوالر امریكي ذمم دائنة تجاریة ودائنون آخرون
 ۲٥۳٫٤۱۰  ۱٫۳۸۸٫٤٤۸ درھم اماراتي 
 -  ۱۲۲٫۷۲۲ یورو 

 ٥۹٫٥٥۳  - یورو موردین دفعات مقدمة
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
لفائدة في ات في أسعار التغیرا لقیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة بسببمخاطر أسعار الفائدة ھي مخاطر تذبذب اان 

طر السیولة على تقع المسؤولیة النھائیة عن إدارة مخا. ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱و ۲۰۱۹مارس  ۳۱السوق. لدى المجموعة قروض تحمل فوائد في 
التمویل واألجل،  ومتوسطة وطویلة القروض قصیرةدارة مخاطر السیولة المتعلقة بمخاطر عاتق مجلس اإلدارة الذي وضع إطارا مناسبا إل

ول على ة والحصطویل األجل ومتطلبات إدارة السیولة للمجموعة. تدیر المجموعة مخاطر السیولة عن طریق االحتفاظ باحتیاطیات كافی
 ریخ استحقاقبقة تواقات النقدیة المتوقعة والفعلیة بشكل مستمر ومطاتسھیالت بنكیة وتسھیالت اقتراض احتیاطیة من خالل مراقبة التدف

  الموجودات والمطلوبات المالیة.
 

 مخاطر السیولة
یات نقدیة دیھا احتیاطموعة لدارة بمراجعة توقعات التدفقات النقدیة بشكل منتظم لتحدید ما إذا كانت المجإلتحتفظ المجموعة بنقد كاف. تقوم ا

: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م (وی ٥٦ عمال. ومتوسط فترة دفع الدائن ھوألستفادة من فرص االطلبات رأس المال العامل المستقبلیة واكافیة لتلبیة مت
 م).وی ٥٤

 
 التعاقدي للمطلوبات المالیة االستحقاقتحلیل 

موعة طلب من المجیمكن أن أقرب تاریخ یتم إعداد الجدول التالي على أساس التدفقات النقدیة غیر المخصومة للمطلوبات المالیة استنادا إلى 
 :دفعھ. تضمن الجداول كال من الفوائد والتدفقات النقدیة الرئیسیة

 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة لإللكترونیات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (تتمة)القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة ت حول إیضاحا

 ۲۰۱۹ مارس ۳۱ المنتھیة فيالثالثة أشھر  ةلفتر

- ۱٥ - 

 
 (تتمة) إدارة المخاطر المالیة ۱٤

 

 اإلجمالي  سنوات ۲۰ – ۱  خالل سنة واحدة  سعر الفائدة ۲۰۱۹مارس  ۳۱
 ت السعودیة)(بالریاال  (بالریاالت السعودیة)  (بالریاالت السعودیة)   
 ۷۰۷٫۰٤۹٫۹٥۱  -  ۷۰۷٫۰٤۹٫۹٥۱  بدون فائدة ذمم دائنة تجاریة ودائنون آخرون        

 ٤۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰  -  ٤۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰  %٤٫۱٥ - %۳٫۷۸ تمویل مرابحة
 ٥٤۹٫۳۱۱٫۸٥۸  ٥۳٦٫۱۳٥٫٤۲۸  ۱۳٫۱۷٦٫٤۳۰  %۱۱٫۲۱ - %٦٫٤۸ عقود االیجارالتزامات 

        

 اإلجمالي  سنوات ٥ – ۱  خالل سنة واحدة  لفائدةسعر ا ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 (بالریاالت السعودیة)  (بالریاالت السعودیة)  (بالریاالت السعودیة)   
        

 ٦٥٥٫٥۷۸٫۲۲٤  -  ٦٥٥٫٥۷۸٫۲۲٤  بدون فائدة ذمم دائنة تجاریة ودائنون آخرون
 ٤٦۰٫۰۰۰٫۰۰۰  -  ٤٦۰٫۰۰۰٫۰۰۰  %٤٫٥ - %۳٫٥٦ تمویل مرابحة

 ٥٤٦٫۳۹٥  ٤۲۳٫۲۳۰  ۱۲۳٫۱٦٥  بدون فائدة زامات التأجیر التمویليالت
        
 

 مخاطر االئتمان
 المجموعةرض الیة. تتعخر لخسارة ماآلطراف على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف األئتمان ھي مخاطر عدم قدرة أحد االمخاطر 

ى بنوك جل لداألیرة نقدیة قصالت ستثمارامدینة. یتم إیداع االالتقسیط بمبیعات ذمم جل واألة قصیرة ستثماراتھا النقدیبالنسبة الئتمان االمخاطر ل
 ومؤسسات ذات تصنیف ائتماني جید.

