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 2 األولية الموحدة الموجزة اآلخر والدخل الشامل ةربح أو الخسارلاقائمة 
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لقوائمالمراجع الحستبت  المستقل حول فحص التقريـر 

 الموجزةالمتلاة األنلاة الموحدة  

دة المساهمون الساإلى 

 لكترويياتالشركة المتحدة لإل

 )شركة مساهمة سعودية(

المملكة العربية السعودية  -الخبر 

:مقدمة

)"الشركة"( والشركات )شركة مساهمة سعودية(  لكترويياتالمرفقة للشركة المتحدة لإلالموجزة األولية الموحدة لقد فحصنا قائمة المركز المالي 

األولية الموحدة اآلخر قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل ، و2323 سبتمبر 33سم "المجموعة"( كما في إجتمعين ب)يشار إليهم مالتابعة لها 

ية والتدفقات النقد الملكيةلتغيرات في حقوق القوائم األولية الموحدة الموجزة لالمنتهيتين في ذلك التاريخ، و التسعة أشهرالموجزة لفترتي الثالثة و

. إن خر ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األواإليضاحات، بما في ذلك  المنتهية في ذلك التاريخ التسعة أشهرلفترة 

ولي"، "التقرير المالي األ 34المالية األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  القوائمهذه وعرض اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد 

 المالية األولية الموجزة استناداً إلى فحصنا. القوائمالمعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه 

 يطتق الفحص

لمراجع المستقل ( "فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل ا2413لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص رقم )

لألشخاص المسؤولين  يالمالية األولية من توجيه استفسارات بشكل أساس القوائمللمنشأة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتكون فحص 

راجعة التي يتم . ويعد الفحص أقل بشكل كبير في يطاقه من المأخر عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص 

 سنكون على علم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لن يمكننا من الوصول إلى تأكيد بأينا

 بجميع األمور المهمة التي يمكن التعرف عليها خالل عملية مراجعة. وعليه، فلن يبدي رأي مراجعة.

 االستنتتج
ايب الجوهرية، ستناداً إلى فحصنا، لم يلفت ايتباهنا شيء يجعلنا يعتقد بأن القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع الجوا

 المعتمد في المملكة العربية السعودية. 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 هؤشركتالبستم ن

 4636صندوق بريد 

 31952الخبر 

المملكة العربية السعودية

 إبراهام أحمد البستم

 محاسب قايويي

 (331)ترخيص رقم 

 2323 أكتوبر 25

هـ1442 ربيع األول 8
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 ناأليشطة الرئاساة وينتالت 4

 1313115351بموجب السجل التجاري رقم الرياض شركة مساهمة سعودية في ك)"الشركة"(  لكترويياتلإلالشركة المتحدة ُسجلت 

من مدينة الرياض الى يقل المقر المسجل للشركة تم م، 2334( . خالل عام 2332إبريل  1الموافق ) هـ1423محرم  19الصادر بتاريخ 

. (2334يوليو  21 الموافق)هـ 1425جماد  الثايي  13بتاريخ  2351329841 ليصبحتم تغيير رقم السجل التجاري عليه، و، لخبرمدينة ا

 .م2311ديسمبر  24ابتداء من  (تداول)لسعودي الشركة في سوق األسهم ا تم إدراج أسهم

ذائية واألجهزة واألدوات الكهربائية واإللكترويية وأجهزة الحاسب يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغ

اآللي وقطع غيارها وإكسسواراتها واالثاث والتجهيزات واألدوات المكتبية وتركيب مسجالت السيارات وخدمات الصياية واإلصالح وإقامة 

 المطاعم والتسويق للغير.

مليون  63مليون لاير سعودي( يتكون من  533: 2319مليون لاير سعودي ) 633مبلغ  2323 سبتمبر 33بلغ رأس مال الشركة كما في 

 .لاير سعودي لكل سهم 13مليون سهم( بقيمة  53: 2319سهم )

مليون لاير سعودي  533الجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس مالها من  إلى،  2323مارس  5أوصى مجلس إدارة الشركة ، في 

وافق المساهمون في ، 2323مايو  5بتاريخ  .للمساهمين الحاليين في الشركةة أسهم منح إصدار سعودي عن طريق مليون لاير 633إلى 

مليون لاير سعودي إلى  533زيادة رأس المال من  وعليه تمعلى توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال السنوي  العامةالجمعية  جتماعإ

 مليون سهم. 63 إلىمليون سهم   53األسهم من مليون لاير سعودي وزيادة عدد  633
 

، كجزء من بريامج أسهم الموظفين من أسهم الشركة سهم 1334333على شراء عدد عزمه مجلس إدارة الشركة  أعلن، 2323مارس  18في 

 .2323مايو  5بتاريخ نوي الس العامةجتماع الجمعية إفي على ذلك وافق المساهمون  موافقة الجمعية العامة غير العادية.ل رهنا  وذلك 
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على القوائم المالية للشركة  2323 سبتمبر 33في  المنتهيتين التسعة أشهروالثالثة فترتي عن  القوائم المالية األولية الموحدة الموجزةتشتمل 

 والشركات التابعة التالية:

إسم الشركت  التتبعة الموحدة    يسبة الملتاة الفعلاة 

%133 إكسترا إس بي سي )شركة مسجلة في مملكة البحرين( – لكترويياتالمتحدة لإلالشركة  .1  

%133 إكسترا إل إل سي )شركة مسجلة في سلطنة عمان( – لكترويياتالشركة المتحدة لإل .2  

%133 الشركة المتحدة لخدمات الصياية المحدودة )شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية( .3  

