
 

  

  

  

  

  

 الشركة السعودية للعدد واألدوات

  (شركة مساهمة سعودية) 
 

  (غير مراجعة) القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  م ١٢٠٢  يونيو  ٣٠في   والستة أشهر المنتهيتين   الثالثة أشهر تيلفتر

 القوائم المالية فحص وتقرير 
 



 واألدواتالشركة السعودية للعدد 

  (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 م ٢٠٢١يونيو  ٣٠في  تينالثالثة أشهر والستة أشهر المنتهي تيلفتر

 

 

 

  صفحة  الفهرس 

  ١  فحص القوائم المالية األولية الموحدة الموجزةتقرير 

  ٢  قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة 

  ٣  قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة 

  ٤  األولية الموحدة الموجزة   الملكية قائمة التغيرات في حقوق  

  ٥  قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة 

  ٦١ – ٦  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
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 الشركة السعودية للعدد واألدوات

  (شركة مساهمة سعودية)

  (غير مراجعة)قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة 

  (جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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 الشركة السعودية للعدد واألدوات

  (شركة مساهمة سعودية)

  الموجزةقائمة المركز المالي األولية الموحدة 

  (جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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  الشركة السعودية للعدد واألدوات

  (شركة مساهمة سعودية)

  قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة

  يذكر غير ذلك)(جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم 
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 الشركة السعودية للعدد واألدوات

  (شركة مساهمة سعودية)

   (غير مراجعة)قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة 

  (جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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 الشركة السعودية للعدد واألدوات

  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 م٢٠٢١يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
  ذلك)(جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير 
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  معلومات عامة .١

 ١٠١٠٠٥٦٥٩٥"الشركة")، هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  (الشركة السعودية للعدد واألدوات  
هـ ١٤٣٦ اآلخرجمادى  ٥"الهيئة") بتاريخ (م). أعلنت هيئة السوق المالية ١٩٨٤نوفمبر  ١٩الموافق (هـ ١٤٠٥صفر  ٢٦ الصادر في مدينة الرياض بتاريخ

سهما من أسهم الشركة لالكتتاب العام والذي يمثل ما   ٧٬٢٠٠٬٠٠٠ م) عن صدور قرار مجلس ادارتها بالموافقة على طرح عدد٢٠١٥ مارس  ٢٥الموافق (
هـ ١٤٣٦شعبـان  ٢٣"تداول") في (الشركة في سوق األسهم السعودية  أسهمسهم. تم إدراج  ٢٤٬٠٠٠٬٠٠٠الغة من إجمالي أسهم الشركة الب ٪٣٠نسبته 

  ).م٢٠١٥مايو  ١٢الموافق (
 

ديسمبر  ٣٠(ريـاالت سعودية  ١٠سهم قيمة كل سهم  مليون ٣٦ريـال سعودي مقسم الى مليون  ٣٦٠بلغ رأس مال الشركة  ،م٢٠٢١يونيو ٣٠كما في 
  ريـاالت سعودية). ١٠مليون سهم قيمة كل سهم  ٣٦مقسم الى سعودي  مليون ريـال ٣٦٠: م٢٠٢٠

 
  واألجهزة الكهربائية.وأدوات البناء والمعدات واألدوات هزة المنزلية والمكتبية تعمل الشركة بشكل رئيسي في تجارة التجزئة والبيع بالجملة لألج

 
  ، المملكة العربية السعودية.١١٦٢٢، الرياض  ٨٦٣٨٧إن العنوان المسجل للشركة هو ص. ب 

 
مدن مختلفة   في والتي تقع  متجر) ٣٢: ٢٠٢٠يونيو  ٣٠( ٣٤الـ  ومتاجرها للشركة القوائم المالية على  المرفقة الموحدة الموجزةاألولية  القوائم المالية تشتمل

  :والشركة التابعة التالية ومتجر امتياز واحد يقع في مدينة تبوكفي المملكة العربية السعودية 
 

  األنشطة  نسبة الملكية الفعلية  الدولة   اسم الشركة التابعة
    

  خدمات نقل وشحن   ٪١٠٠  المملكة العربية السعودية  المحدودة ترمينالشركة مدسكان 
 

  "المجموعة"). (يشار إلى الشركة والشركة التابعة لها فيما بعد بـ 
  

  أسس اإلعداد .٢
  

  بيان االلتزام ١-٢
  

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( " المعتمد في المملكة العربية السعودية ةاألولي ةرير الماليا) "التق٣٤تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا
ويجب قراءتها جنبًا إلى جنب مع آخر قوائم مالية موحدة للمجموعة للسنة   للمراجعين والمحاسبينوالمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية  