 
 كما یلي:ائم المالیة ھو والقئتمان كما في تاریخ االقصى للتعرض لمخاطر األإن الحد 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹مارس  ۳۱  وصف
 (بالریاالت السعودیة)  ودیة)(بالریاالت السع  
 ۲۱۱٫۲۰٦٫۱٥۹  ۲۲۳٫۱٤۳٫۹۸٦  نقد وما في حكمھ     

 ۳۸۰٫٥۹۳٫۱٦۷  ٤۰۷٫۸۳۲٫٥۱۱  (*) مدینة بالتقسیطذمم مدینة وذمم مبیعات 
 

المرحلة  مدینة بحسب سیطالتقب(*) تم قیاس ذمم مبیعات بالتقسیط مدینة باستخدام طریقة الخسارة االئتمانیة المتوقعة. تم استعراض ذمم مبیعات 
 .٥في اإلیضاح رقم 

 

اطر ا یتعلق بمخانیة. فیمئتمالجودة االمع البنوك ذات فقط تسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر االئتمان فیما یتعلق بالبنوك من خالل التعامل 
 رض المجموعة، فإن تعواألرصدة لدى البنوكاالئتمان الناشئة عن الموجودات المالیة للمجموعة، بما في ذلك الذمم المدینة من الموظفین 

في  ه الموجوداتریة لھذقصى للتعرض للمخاطر مساویا للقیمة الدفتأللمخاطر االئتمان ینتج عن تخلف الطرف اآلخر عن السداد، ویكون الحد ا
 . الموجزة الموحدةاالولیة  قائمة المركز المالي

 

 إدارة رأس المال
ائد ع تعظیم العممراریة د من أن شركات المجموعة ستكون قادرة على االستمرار في العمل وفقا  لمفھوم االستتدیر المجموعة رأسمالھا للتأك

 رةالفت /السنة نمتغییر  االستفادة المثلى من رصید الدین وحقوق الملكیة. ال تزال االستراتیجیة العامة للمجموعة دونخالل للمساھمین من 
اح المبقاه ظامي واألربمن رأس المال واالحتیاطي النألف الدین التي تتعناصر لمجموعة من حقوق الملكیة ومال ا یتكون ھیكل رأس السابقة.

 . ال تخضع المجموعة ألیة متطلبات رأسمالیة مفروضة خارجیا .والقروض العمالت األجنبیةرجمة واحتیاطي ت
 

 االرتباطات المحتملة وااللتزامات الرأسمالیة  ۱٥

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹مارس  ۳۱  
 (بالریاالت السعودیة)  (بالریاالت السعودیة)  

 ٤۹۸٫٥۲۲٫۰۸۱  ۳٦۸٫۳۲٦٫۸٦۳  اعتمادات مستندیة
 ۱۱۷٫۳٦٤٫۱۱۷  ۱۷٫٤٥۱٫۱۹۸  خطابات ضمان

 ۳۰٫۷۰٦٫٥۹۷  ٤٥٫٤۳۷٫۱۳۲  التزامات لشراء ممتلكات ومعدات
 ۱۰٫٦٦٥٫٦۸۸  ۸٫۹۹۰٫۲۷٦  موجودات غیر ملموسةالتزامات لشراء 

 



 الشركة المتحدة لإللكترونیات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (تتمة)القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة ت حول إیضاحا

 ۲۰۱۹ مارس ۳۱ المنتھیة فيالثالثة أشھر  ةلفتر

- ۱٦ - 

 
 أصول حق االستخدام ۱٦

 إن أصول حق االستخدام المتعلقة بإیجارات المجموعة ھي كما یلي:

 
 ۲۰۱۹مارس  ۳۱ 

  (غیر مدققة)
 ۲۰۱۹ینایر  ۱

 (غیر مدققة)
 (بالریاالت السعودیة)  (بالریاالت السعودیة)  

 ٤۳٦٫۷۷۷٫٤٥۳  ٤۲٥٫٥۰۲٫۷۱۱  معارض
 ۷۰۰٫۰۰٥  ۳۸٫۷۷٦٫۰٤۰  مستودعات

  ٤٦٤٫۲۷۸٫۷٥۱  ٤۳۷٫٤۷۷٫٤٥۸ 
 

 عقود اإلیجار التزامات ۱۷

 
 ۲۰۱۹مارس  ۳۱ 

  (غیر مدققة)
 ۲۰۱۹ینایر  ۱

 (غیر مدققة)
 (بالریاالت السعودیة)  (بالریاالت السعودیة)  