%133 لخدمات المالية )شركة مسجلة فى المملكة العربية السعودية(الشركة المتحدة ل .4  

%133 شركة بروكو للخدمات المالية المحدودة )شركة مسجلة في مملكة البحرين( .5  

 
 13هـ )الموافق 1432ذو القعدة  15إكسترا إس بي سي هي شركة مسجلة في مملكة البحرين بتاريخ  – لكتروييات. الشركة المتحدة لإل1

م(. ويتمثل يشاطها الرئيسي في إستيراد وتصدير وبيع األجهزة االلكترويية والكهربائية وقطع الغيار المتعلقة بها وأجهزة 2311توبر أك

الحاسب اآللي وبيع المصنفات المرئية والسمعية واستيراد وتصدير وبيع أجهزة الحاسب اآللي ومستلزماته واستيراد وتصدير وبيع البرامج 

لمتعلقة بالحاسب اآللي واستيراد وتصدير وبيع األلعاب اإللكترويية وبرامجها وتصليح األدوات الكهربائية الصغيرة وإدارة وتطوير واأليظمة ا

  .الممتلكات الخاصة

 

 1هـ )الموافق 1433جماد  األولى  15إكسترا إل إل سي هي شركة مسجلة في سلطنة عمان بتاريخ  – لكترويياتالشركة المتحدة لإل .2

م(، ويتمثل يشاطها الرئيسي في بيع التجزئة لألجهزة والحاسب اآللي والبرامج غير المتخصصة واألجهزة المنزلية )راديوهات 2312ابريل 

  .وأجهزة تلفزيون وثالجات وأوايي ...إلخ( وألعاب وأجهزة إتصال باألقمار الصناعية وهواتف

 

 سبتمبر 22هـ )1431رجب  13شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بتاريخ  الشركة المتحدة لخدمات الصياية المحدودة، هي .3

م(. ويتمثل يشاطها الرئيسي في صياية وإصالح وتقديم ضمايات إصالح األجهزة اإللكترويية والرقمية والكهربائية واألجهزة المنزلية 2313

ر والفاكس والتليفويات والهواتف المحمولة وقطع غيارها وألعاب الحاسب والحاسب وتجارة الجملة في األجهزة اإللكترويية والرقمية والتصوي

 . اآللي وأجهزة وأدوات األلعاب الكهربائية والحاسبات والمفكرات اإللكترويية وأجهزة الحاسب اآللي وملحقاتها وطابعات الحاسب اآللي
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 (تتمة)ناأليشطة الرئاساة  توينالت 1

 (تتمة) هاتل المجموعة 4-4

 21الموافق هـ )1443جماد  األول  15وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة تم تأسيسها في الخبر بتاريخ  الشركة المتحدة للخدمات المالية. 4

. تتمثل األيشطة الرئيسية للشركة التابعة في ممارسة التمويل االستهالكي في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام مراقبة شركات (2319يناير 

 ية المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. التمويل والئحته التنفيذ
  

مليون لاير سعودي لالستحواذ على شركة تحت اسم "  5مبلغ المجموعة ، استثمرت 2319ديسمبر  31. خالل السنة المالية المنتهية في 5

الفنية للمؤسسات المالية والشركات  تقديم الخدماتالمحدودة ". تتمثل األيشطة الرئيسية للشركة التابعة في للخدمات المالية بروكو شركة 

ت المجموعة تخصيص يهخالل الفترة ، أ .نتيجة لهذا االستحواذكلاير سعودي  643614451شهرة بقيمة سابقاً  المجموعة حققت. خر األ

 الموجوداتفي صافي يتج عنه زيادة  ممادمج األعمال  - (3رقم )سعر الشراء على النحو الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي 

   لاير سعودي. 548384159الشهرة بمبلغ قيمة في  إيخفاضو
 

 .الشركة وشركاتها التابعة يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة"ن إ
 

فرعاً عامالً في المملكة العربية  45فرعاً( منها  48: 2319 سبتمبر 33فرعاً ) 53، يوجد لد  المجموعة 2323 سبتمبر 33كما في 

 فرعاً(.  43: 2319سبتمبر 33دية )السعو
 

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

 لاير. 

 

 عداداإل أسس 0
 

 االلتزام قتئمة 0-4

معيار المحاسبة الدولي لوفقا  2323 سبتمبر 33ثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في لفترتي الالموجزة  تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة

الموجزة المرفقة كافة  المالية األولية الموحدة القوائم . ال تتضمنالمعتمد في المملكة العربية السعودية "ولي"التقرير المالي األ 34رقم 

ية السنوية، لذا يجب قرأتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للمجموعة للسنة المعلومات واالفصاحات المطلوبة إلعداد القوائم المال

 . 2319ديسمبر  31المنتهية في 

 

 المتلاة األنلاة الموحدة الموجزةإعداد القوائم  0-0

بأسس قياس للالمعايير الدولية للتقرير المالي  طلبهتت فيما عدا ماوفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

 .أخر 
 

للسنة المالية السابقة وفترة  تلك المطبقةتتسق مع الموجزة  إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة

 .رية األوليةالمقا

 

المبالغ السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على ووضع األحكام، ة ، يتطلب من اإلدارإعداد هذه القوائم الماليةإن 

هي يفسها المذكورة في  هامة ومصادر التقدير الرئيسيةالمحاسبية الحكام األهذه ان . المالية األولية الموحدة الموجزةالمصرح عنها بالقوائم 