  .م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في 
 

جزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة عادة للمجموعة كما في القوائم المالية الموحدة؛ ومع ذلك، تم ادراج ال تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة المو
ديسمبر  ٣١سياسات محاسبية وإيضاحات تفسيرية مختارة لتفسير أحداث ومعامالت هامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ 

  م.٢٠٢٠
 

  لفترة ليست مؤشرا على النتائج السنوية للمجموعة.ان نتائج ا
 

   مبدأ التكلفة التاريخية  ٢-٢
  

  : في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة  الواردة  البنود التالية  ما عداأعدت القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على اساس مبدأ التكلفة التاريخية  
  

  .بالقيمة العادلة يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    -
  ئتمانية المتوقعة.يتم االعتراف بالتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة اال   -
  يتم قياس التزامات عقود اإليجار بصافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار.    -

   



 الشركة السعودية للعدد واألدوات

  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 م٢٠٢١يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
  (جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

-٧- 

  )تتمةأسس اإلعداد ( .٢
  

  استخدام األحكام والتقديرات  ٣-٢
  

تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ  يتطلب اعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات التي تؤثر في 
  المدرجة للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

  
قديرات كانت مماثلة  إن التقديرات الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الهامة لحاالت عدم التأكد من الت

 لتلك المبينة في القوائم المالية الموحدة السنوية األخيرة. 
  

قامت المجموعة بمراجعة المصادر الهامة لحاالت عدم التأكد المبينة في القوائم المالية الموحدة السنوية  )،٢١ومع ذلك، وكما هو موضح في إيضاح رقم (
ال تزال مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية الموحدة السنوية  إن جميع المصادر لحاالت عدم التأكد إدارة المجموعة. تعتقد  ١٩كوفيد  األخيرة على خلفية وباء

  مراقبة الوضع وأي تغييرات مطلوبة ستنعكس في فترات التقرير المستقبلية.  ة. ستواصل اإلدارةاألخير
 

  تعديل   ٤-٢
 

السابقة، اعتادت المجموعة احتساب هذه المساهمات كخصم من  الفترة الموردين. خالل من بعض في سياق األعمال العادية، تتلقى المجموعة مساهمات 
إلى أنه يجب بدًال من ذلك  وخلصت لهذه المساهمات  - بشكل مفصل - ذات الصلة والتسويق. قامت إدارة المجموعة بإعادة تقييم الترتيباتمصاريف البيع 

قائمة ي  ف  م٢٠٢٠  احتساب هذه المساهمات ضمن تكلفة اإليرادات. وفقًا لذلك، ولتحقيق عرض أفضل، قامت اإلدارة بتعديل المعلومات المقارنة ذات الصلة لعام
  كما هو موضح أدناه: م٢٠٢٠ يونيو ٣٠هية في تالمنلفترة الستة أشهر والثالثة أشهر الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة 

  
  :م٢٠٢٠يونيو  ٣٠التأثير على قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 
  كما تم إصداره تعديل معدل

٨٬٧٨٠٬٣٢٧( ٥٩٩٬٢٢٩٬٢٨٩(  ٠٨٬٠٠٩٬٦١٦٦  تكلفة اإليرادات   

 إجمالي الربح  ١٣٩٬٥٦٣٬٤٥٨ ٨٬٧٨٠٬٣٢٧ ١٤٨٬٣٤٣٬٧٨٥

 مصاريف بيع وتسويق  ٧٬٠٣١٬٧٨٢ ٨٬٧٨٠٬٣٢٧ ١٥٬٨١٢٬١٠٩

 
  :م٢٠٢٠يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في الثالثة التأثير على قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة لفترة  

 
  كما تم إصداره تعديل معدل

 تكلفة اإليرادات   ٣٠٨٬٨٩٩٬٣١٤ )٥٬٣١٢٬٢١٤( ٣٠٣٬٥٨٧٬١٠٠

 إجمالي الربح  ٨٠٬٦٣٤٬١٩٩ ٥٬٣١٢٬٢١٤  ٨٥٬٩٤٦٬٤١٣

 مصاريف بيع وتسويق  ٩٩٤٬٠٣٥ ٥٬٣١٢٬٢١٤  ٦٬٣٠٦٬٢٤٩

 
وقائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة   م٢٠٢٠ يونيو ٣٠قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة كما في  لم يكن لهذا التعديل أي تأثير على 

  .م٢٠٢٠ يونيو ٣٠األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في  النقدية  الموجزة وقائمة التدفقات
  

  تعتقد إدارة المجموعة أن التعديالت أعاله ال تؤثر بشكل جوهري على مؤشرات األداء الرئيسية للمجموعة.
 