 ۳۱٫۷۳۲٫۰٤۷  ۱۳٫۱۷٦٫٤۳۰  الجزء المتداول
 ٤۹۲٫۰۲٤٫٤۲٦  ٥۳٦٫۱۳٥٫٤۲۸  الجزء غیر المتداول

  ٥٤۹٫۳۱۱٫۸٥۸  ٥۲۳٫۷٥٦٫٤۷۳ 
 

 ومات تدفقات نقدیة اضافیةمعل ۱۸

 ۲۰۱۸مارس  ۳۱  ۲۰۱۹مارس  ۳۱ فیما یلى المعامالت غیر النقدیة الھامة :
 (بالریاالت السعودیة)  (بالریاالت السعودیة) 
 -  )۸۳٫۸٤۸٫٤٦۹( كیةحقوق الملعلى  ۱٦ رقم لمعیار الدولي للتقریر المالياثر تطبیق أ
 -  )۱٫۹۸۰٫۷۷٥( ة االستئجارتعدیل البیع مع إعاد -۱٦ رقم لمعیار الدولي للتقریر الماليا
 -  )٥٤٦٫۳۹٥( م تأجیر تمویليتحویل التزا -۱٦ رقم لمعیار الدولي للتقریر الماليا
 -  )۱۸٫۷۱۷٫٦۰۳( م تأجیر تشغیليتحویل التزا -۱٦ رقم لمعیار الدولي للتقریر الماليا
 -  ۱۸٫۲٦۷٫۸۳۲ ات مقدمةحویل مدفوعت -۱٦ رقم لمعیار الدولي للتقریر الماليا

 ۲٫۰٦۱٫٥۳۰  ۱۲۲٫۰۳٥ شطب ممتلكات ومعدات
 ٥۲٫٥۰۰٫۰۰۰  - توزیعات أرباح مستحقة

 )٤۷۹٫۹٥۳(  - ۹ رقم معیار الدولي للتقریر الماليالثر تطبیق أ
 

 الزكاة ۱۹
 

 :موقف الربوط الزكویة
للزكاة والدخل  من الھیئة العامة ۲۰۱۰وحتى  ۲۰۰٦ات من تلقت الشركة خطاب الربط الزكوي النھائي عن السنو ،۲۰۱۸ینایر  ۸بتاریخ 

مت الشركة . قاملیون لایر سعودي ۲٤بدفع مبالغ زكویة وضریبیة إضافیة بإجمالى مبلغ وقدرة  (الھیئة)، والذي یفید بمطالبة الشركة
. إن ترةخالل الف لذي تم سدادهلایر سعودي، وا ۳۲۲٫۲۷۸باالعتراض على ھذا الربط وحصلت على ربط معدل بإجمالي مبلغ وقدرة 

ت الشركة على . حصلالھیئة العامة للزكاة والدخلال تزال قید الدراسة من قبل  ۲۰۱۷وحتى  ۲۰۱۱الربوطات الزكویة عن السنوات من 
 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  ةعن السنشھادة زكاة 

 

والدخل والذي یفید  من الھیئة العامة للزكاة ۲۰۱۷ن السنة المالیة ، تلقت الشركة ربط زكوي ع۲۰۱۹مارس  ۳۱المنتھیة في  خالل الفترة
یزال قید الدراسة  الوالربط قامت الشركة باالعتراض على ھذا  .ملیون لایر سعودي ۲٦٫۲بمطالبة الشركة بدفع مبالغ زكویة وضریبیة بمبلغ 

 بل ھذا الربط.وعلیھ لم یتم وضع مخصص اضافي مقا ،الھیئة العامة للزكاة والدخلمن قبل 
 

 أرقام المقارنة ۲۰
ید  أ    الحالیة. ةفترالالماضیة بما یتماشى مع عرض  السنةتصنیف بعض أرقام  ع 
 

 األحداث بعد تاریخ التقریر ۲۱
ن على مساھمي الشركة ع دیةتوزیع أرباح نق م۲۰۱۹أبریل  ۸رر مجلس إدارة الشركة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ ق، الفترةالحقا  لتاریخ نھایة 

  لایر لكل سھم. ۱٫۲٥ملیون لایر سعودي بواقع  ٦۲٫٥بإجمالي  م۲۰۱۸من عام  الثانيالنصف 
 

 الموجزة الموحدةاألولیة  اعتماد القوائم المالیة ۲۲
 .ھـ۱٤٤۰ان شعب ۲۲الموافق  ۲۰۱۹أبریل  ۲۸ تم اعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ
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