 .مدققةال السنوية األخيرةالموحدة القوائم المالية 

 

 أستس التوحاد 0

. 1كما هو مبين في اإليضاح رقم )"المجموعة"( للشركة وشركاتها التابعة القوائم المالية تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

 تتحقق السيطرة عندما يكون للشركة:

 القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها.   •

 المتغيرة يتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها .يشوء حق للشركة في العوائد • 

 .ستثمارالقدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد اإل• 
 

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

 ليها أعاله. إالمشار  الثالثة كثر من عناصر السيطرةتغيرات على واحد أو أ
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 )تتمة( أستس التوحاد 0
 

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

منحها قدرة عملية لتوجيه األيشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية ل

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

 تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي: السيطرة،لمنحها 
 

 لتصويت التي تمتلكها الشركة بالنسبة لحجم ومد  ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرين حجم حقوق ا 

 خر حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها الشركة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف األ 

 وخر الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األ ، 

 ة لها، أو ليست لديها، القدرة الحالية على توجيه األيشطة ذات الصلة وقت الحاجة أية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن الشرك

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

 

ية عندما تفقد الشركة تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن الشركة من السيطرة على تلك الشركة التابعة، بينما تتوقف تلك العمل

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

فقدان تاريخ  الشركة على السيطرة حتى استحواذمن تاريخ  الموجزةالموحدة اآلخر األولية  الدخل الشاملو قائمة الربح أو الخسارةفي 

 سيطرة على الشركة التابعة.ال
 

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

 التابعة موزع على مساهمي الشركة.  اتالشامل للشرك
 

لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل طلبت الحاجة، ، متى تت التابعةيتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركا

 المجموعة. 
 

واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن  حقوق الملكيةيتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك الموجودات والمطلوبات و

 يد.المعامالت بين شركات المجموعة عند التوح

 

 الساتست  المحتسباة الهتمة في التغارا  1

 المعتيار الجديدة نالتعديال  على المعتيار نالتفسارا 

 

على المعلومات المالية  لم يكن للتعديالت أي أثر .أصبحت بعض التعديالت على المعايير الحالية قابلة للتطبيق لفترة التقرير الحالي

 .ة تغيير سياساتها المحاسبية أو إجراء أي تعديالت بأثر رجعي، وبالتالي لم يكن على المجموعللمجموعة

 

ولم يتم تطبيقها مبكًرا من قبل  2323سبتمبر  33تم يشر بعض المعايير المحاسبية الجديدة والتفسيرات والتي هي ليست إلزامية لفترة التقرير 

جموعة في فترات التقارير الحالية أو المستقبلية وعلى المعامالت ر مادي على المأثأي المتوقع أن يكون لهذه المعايير  ليس من . المجموعة

 .المستقبلية المتوقعة

 

 عقود تمويلاة إسالماةن ذمم مباعت  بتلتقساط مدينة في  إستثمتر 4

 

 
 إيضتح

 0303 سبتمبر 03

 )غار مدققة(

 2319ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 339,132,159 408,063,486 1-5 يذمم مبيعات بالتقسيط مدينة، صاف

 143,899,312 446,180,041 2-5 ، صافياسالمية في عقود تمويلية إستثمار

    
  616,810,843 483,331,231 

 (218,411,961) (066,046,340)  ياقصاً: الجزء غير المتداول 

 264,583,213 083,606,886  الجزء المتداول

 

 

 



  لتترنيات الشركة المتحدة لإل

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 )غار المدققة(القوائم المتلاة األنلاة الموحدة الموجزة إيضتحت  حول 
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 ذمم مباعت  بتلتقساط مدينة ن اة إسالماةعقود تمويل في  إستثمتر 4

 

 ، صتفيذمم مباعت  بتلتقساط مدينة 4-4

 
 

 0303 سبتمبر 03

 )غار مدققة(

 2319ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 319,352,483 468,643,846  ذمم مبيعات بالتقسيط مدينة

 (43,253,321) (13,043,004)  في القيمة يخفاضياقصاً: مخصص اإل

    
 339,132,159 408,063,486  صافي ذمم مبيعات بالتقسيط مدينة

 (116,931,633) (04,483,604)  ياقصاً: الجزء غير المتداول 

 222,113,559 86,668,864  الجزء المتداول -ذمم مبيعات بالتقسيط مدينة 

    

  لاير سعودي. 134333 ي الممنوحئتماياإلط يقستمتوسط اليبلغ 

 

كما القيمة  إيخفاضومخصص ، بلغت أرصدة ذمم مبيعات بالتقسيط مدينة بحسب كل مرحلة 2319ديسمبر  31و 2323 سبتمبر 33كما في 

 يلي:

 

 اإلجمتلي المرحلة الثتلثة المرحلة الثتياة المرحلة األنلى 

 )بالرياالت السعودية( )غار مدققة( 0303 سبتمبر 03

 468,643,846 60,163,406 44,306,880 80,440,688 ذمم مبيعات بالتقسيط مدينة

 (13,043,004) (06,811,880) (0,011,666) (4,363,660) في القيمة يخفاضمخصص اإل

 84,340,446 40,680,006 04,444,041 408,063,486 

 

 اإلجمتلي المرحلة الثتلثة المرحلة الثتياة المرحلة األنلى 

االت السعودية()بالري )مدققة( 0348ديسمبر  04  

 319,352,483 51,346,339 22,154,683 335,251,191 ذمم مبيعات بالتقسيط مدينة

 (43,253,321) (32,114,232) (4,359,525) (3,116,594) في القيمة يخفاضمخصص اإل

 331,415,191 18,395,155 19,231,831 339,132,159 

 