  الوظيفية وعملة العرضالعملة  .٣
  

جميع المبالغ باللایر السعودي ما لم  تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة باللایر السعودي، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.
  يذكر خالف ذلك. 
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  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 م٢٠٢١يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
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  السياسات المحاسبية الهامة  .٤
  

   المفعول سارية المعايير والتفسيراتالمعايير الجديدة والتعديالت على  ١-٤
  

سارية اعتباراً  على المعايير  والتعديالت  الجديدة  المعايير  ومع ذلك فإن عدداً من  ،  م٢٠٢١  يونيو  ٣٠خالل الفترة المنتهية في  ال يوجد معايير جديدة تم إصدارها  
والتعديالت لن يكون لها تأثير  الجديدة تعتقد إدارة المجموعة أن المعايير .السنوية للمجموعةوالتي تم شرحها في القوائم المالية الموحدة م ٢٠٢١يناير  ١من 

  جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
 
  الزكاة ٢-٤

. يتم احتساب المبالغ  الدخل الشامل في المملكة العربية السعودية. ويتم قيد المخصص في قائمة  هيئة الزكاة والضريبة والجماركتخضع المجموعة ألنظمة 
  التي قد تصبح مستحقة عند االنتهاء من الربط في السنة التي يتم فيها االنتهاء من الربط. و، تاإلضافية، إن وجد

من الممكن تعديل القيمة المستحقة    أفضل تقدير لرسوم الزكاة السنوية للسنة المالية الكاملة.على    يتم االعتراف بمصروف الزكاة على جميع الفترات األولية بناءً 
  ة الحدى الفترات األولية في فترات أولية الحقة اذا اختلفت التقديرات المتعلقة بمصاريف الزكاة للسنة.لمصروف الزكا

وقامت بتسوية الزكاة   م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١حتى السنة المنتهية في  الزكاة والضريبة والجماركلهيئة قدمت المجموعة إقرارات الزكاة على أساس موحد 
وسددت الزكاة اإلضافية   م٢٠١٨ديسمبر    ٣١المستحقة الدفع ذات الصلة وفقًا لذلك. استلمت المجموعة الربوط الزكوية الموحدة النهائية حتى السنة المنتهية في  

حتى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  لإقرارها الزكوي المستقل  تقديممليون لایر سعودي وفقًا لذلك، وقامت الشركة التابعة ب ٣٫٨المستحقة الدفع والتي بلغت 
حتى  م٢٠١١وسداد الزكاة ذات الصلة تبعا لذلك. لم يتم االنتهاء من الربوط الزكوية للشركة التابعة للسنوات من  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١السنة المنتهية في 

  .م٢٠١٦
  

 حق استخدام موجودات  .٥
  

 
  *أرض  سيارات  عقارات

  م٢٠٢١ يونيو ٣٠
  (غير مراجعة)

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  (مراجعة)

  صافي القيمة الدفترية 
  ٥٨٤٬٠٠٧٬٥٩٨   ٥٦٦٬٤٧٤٬٧٧٢  -   ١٬٤٤٧٬٢٢١   ٥٦٥٬٠٢٧٬٥٥١   في بداية الفترة / السنة   

  ٥٢٬٨٦٩٬٥٦٦   ١٦٩٬٤٥٣٬٣٤٤  ١٣٦٬٤١٦٬٤٦٣   -   ٣٣٬٠٣٦٬٨٨١   إضافات
  -   )٢٠٬٠٩٠٬٠٠٠( -   -   )٢٠٬٠٩٠٬٠٠٠(  إستبعادات 

  )٧٠٬٤٠٢٬٣٩٢(  )٣٤٬٠١٠٬٥٠٧(  -   )٤٢٨٬٥٦٥(  )٣٣٬٥٨١٬٩٤٢(  للسنة   /مصروف االستهالك للفترة
  -   )٣٬١٣٠٬٣٥١(  )٣٬١٣٠٬٣٥١(  -   -   )٦(إيضاح استهالك مرسمل 

  صافي القيمة الدفترية 
  ٥٦٦٬٤٧٤٬٧٧٢   ٦٧٨٬٦٩٧٬٢٥٨  ١٣٣٬٢٨٦٬١١٢   ١٬٠١٨٬٦٥٦  ٥٤٤٬٣٩٢٬٤٩٠   الفترة / السنةفي نهاية    