على التوالي  2319ديسمبر  31و 2323 سبتمبر 33والسنة المنتهية في  التسعة أشهر لفترة في القيمة يخفاضاإلمخصص  علىالحركة إن 

 هي كما يلي: 

 

 
 

 0303 سبتمبر 03

 )غار مدققة(

 2319ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 33,819,155 13,043,004  فتتاحيالرصيد اإل

 9,828,613 -  لسنة في القيمة للفترة / ل يخفاضاإل

 (451,531) -  لسنةمخصص مستخدم للفترة / ل

 43,253,321 13,043,004  يالرصيد النهائ

    

 



  لتترنيات الشركة المتحدة لإل

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 )غار المدققة(القوائم المتلاة األنلاة الموحدة الموجزة إيضتحت  حول 
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 )تتمة( ذمم مباعت  بتلتقساط مدينة ن عقود تمويلاة إسالماة في  إستثمتر 4

 

 صتفية اسالماة، في عقود تمويلا إستثمتر 4-0

 المرابحة كما هو موضح أدياه:عقود رق وفي عقود التو ستثمارتمويل من اإلالفي عقود  ستثماراإل يتضمن

 )غار مدققة( 0303 سبتمبر 03 

 الجزء غار المتدانل  الجزء المتدانل  

 يخفت مخصص اإل

 اإلجمتلي في القامة

 )بالرياالت السعودية( 

 014,314,303 (43,680,600) 060,448,688 68,460,841 ، صافيمدينو عقود التورق

 466,110,001 (4,068,081) 63,664,888 444,318,608 في، صامدينو عقود المرابحة

 488,040,480 011,004,668 (46,344,336) 446,180,041 

 

 )مدققة( 2319ديسمبر  31 

 الجزء غير المتداول  الجزء المتداول  

 يخفاضمخصص اإل

 اإلجمالي في القيمة

 )بالرياالت السعودية( 

 138,131,419 (1,312,532) 91,351,938 18,698,343 ، صافيمدينو عقود التورق

 35,161,593 (1,331,151) 11,518,198 24,915,146 ، صافيمدينو عقود المرابحة

 43,613,189 132,813,136 (2,644,253) 143,899,312 

 

 صتفي، مدينو عقود التورق

 )غار مدققة( 0303 سبتمبر 03 

 المجموع الجزء غار المتدانل  الجزء المتدانل  

 )بالرياالت السعودية( 

 468,060,804 138,043,084 448,340,441 التورق، إجماليمدينو عقود 

 (044,046,048) (401,816,011) (83,143,361) ياقصاً: إيرادات التمويل المؤجلة

 68,610,183 061,060,306 040,334,446 

 (0,848,114) (4,808,080) (4,383,360) غير مكتسبة إيشاءرسوم 

 4,606,464 4,306,404 644,106 تكاليف المعامالت المؤجلة

 68,460,841 060,448,688 044,600,610 

 (43,680,600) (6,680,460) (0,888,164) ئتمانخسارة اإل مخصصياقصاً: 

 014,314,303 064,866,606 64,461,080 صافي مدينو عقود التورق،

 

 )مدققة( 2319ديسمبر  31 

 المجموع الجزء غير المتداول  داول الجزء المت 

 )بالرياالت السعودية( 

 182,683,143 131,984,159 44,698,384 التورق، إجماليمدينو عقود 

 (12,131,595) (46,314,651) (25,822,944) ياقصاً: إيرادات التمويل المؤجلة

 18,815,443 91,613,138 113,545,548 

 (926,931) (595,135) (331,832) غير مكتسبة إيشاءرسوم 

 431,343 216,935 154,435 تكاليف المعامالت المؤجلة

 18,698,343 91,351,938 113,349,981 

 (1,312,532) (991,369) (321,133) ئتمانخسارة اإل مخصصياقصاً: 

 138,131,419 93,363,569 18,316,913 صافي مدينو عقود التورق،

    



  لتترنيات الشركة المتحدة لإل

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 )غار المدققة(القوائم المتلاة األنلاة الموحدة الموجزة إيضتحت  حول 
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 )تتمة( ذمم مباعت  بتلتقساط مدينة ن مويلاة إسالماةعقود ت في  إستثمتر 5

 

 )تتمة( صتفية اسالماة، في عقود تمويلا إستثمتر 4-0

 

 ، صتفيالمرابحةمدينو عقود 

 )غار مدققة( 0303 سبتمبر 03 

 المجموع الجزء غار المتدانل  الجزء المتدانل  

 )بالرياالت السعودية( 

 016,040,061 84,866,061 441,001,833 المرابحة، إجماليمدينو عقود 

 (61,163,634) (04,408,346) (10,000,614) ياقصاً: إيرادات التمويل المؤجلة

 444,330,044 63,608,048 484,614,460 

 (4,008,083) (134,888) (800,084) غير مكتسبة إيشاءرسوم 

 4,036,104 108,663 868,664 تكاليف المعامالت المؤجلة

 444,318,608 63,664,888 484,843,648 

 (4,068,081) (0,330,081) (0,064,433) ئتمانخسارة اإل مخصصياقصاً: 

 466,110,001 68,648,634 436,680,608 صافي ،المرابحةمدينو عقود 

    

 

 )مدققة( 2319ديسمبر  31 

 المجموع الجزء غير المتداول  الجزء المتداول  

 )بالرياالت السعودية( 

 41,869,941 13,941,289 33,922,658 المرابحة، إجماليمدينو عقود 

 (11,198,315) (2,432,485) (8,165,833) ياقصاً: إيرادات التمويل المؤجلة

 25,156,828 11,514,834 36,611,632 

 (212,331) (3,533) (238,111) غير مكتسبة إيشاءرسوم 

 34,319 6,924 21,395 تكاليف المعامالت المؤجلة

 24,915,146 11,518,198 36,493,344 

 (1,331,151) (392,436) (939,345) ئتمانخسارة اإل مخصصياقصاً: 

 35,161,593 11,125,192 24,335,831 صافي ،المرابحةمدينو عقود 

    

 

 اإلجمتلي المرحلة الثتلثة المرحلة الثتياة المرحلة األنلى *)غار مدققة( 0303 سبتمبر 03

 )بالرياالت السعودية( 

مدينة في عقود تمويلية إستثمار  443,433,861 6,846,833 46,088,006 401,616,383 

في القيمة يخفاضياقصاً: مخصص اإل  (4,038,483) (4,168,448) (8,061,038) (46,344,336) 

 434,480,081 6,088,684 6,440,848 448,686,380 

 

 

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثايية مرحلة األولىال * )مدققة( 2319ديسمبر  31

 )بالرياالت السعودية( 

مدينة في عقود تمويلية إستثمار  142,631,541 2,613,893 1,995,143 141,211,183 

في القيمة يخفاضياقصاً: مخصص اإل  (1,353,133) (384,654) (938,896) (2,644,253) 

 141,256,844 2,229,236 1,386,841 144,512,921 

 

غير  إيشاءرسوم بعد استبعاد في القيمة  يخفاضالمدينة ومخصص اإلالتمويل في ذمم  ستثماراإلعلى أعاله المراحل  تحليليستعرض * 

 ف المعامالت المؤجلة.يلاوتك مكتسبة



  لتترنيات الشركة المتحدة لإل

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 )غار المدققة(القوائم المتلاة األنلاة الموحدة الموجزة إيضتحت  حول 
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 )تتمة( ذمم مباعت  بتلتقساط مدينة ن عقود تمويلاة إسالماة في  إستثمتر 4

 

 )تتمة( صتفية اسالماة، ي عقود تمويلاف إستثمتر 4-0

 

هي كما على التوالي  2319ديسمبر  31و 2323 سبتمبر 33في  تينلفترة والسنة المنتهيل في القيمة يخفاضاإلمخصص  علىالحركة إن 

 يلي: 

 

 
 

 0303 سبتمبر 03

 )غار مدققة(

 2319ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 - 0,611,040  فتتاحيالرصيد اإل

 2,644,253 40,136,641  لسنة في القيمة للفترة / ل يخفاضاإل

 2,644,253 46,344,336  يالرصيد النهائ

    

 يقد نمت في حتمه 6

 

 

 0303 سبتمبر 03

 )غار مدققة(

 2319ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 

 85،814،458  040،100،140 يقد لد  البنوك
 11،151،531 03،161،140 قيقد بالصندو

 000،836،806 132،911،989 

 

 القرن  6

 

 0303 سبتمبر 03

 )غار مدققة(

 2319ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 

 433,333,333 083,333,333 مرابحة اسالميتمويل 
 - 63,333,333 تورق اسالميتمويل 

 143,333,333 433,333,333 
 (433,333,333) (063,333,333) داولالجزء المت –القروض 
 - 83,333,333 الجزء غير المتداول –القروض 

   

. تخضع هذه وتورق إسالمي إن المجموعة لديها تسهيالت بنكية من بنوك محلية إلعتمادات مستندية وخطابات ضمان وتمويل مرابحة إسالمية

ل هذه التسهي طويل األجل  تمويللا. إن مضموية بسندات ألمرو ،الت برسوم وفقاً ألسعار السوقالتسهيالت لمبادئ الشريعة اإلسالمية، وتُحم 

 .2323قسط ربع سنوي متساوي ابتداء من ديسمبر  23يسدد على 
 

 التقترير القطتعاة 8
 

اء وتخصيص الموارد، بعرض النتائج المالية لأليشطة التجارية بالكامل للمجموعة كقطاع تشغيلي واحد بغرض تقييم األد المجموعةتقوم إدارة 

 .فقط تقوم بعرض القطاعات جغرافياً  المجموعةكقطاع واحد، لذا فإن إدارة  مجموعةوذلك ألن اإلدارة تنظر إلى األيشطة التجارية بأكملها لل
 

إن تفاصيل المبيعات للشركة عند توحيد القوائم المالية.  اتم استبعادهتلك التسويات الي  ال يوجد أية معامالت بيعية ما بين القطاعات باستثناء

 31و  2323 سبتمبر 33 المنتهية في/ السنة ة فترللوخارجها مع موجوداتها ومطلوباتها والشركات التابعة لها في المملكة العربية السعودية 

 كايت على النحو التالي: 2319ديسمبر 

 



  لتترنيات الشركة المتحدة لإل

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 )غار المدققة(القوائم المتلاة األنلاة الموحدة الموجزة إيضتحت  حول 
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 )تتمة( التقترير القطتعاة 8

 

 )غار مدققة(0303 رسبتمب 03المنتهاة في  التسعة أشهرلفترة 

 