 
 

مليون  ١٩٤بمبلغ إجمالي قدره  قطعة أرض في مدينة جدة ستئجارإل م٢٠٢٠مارس  ٢) في م٢٠٢٠فبراير  ١٨مؤرخ في (وقعت المجموعة عقد ايجار  *
. هذه األرض م٢٠٢١يناير   ٣حيث تم تسليم تلك األرض للمجموعة بتاريخ    .م٢٠٢٠أبريل    ١دفعة سنوية غير متساوية تبدأ في   ٢٢كون من يتلایر سعودي  

وألغراض االستثمار  إلستخدامها الخاص  األرضعلى هذه  مركز تسوقبناء  إدارة المجموعةتنوي  .(طرف ذو عالقة) مملوكة جزئيًا لسموءل طه بخش 
  .من خالل تأجير منافذ بيع بالتجزئة

 
  ممتلكات ومعدات  .٦

 
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١ يونيو ٣٠  

  )مراجعة(  )مراجعة(غير   

  ٢٦٧٬٦٨٩٬٩٩٦   ٣٠٠٬٥٣٤٬٨٨٣    صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنة

  ٧٩٬٥٢٥٬١٨٩   ١١٠٬٨٩٣٬٧٠٠    * إضافات

  )١٬٢٠٩٬١٩٢(  -    استبعادات 

  )٤٥٬٤٧١٬١١٠(  )٢٠٬٤٠٥٬٠٧٩(   استهالك للفترة / للسنة

  ٣٠٠٬٥٣٤٬٨٨٣   ٣٩١٬٠٢٣٬٥٠٤    صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة
  

مليون لایر سعودي فيما يتعلق   ٢٫٢و  لایر سعودي مليون ٣٫١مبلغ  قامت المجموعة برسملة  ،م٢٠٢١ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ةالست* خالل فترة 
انظر  ( على أرض مؤجرة قيد اإلنشاء البناءالمتعلقة ب على التواليذات الصلة  الفائدة على التزامات عقود اإليجار حق إستخدام األرض و بإستهالك
 ).١٢وإيضاح  ٥إيضاح 

   



 الشركة السعودية للعدد واألدوات

  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 م٢٠٢١يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
  (جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

-٩- 

 ملموسة موجودات غير  .٧
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١يونيو  ٣٠  

  ) مراجعة(  )مراجعة(غير   
  ٢٢٬٣٧٧٬٨٨٩  ٢٢٬٣٧٧٬٨٨٩   الشهرة 

  ١٠٬١٦٤٬٤٥٠  ٢٥٬٤٢٩٬٢٤٧   برمجيات وتراخيص 

  ٩٢٤٬٧٥٢  ٨٥٨٬٤٣٧   أخرى 

  ٣٣٬٤٦٧٬٠٩١  ٤٨٬٦٦٥٬٥٧٣  

  قيمة الشهرةالهبوط في اختبار 

  .(ميدسكان) المدرة للنقدوحدة التم مراقبة الشهرة من قبل إدارة المجموعة على مستوى ت. نال المحدودةيشركة مدسكان ترمالشهرة باالستحواذ على  ترتبط

سنوياً وعندما تكون هناك مؤشرات على ان القيمة الدفترية للشهرة قد تعرضت إلى انخفاض في القيمة.   في قيمة الشهرة الهبوطباختبار  إدارة المجموعةتقوم 
لن يؤدي إلى   م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في قيمة الشهرة في الهبوط الفتراضات الرئيسية المستخدمة في اختبارات اتعتقد إدارة المجموعة أن أي تغير محتمل في 

 ٣٠أشهر المنتهية في الستة القابلة لالسترداد. وبالتالي، لم ينتج أي خسارة انخفاض في القيمة تم االعتراف بها لفترة  قيمتهالشهرة أن تتجاوز القيمة الدفترية ل
 .م٢٠٢١ يونيو
  
  :كالتاليفي الموجودات غير الملموسة  الحركةان 
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١يونيو  ٣٠  

  )مراجعة(  )مراجعة(غير   

  ٣٦٬٦١٦٬٢٥٨   ٣٣٬٤٦٧٬٠٩١    القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنةصافي 
  ٢٬٥٨٥٬٩٨٥   ١٨٬٥٩٢٬٠٤٩    إضافات

  )٥٬٧٣٥٬١٥٢(  )٣٬٣٩٣٬٥٦٧(   اطفاء للفترة / للسنة
  ٣٣٬٤٦٧٬٠٩١   ٤٨٬٦٦٥٬٥٧٣    صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة

 
  مخزون .٨

 
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١يونيو  ٣٠  
  )مراجعة(  )مراجعة(غير   
     

     البضائع:
  ٥٧٢٬٦٩٤٬٠٦٩   ٦١٧٬٢٨٧٬١٧٥    والمستودعات تاجرفي الم 
  ١٣٬١٨٠٬٢٩٥   ١٣٬٥٧٩٬٥١٤    بضائع األمانة 

  ٤٬٧٩٢٬٩٠٥   ٣٬٤٣٤٬٣١١    مواد استهالكية
  ٧١٬٦٨٦٬٦١٠   ١١٦٬٦٥٦٬٣٥٤    بضاعة في الطريق 

   ٦٦٢٬٣٥٣٬٨٧٩   ٧٥٠٬٩٥٧٬٣٥٤  
  )  ٣٧٬٣١٦٬١٣٣(  )٣٥٬٩٠٠٬٦٣٧(   بطيئة الحركة ونقص في المخزون بنودمخصص 

   ٦٢٥٬٠٣٧٬٧٤٦   ٧١٥٬٠٥٦٬٧١٧  
  

 ذمم مدينة .٩
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١يونيو  ٣٠  
  )مراجعة(  )مراجعة(غير   

  ٢٩٬٥٢٩٬٩٠٦   ١٩٬١٤٣٬٩٤٤    تجارية -ذمم مدينة 
  ١٤٬٧٣٧٬٠٠٤   ١٠٬٤٩٢٬١٥٦    أخرى  -ذمم مدينة 

  )  ٩٬٤٤٢٬٨٠٨(  )٩٬٦٤٨٬٧٤٠(   خسارة الهبوط في قيمة الموجودات المالية  
   ٣٤٬٨٢٤٬١٠٢   ١٩٬٩٨٧٬٣٦٠  

 
 فيما يلي حركة خسارة الهبوط في قيمة الموجودات المالية: 

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١يونيو  ٣٠  

  )مراجعة(  )مراجعة(غير   

  ٢٬٧٤٢٬٨٨١   ٩٬٤٤٢٬٨٠٨    الفترة / السنةالرصيد في بداية 

  ٦٬٩٢٢٬٠٦٨   ٢٠٥٬٩٣٢    مخصص خالل الفترة / السنة 

  )٢٢٢٬١٤١(  -    شطب 

  ٩٬٤٤٢٬٨٠٨   ٩٬٦٤٨٬٧٤٠    الرصيد في نهاية الفترة / السنة

  
   



 الشركة السعودية للعدد واألدوات

  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 م٢٠٢١يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
  (جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

-١٠- 

 مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرىمبالغ  .١٠
  
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١يونيو  ٣٠  
  )مراجعة(  )مراجعة(غير   

 ٢١٬٤١٨٬٢٥٦  ٢٥٬٤١٢٬٧٦٣    مصاريف مدفوعة مقدما
  ١٣٬٦٥٦٬٢٤٩   ١٧٬٠٩٧٬١٠٢    للموردين والموظفيندفعات مقدمة  

  ١٬٦٥٣٬٧٥٠   -    مستحق من طرف ذي عالقة 
  ٥٬١٠٥٬٨١٤   ٨٬١٣٦٬٢٤٧    أخرى 

   ٤١٬٨٣٤٬٠٦٩   ٥٠٬٦٤٦٬١١٢  
  )٦٬١٦٠٬٦٠٥(  )٥٬١٥٦٬٤٣٨(   ذمم مدينة أخرى مبالغ مدفوعة مقدًما ومخصص 

   ٣٥٬٦٧٣٬٤٦٤   ٤٥٬٤٨٩٬٦٧٤  
  

  فيما يلي حركة مخصص مبالغ مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى: 
  
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١يونيو  ٣٠  

  )مراجعة(  )مراجعة(غير   

  ٤٬١٠٢٬٣٥٠  ٦٬١٦٠٬٦٠٥    الرصيد في بداية الفترة / السنة

  ٢٬٠٥٨٬٢٥٥  -    الفترة/ السنة مخصص خالل 
  - )١٬٠٠٤٬١٦٧(   شطب 

  ٦٬١٦٠٬٦٠٥  ٥٬١٥٦٬٤٣٨    الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 
 القروض .١١