 
العرباة  داخل المملتة

  السعودية
 المملتةخترج 

  العرباة السعودية

تسويت  يتتجة عن 

 القوائمتوحاد 

  المجموع  المتلاة

  )بالرياالت السعودية( 

  1,336,600,610  (43,480,630)  088,406,160  0,648,668,680 اإليرادات، صافي

  (0,084,444,608)  8,344,104  (018,044,660)  (0,311,844,188) تكلفة اإليرادات

  600,164,831  (0,408,464)  43,484,683  661,808,084 مجمل الربح 

         

  468,433,448  (04,668,068)  40,880,818  486,486,668 للفترةصافي الربح 

 

 (غار مدققة)0348 سبتمبر 03المنتهاة في  التسعة أشهرلفترة 

 
العرباة  ل المملتةداخ

  السعودية
 المملتةخترج 

  العرباة السعودية

تسويت  يتتجة عن 
 القوائمتوحاد 

  المجموع  المتلاة

  )بالرياالت السعودية( 

  3,253,561,563  (2,311,315)  231,132,249  3,354,152,386 اإليرادات، صافي

  (2,653,313,352)  1,154,368  (112,115,669)  (2,482,888,151) تكلفة اإليرادات

  633,251,538  (562,131)  28,956,583  511,863,635 مجمل الربح 

         

  133,526,651  12,641,322  3,233,329  111,652,633 للفترةصافي الربح 

 

 )غار مدققة(0303 سبتمبر 03لفترة الثالثة أشهر المنتهاة في 

 

 
العرباة  داخل المملتة

  السعودية
 المملتةخترج 

  العرباة السعودية

تسويت  يتتجة عن 

 القوائمتوحاد 

  المجموع  المتلاة

  )بالرياالت السعودية( 

  4,001,444,881  (1,003,866)  446,848,308  4,443,808,800 اإليرادات، صافي

  (888,808,068)  0,084,018  (86,310,088)  (834,068,408) تكلفة اإليرادات

  004,486,646  818,648-  03,864,613  034,463,681 لربح مجمل ا

         

  40,106,460  (44,600,804)  8,386,340  63,864,810 للفترةصافي الربح 

 

 

 (غار مدققة)0348 سبتمبر 03لفترة الثالثة أشهر المنتهاة في 

 
العرباة  داخل المملتة
  السعودية

 المملتةخترج 
  العرباة السعودية

سويت  يتتجة عن ت
 القوائمتوحاد 

  المجموع  المتلاة

  )بالرياالت السعودية( 
  1,334,559,844  (1,541,933)  64,664,682  911,443,362 اإليرادات، بالصافي

  (848,142,443)  1,313,693  (55,361,359)  (194,991,111) تكلفة اإليرادات

  185,811,431  (231,231)  9,633,323  116,451,285 مجمل الربح 

         

  21,232,218  4,542,168  1,165,114  21,524,996 للفترةصافي الربح 

 



  لتترنيات الشركة المتحدة لإل

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 )غار المدققة(القوائم المتلاة األنلاة الموحدة الموجزة إيضتحت  حول 
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 )تتمة( التقترير القطتعاة 8

 

 )غار مدقق(  0303 سبتمبر 03المركز المتلي كمت في 

 
العرباة  داخل المملتة

  السعودية
 المملتةخترج 

  العرباة السعودية

تسويت  يتتجة عن 

  المجموع  المتلاة القوائماد توح

  )بالرياالت السعودية( 

  4,084,161,184  (064,864,010)  440,043,130  4,414,004,000 موجودات غير متداولة 

  4,600,840,431  (484,810,460)  430,886,033  4,846,648,166 موجودات متداولة 

  0,348,066,884  (446,841,136)  044,036,630  0,064,880,688 الموجودات  إجمالي

         

  603,438,606  -  68,460,404  644,416,486 مطلوبات  غير متداولة 

  4,463,408,133  (484,810,460)  400,081,404  4,610,868,108 مطلوبات متداولة 

  0,083,608,406  (484,810,460)  484,846,646  0,081,401,601 إجمالي المطلوبات 

 

 ( )مدقق 0348 ديسمبر 04المركز المتلي كمت في 

 
العرباة  داخل المملتة

  السعودية
 المملتةخترج 

  العرباة السعودية

تسويت  يتتجة عن 

  المجموع  المتلاة القوائمتوحاد 

  )بالرياالت السعودية( 

  1,238,212,411  (162,814,191)  112,563,363  1,258,526,599 موجودات غير متداولة 

  1,426,189,248  (134,213,398)  93,595,334  1,443,464,342 موجودات متداولة 

  2,635,331,119  (261,144,589)  233,155,361  2,698,993,941 الموجودات  إجمالي

         

  649,694,134  -  66,653,363  583,344,311 مطلوبات  غير متداولة 

  1,325,395,923  (134,213,398)  128,689,381  1,333,911,243 مطلوبات متداولة 

  1,915,393,651  (134,213,398)  195,339,444  1,884,321,611 إجمالي المطلوبات 

 

 

 معتمال  نأرصدة أيراف ذا  عالقة 8

عند توحيد القوائم المالية ولم يتم ها تم استبعاداألرصدة والمعامالت بين الشركة وشركاتها التابعة والتي هي أطراف ذات عالقة بالشركة إن 

، علماً أن هذه المعامالت تتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح. إن تفاصيل المعامالت بين المجموعة واألطراف األخر  ذات العالقة مبينة أدياه

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

 

 التالية خالل يشاط األعمال اإلعتيادي: قةالطراف ذات العألت مع االالمعام المجموعة أجرت
 

 العالقة أيراف ذا  عالقة

 مساهم  شركة الفوزان القابضة

 ألحد المساهمين  شقيقةشركة  المنزلية للمستلزماتالشركة المتحدة 

 همين ألحد المسا شقيقةشركة  شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان

 ألحد المساهمين  شقيقةشركة  شركة رتال للتطوير العمرايي

 ألحد المساهمين  شقيقةشركة   لمواد البناء  مدارشركة 

 ألحد المساهمين  شقيقةشركة  شركة مدار لمواد الكهرباء

 ألحد المساهمين  شقيقةشركة  شركة مدار للعدد واألدوات

 و مجلس إدارةلعضشقيقة شركة  شركة اليسرة التجارية

 

ن المبالغ المستحقة الى أطراف ذات عالقة تم ادرجها ضمن ذمم دائنة تجارية إإن هذه المبالغ تمت على أسس تجارية وسيتم تسويتها يقداً. 

 وموجودات أخر .تجارية  مدينةأطراف ذات عالقة تم ادرجها ضمن ذمم  منن المبالغ المستحقة إ .ومطلوبات أخر 

 

 



  لتترنيات الشركة المتحدة لإل

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 )غار المدققة(القوائم المتلاة األنلاة الموحدة الموجزة إيضتحت  حول 

 0303بتمبر س 03لفترتي الثالثة نالتسعة أشهر المنتهاتان في 
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 )تتمة( صدة أيراف ذا  عالقةمعتمال  نأر 8

 

 ، أبرمت المجموعة المعامالت التجارية التالية مع أطراف ذات عالقة ليسوا أعضاء بالمجموعة: الفترةخالل 

 

 الرصاد في مبتلغ التعتمال  

 0303 سبتمبر 03 المعتملةيباعة 
 )غار مدققة(

 9132 سبتمبر 11
 )غير مدققة(

 0303 سبتمبر 03
 )غار مدققة(

 9132 ديسمبر 13
 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 

     مباعت  إلى

 31,163 48,316 413,633 438,886 شركة الفوزان القابضة

 53,285 4,806 68,261 488,136 شركة رتال للتطوير العمرايي

 241,551 - - - الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية

 038,080 418,891 03,860 329,599 

     مرتجعت (مشتريت  / )

 1,169,132 6,438,630 5,622,613 8,038,844 المنزلية للمستلزماتالشركة المتحدة 

 411,361 133,660 (119,635) 4,481,868 شركة مدار للعدد واألداوات

 33,113 03,641 43,914 - شركة اليسرة التجارية

 - - - 4,043,333 شركة الفوزان القابضة

 41,611,801 5,546,982 6,414,383 2,211,182 

     شراء موجودا  ثتبتة من

 - - 114,336 - شركة مدار لمواد الكهرباء

     

     

     إيراد ايجتر من

 2,549,611 0,400,660 4,942,413 0,844,468 المنزلية للمستلزماتالشركة المتحدة 

     

     مصتريف ايجتر من

 - - 412,533 003,800 البناءلمواد  مدارشركة 

 - - 1,133,253 4,430,043 شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان

 4,101,380 1,515,153  - 

     مصتريف اخر  من 

 - 400,300 362,245 004,013 المنزلية للمستلزماتالشركة المتحدة 

     

     اتعتب االدارة من

 - - 893,443 - المنزلية للمستلزماتالشركة المتحدة 

     

 :العلات اإلدارة موظفي تعويضت 
 0303 سبتمبر 03 

 )غار مدققة(

 2319 سبتمبر 33

 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 

 19,633,953 46,831,038 مزايا قصيرة األجل

 491,423 688,100 حوافز الموظفينبريامج  محتجزات

 2,999,334 0,104,100 مكافأة مجلس اإلدارة واللجان ذات العالقة 

   

   

  



  لتترنيات الشركة المتحدة لإل

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 )غار المدققة(القوائم المتلاة األنلاة الموحدة الموجزة إيضتحت  حول 

 0303بتمبر س 03لفترتي الثالثة نالتسعة أشهر المنتهاتان في 
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 ربحاة السهم 43

 
 الميتهاة في التسعة أشهرلفترة  أشهر الميتهاة في الثالثةلفترة  

 0303 سبتمبر 03                                                
 )غار مدققة(

 9132 سبتمبر 11
 )غير مدققة(

 0303 سبتمبر 03
 )غار مدققة(

 9132 سبتمبر 11
 )غير مدققة(

 الت السعودية()بالريا 

المجموعةربح الفترة عائد إلى مساهمي   40,106,460 21,232,218 468,433,448 133,526,651 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض احتساب ربحية 

األساسية السهم  46,633,333 51,633,333 46,633,333 51,633,333 

حتساب ربحية المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض ا

المخفضة السهم  63,333,333 63,333,333 63,333,333 63,333,333 

     ربحاة السهم

 2432 0943 3441 3980 األساسية

 2423 0988 3445 3988 المخفضة

     

 

 

 االرتبتيت  المحتملة نااللتزامت  الرأسمتلاة  44

 

 0303 سبتمبر 03 

 )غار مدققة(

 2319 ديسمبر 31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية( الرياالت السعودية()ب  

 368,435,433 438,846,031  اعتمادات مستندية

 55,332,448 41,016,004  خطابات ضمان

 8,982,458 -  التزامات لشراء ممتلكات ومعدات

 1,156,691 434,033  موجودات غير ملموسةالتزامات لشراء 

 

 موقف الربوي الزكوية 40

تم  م من الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة(، والذي2313م وحتى 2334عن السنوات من  والضريبيلربط الزكوي ا المجموعة إستلمت

خالل الفترة وتم تسويتها خالل يفس السنة.  2311، استلمت المجموعة الربوط عن سنة 2319خالل سنة  تسويته في السنوات السابقة. 