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١يونيو  ٣٠  

  )مراجعة(  )مراجعة(غير   
  -  ٥١٬٨٨١٬٠٠٣  قصيرة األجل قروض

  -  ٧٩٬٨٢٦٬١٢٣   قروض طويلة األجل 

  -  ١٣١٬٧٠٧٬١٢٦   مجموع القروض

    
  -  ٩٬٨٢٧٬٥٠٠   الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 

  -  ٦٩٬٩٩٨٬٦٢٣   جلالجزء غير المتداول من قروض طويلة األ

  -  ٧٩٬٨٢٦٬١٢٣   طويلة األجل  مجموع القروض

  
 : غير متداول من قروض طويلة األجلال   الجزءتاريخ استحقاق فيما يلي 

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١يونيو  ٣٠  

  )مراجعة(  )مراجعة(غير   
  -  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠   من سنة واحدةأكثر  أكثر  
  -  ٤٩٬٩٩٨٬٦٢٣   سنوات ٥ن أقل ممن سنتين وأكثر  أكثر  

  ٦٩٬٩٩٨٬٦٢٣  -  
 

 يونيو ٣٠ا في كممليون لایر سعودي  ٢٠٥تم استخدام  قدو مليون لایر سعودي من بنوك محلية مختلفة ٦٣٣بمبلغ  إئتمانية حصلت المجموعة على تسهيالت
اعتمادات مستندية وخطابات ضمان وأوراق دفع لكمبياالت لتمويل رأس المال  وتسهيالت لقروض قصيرة وطويلة األجل  من هذه التسهيالت تكون. تم٢٠٢١

، تحمل نفقات مالية بأسعار السوق السائدة بناء على هذه التسهيالت، وهي على شكل تمويل بالمرابحة والتورق العامل واالستثمارات والنفقات الرأسمالية.
التسهيالت مضمونة بأوامر دفع دائنة عند الطلب   معدالت الفائدة السائدة بين البنوك السعودية ("سايبور") ومعدل الفائدة السائد بين بنوك الرياض ("رايبور").

  لقيمة اإلجمالية للتسهيالت. ا تعادل
 

اإلدارة، وفي تحتوي القروض على تعهدات معينة. أي اخالل مستقبلي للتعهدات قد يؤدي إلى إعادة التفاوض. تتم مراقبة التعهدات على أساس شهري من قبل  
يونيو  ٣٠ض كما في حالة حدوث اخالل محتمل، يتم اتخاذ إجراءات من قبل اإلدارة لضمان االمتثال. التزمت المجموعة بتلك التعهدات لتسهيالت االقترا

  .م٢٠٢١
 

معدالت السوق  من  قريبة هذا القرضعلى  الدفع الدفترية، نظًرا ألن الفائدة المستحقة    القيمةعن  بشكل جوهريالعادلة  ة، ال تختلف القيمللقرض أعالهبالنسبة 
  .الحالية

  
  

   



 الشركة السعودية للعدد واألدوات

  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 م٢٠٢١يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
  (جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

-١١- 

  ايجارالتزامات عقود  .١٢
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١يونيو  ٣٠  

  )مراجعة(  )مراجعة(غير   

  ٦٤٥٬٧٩٠٬٠٠٦   ٦٤٧٬٤٤٦٬١٢٨    في بداية الفترة / السنة الرصيد

  ٥٢٬٩٩٣٬٩٤٥   ١٧٢٬١٨٢٬١٤٠    اضافات

  -   )٢٤٬٤٠٨٬١٢٩(   استبعادات 

  ٣٥٬٨٣١٬٨٦٧   ١٧٬٤٤٤٬٦٩٩    االيجار للفترة / للسنة عقود  اتفائدة على التزامال

  -  ٢٬٢٠٦٬٠٤٦    )٦مصروف فائدة مرسمل (إيضاح 

  )٧٧٬٢٤٤٬٠٥٠(  )٥٧٬٩٢١٬٩٧٣(   دفعات خالل الفترة / السنة

  )٩٬٩٢٥٬٦٤٠( )١٬٠٥٢٬٦٧٥(   تخفيضات اإليجار للفترة / السنة
  ٦٤٧٬٤٤٦٬١٢٨   ٧٥٥٬٨٩٦٬٢٣٦    الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 
  يتكون رصيد التزامات اإليجار من:

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١يونيو  ٣٠  

  )مراجعة(  )مراجعة(غير   
  ٨٩٢٬٥٩٦٬٧٧٣   ١٬٠٣١٬٤١٦٬٠١٠    غير مخصومة على إلتزامات عقود اإليجار ال الدفعات  

  )٢٤٥٬١٥٠٬٦٤٥(  )٢٧٥٬٥١٩٬٧٧٤(   غير مطفأة ال الخصم فائدة
   ٦٤٧٬٤٤٦٬١٢٨   ٧٥٥٬٨٩٦٬٢٣٦  

  ؛كما يليتم تصنيفها 
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١يونيو  ٣٠  

  )مراجعة(  )مراجعة(غير   
  ٦١٬٠٠٣٬٢٧٤  ٦١٬٩١٧٬٩١٥   الجزء المتداول 

  ٥٨٦٬٤٤٢٬٨٥٤  ٦٩٣٬٩٧٨٬٣٢١   الجزء غير المتداول
  ٦٤٧٬٤٤٦٬١٢٨  ٧٥٥٬٨٩٦٬٢٣٦  

 
  محتملة لتزاماتارتباطات وإ .١٣

  التالية: المحتملة لدى المجموعة االلتزامات  
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١يونيو  ٣٠  

  )مراجعة(  )مراجعة(غير   

  ةاعتمادات مستندي
 

٦٥٬٩٩٣٬٤٦٠  ٥١٬٦١٣٬٩٨٩  

  ١٣٬٠٧٧٬٩٤٤  ١٣٬٥٠٢٬١١٦   خطابات ضمان
 

أعمال على نتائج  جوهري أثر يكون لها المعلقة سأن نتائج هذه القضايا  إدارة المجموعةاالعتيادية. ال تعتقد  األعمالفي سياق   لقضايا مقامة تخضع المجموعة 
  المجموعة أو مركزها المالي. 

  
  الرأسمالية اتاالرتباط .١٤

  كالتالي: ، هي  المختلفةالمجموعة الرأسمالية المتعلقة باألنشطة الجارية لمعارض   االرتباطاتان 
 

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١يونيو  ٣٠  

  )مراجعة(  )مراجعة(غير   

   مختلفة الالمجموعة الخاصة بمعارض  االلتزامات 
٢٢٬٩٥٧٬١٠٩  ٨٬١٠٩٬٧٩٤  
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  (جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

-١٢- 

 ربحية السهم .١٥
  

.  للشركة  القائمةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية    للفترة العائد إلى حاملي األسهم العادية للشركة   صافي الربحبقسمة    األساسي   السهم  ربحيةيتم احتساب  
من العمليات المستمرة حيث لم يكن هناك أي عمليات   ربحية سهم منفصلةکذلك لم يتم عرض  ة ال ينطبق على المجموعة.إن احتساب ربحية السهم المخفض 

  متوقفة خالل الفترة. 
 

  موضح أدناه: السهمإن حساب ربحية  
  م٢٠٢٠يونيو  ٣٠  م٢٠٢١يونيو  ٣٠  

  )مراجعةغير (  )مراجعة(غير   

  ٤٤٬٨٥٧٬٣٩٠  ٣٠٬٠٧٥٬٦٧٠   العائد إلى حاملي األسهم العادية للشركة   للفترة صافي الربح

  ٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠  ٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠   المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة خالل الفترة 

       
  ١٬٢٥  ٠٬٨٤   ربحية السهم

 
 ذات عالقة  أطرافمعامالت مع  .١٦

 
 ذات عالقة  أطرافالمعامالت مع  ١-١٦

 

م٢٠٢١يونيو  ٣٠  طبيعة المعاملة  م٢٠٢٠يونيو  ٣٠    

 ٤٬٨٩٣٬٣٣٣  ٣٬٥٨٥٬٠٠٠  عقد إيجار لصالتي عرض وقطعة أرض   ورثة عبد هللا طه بخش*

 
انظر ايضاح   أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة. والتي تعتبر ورثة عبد هللا طه بخش وسموءل طه بخش هما أحد مالكي شركة أبرار العالمية القابضة*

لألرض المستأجرة من طرف ذي عالقة. ٥رقم   
 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة ٢-١٦
  

 م٢٠٢٠يونيو  ٣٠ م٢٠٢١يونيو  ٣٠  
)مراجعة(غير    )مراجعة(غير    
    

 ١٬٥٥٣٬١٤٣  ٣٬٠٦٥٬٤٤٤  قصيرة االجل موظفين منافع 
 ٩٧٬٣٦٩ ٤٦٢٬٦٦٧  الخدمة مكافأة نهاية 

  ١٬٦٥٠٬٥١٢ ٣٬٥٢٨٬١١١ 

 

  مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  موجودات .١٧
  

(شركة ذات مسئولية محدودة) تأسست بموجب قوانين برمودا وخاضعة لسيطرة شركة ايه سي إي   إن شركة ايه سي إي إنترناشيونال هاردوير هولدنجز
  شن والتي تمتلك أغلبية حصصها مع وجود حقوق غير مسيطرة مملوكة لعمالء دوليين.يروربوهاردوير ك

  
سعر من مجلس مديريها والذي يعتمد بشكل أساسي على تحليل  تم اإلقرار عن القيمة العادلة لشركة ايه سي إي إنترناشيونال هاردوير وفقًا ألحدث عرض 

 التسعير السنوي وتقييم األعمال.
  