 لاير سعودي وقامت بسداده. 814311بمبلغ  2314ط النهائي لعام الرب المجموعة ، استلمت  2323سبتمبر  33المنتهية في 

 

و  2316و  2315لسنوات عن امن الهيئة العامة للزكاة والدخل زكوياً ، استلمت المجموعة ربطًا 2323سبتمبر  33الحقًا للفترة المنتهية في 

تكوين وتعتقد أيه ال توجد حاجة إلى  الربطل اإلدارة حاليًا على مراجعة مليون لاير سعودي. تعم 1481ضرائب بمبلغ يطالب بزكاة و 2318

 األولية الموحدة الموجزة.المالية  القوائممخصص إضافي في هذه 

 

 .2319ديسمبر  31حصلت المجموعة على شهادة الزكاة للسنة المنتهية في 

 

 توزيعت  أربتح 40

 

لاير سعودي لكل سهم على  1مليون لاير سعودي بقيمة  63وزيع أرباح يقدية بقيمة ت،  2323يوليو  19 قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 

 تم سداد توزيعات األرباح خالل الفترة. .2323عام  النصف االول منعن مساهمي الشركة 

 

 سعودي لكل سهم لاير 1425مليون لاير سعودي بقيمة  6245توزيع أرباح يقدية بقيمة  ،2323مارس  5قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 

 األرباح خالل الفترة.تم سداد توزيعات  .2319لنصف الثايي من عام عن اعلى مساهمي الشركة 

 

لاير سعودي لكل سهم على   1مليون لاير سعودي بقيمة  53، توزيع أرباح يقدية بقيمة 2319 يوليو 8قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 

 .2319 سبتمبر 33الفترة المنتهية في . تم سداد توزيعات األرباح خالل 2319من عام عن النصف االول مساهمي الشركة 

 

لاير سعودي لكل سهم  1425مليون لاير سعودي بقيمة  6245، توزيع أرباح يقدية بقيمة  2319أبريل  8قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ  في 

 .2319 يوييو 33ت األرباح خالل الفترة المنتهية في . تم سداد توزيعا2318على مساهمي الشركة عن النصف الثايي من عام 



  لتترنيات الشركة المتحدة لإل

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 )غار المدققة(القوائم المتلاة األنلاة الموحدة الموجزة إيضتحت  حول 

 0303بتمبر س 03لفترتي الثالثة نالتسعة أشهر المنتهاتان في 
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 هتمةث احدأ 41

 48كوفاد 

شاط اإلقتصادي على مستو  مما تسبب في إضطراب األعمال والن ،( في جميع أيحاء العالم19 -كوفيد ( ايتشر  فيروس كورويا الجديد

 24رة على أثر تفشي المرض، والتي شملت  حظر التجول لمدة . أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن قرارات إضافية للسيطاألعمال

أعلنت الحكومة عن أوامر ملكية لدعم القطاع الخاص للحد من أثر اإلجراءات االحترازية  ،على ذلك باإلضافةساعة في بعض مدن المملكة. 

 التي اتخذتها. 

  

المالية للمجموعة. القوائم  جوهرياً علىالحدث على النتائج المستقبلية  لهذاألثر المحتمل الن يكون  المرحلةأيه في هذه  ،تعتقد المجموعة

ظفين ومتابعة التطورات ستستمر المجموعه في مراقبة الوباء الحالي والظروف اإلقتصاديه الناتجه عنه لحماية العمالء والمو وبالرغم من ذلك،

 .والتي ال يمكن تقديرها بدقة المستقبلية، إن وجدت،

 

 "متل الشركة التتبعة "الشركة المتحدة للخدمت  المتلاة زيتدة رأس

هـ، قرر المساهمون بالشركة التابعة، الشركة المتحدة للخدمات المالية، في اجتماع الجمعية  1442محرم  19، الموافق 2323سبتمبر  1في 

مليون  23مليون لاير سعودي عن طريق إصدار  353مليون لاير سعودي إلى  153العامة غير العادية، زيادة رأس مال الشركة التابعة من 

 .يتهاء من اإلجراءات القايوييةوالتي ال تزال في طور اإللاير سعودي للسهم. كما في يهاية الفترة،  13سهم بقيمة 
 

 "إكسترا إل إل سي –الشركة المتحدة لإللتترنيات  زيتدة رأس متل الشركة التتبعة "

إكسترا إل إل  –الشركة المتحدة لإللكتروييات وهي المساهمون بالشركة التابعة، ، قرر هـ 1441ضان رم 21، الموافق 2323مايو  14في 

لاير  13سهم بقيمة  154333عن طريق إصدار لاير عمايي  2534333لاير عمايي إلى  1334333، زيادة رأس مال الشركة التابعة من سي

 .جراءات القايويية المتعلقة بهذه الزيادة قد تم اإليتهاء منها خالل الفترةاإلن إ .للسهم عمايي

 

 أرقتم المقترية 44

 الحالية. ةفترالبما يتماشى مع عرض  المقاريةرقام تصنيف بعض أ ِعيد  أُ 

 

 الموجزة الموحدةاألنلاة  اعتمتد القوائم المتلاة 46

ربيع األول  8الموافق  2323 أكتوبر 25 من قبل مجلس اإلدارة بتاريخوالموافقة على يشرها تم اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
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