  المالية األخرى للمجموعة تم تصنيفها و قياسها بالتكلفة المطفأة. الموجودات والمطلوباتان 

  الدفترية.  قيمها، ال تختلف بشكل جوهري عن لموجودات الماليةا  لجميع   القيم العادلةان 
   



 الشركة السعودية للعدد واألدوات

  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 م٢٠٢١يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
  (جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

-١٣- 

 قياس القيمة العادلة .١٨
  

عتمد تعريف القيمة  القيمة العادلة هي السعر الذي قد يُستلم مقابل بيع أصل أو يُدفع لتسوية التزام في معاملة منظمة بين مشاركي السوق بتاريخ القياس. ي
  أو مطلب لتخفيض حجم عملياتها بشكل جوهري أو إجراء معاملة بشروط متعاكسة.  العادلة إلى افتراض أن الشركة مستمرة وال وجود لنية

  
لفة ضمن تسلسل  عند قياس القيمة العادلة، تستخدم المجموعة بيانات السوق التي يمكن رصدها بأقصى قدر ممكن. ويتم تصنيف القيم العادلة في مستويات مخت

  :المستخدمة في طرق التقييم على النحو التاليللقيمة العادلة على أساس المدخالت 
  
  أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة التي يمكن الوصول إليها في تاريخ القياس. ١المستوى :  
  
   مالحظتها بالنسبة لألصل أو االلتزام، إما بشكل مباشر (مثل األسعار) أو والتي يمكن    ١: المدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  ٢المستوى

 بشكل غير مباشر (أي مشتقة من األسعار). 
  
  مدخالت األصل أو االلتزام التي ال تستند إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها (مدخالت غير قابلة للرصد).٣المستوى :  

 
غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل   الموجودات الماليةالمالية قيمها العادلة. تعرض المجموعة فقط تقارب القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات 

 الشامل اآلخر بموجب نموذج التقييم العادل. 
 

  األولية   من هذه القوائم المالية  ١٧تم اإلفصاح عن أسلوب التقييم المستخدم لقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في إيضاح  
 .الموجزة الموحدة

 
ة العادلة من خالل  تقارب القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية قيمها العادلة. تعرض المجموعة فقط استثمارات حقوق الملكية غير المدرجة بالقيم

 نموذج التقييم العادل.  بموجب الدخل الشامل اآلخر
  

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.  مستوىيوضح الجدول التالي القيم العادلة للموجودات المالية بما في ذلك  
 

  م٢٠٢٠ديسمبر ٣١   م٢٠٢١يونيو ٣٠  
  )مراجعة(   )مراجعة(غير   

  ٣المستوى 

  ٩٬٨٥٢٬٠٩٣   ١٠٬٣٢٢٬٨١٣   آلخر ار المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  ياستثمارات حقوق الملكية غ

 
  .م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١وللسنة المنتهية في  م٢٠٢١ يونيو ٣٠المنتهية في أشهر   ةالستلفترة  ٣و ٢و ١لم تكن هناك تحويالت بين المستويات 

 
  القطاعات معلومات  .١٩

  وكالهما يعمالن داخل المملكة العربية السعودية.  والخدمات اللوجستية : المبيعات والخدمات،رئيسيين هما أعمال لدى المجموعة قطاعي
 

 تسليم من  القسميرادات إ على ةالخدم قسم ويشتملالتجزئة والجملة.  النشاط الرئيسي للقطاع على مبيعات البضائع لعمالء يشمل والخدمات: المبيعاتقطاع 
  وتركيب وصيانة البضائع المباعة.

والخدمات اللوجستية شحن والنقل ال بما في ذلك عمالئه،ل شامًال  عرًضا لوجستيًا ذات الصلةالخدمات و اللوجستيةقطاع الخدمات  يشمل :اللوجستيةالخدمات 
  التعاقدية.

 
رض توزيع  بغعلى االقل  ويربع سن بشكل بمراجعة تقارير االدارة الداخلية لكل قطاعصانع القرار التشغيلي الرئيسي) (يقوم الرئيس التنفيذي للمجموعة  

  .ة المستهدفةقع الجغرافياوالعمالء المستهدفين والمو طريقة التوزيعمحددة بما فيها على عوامل  بناءً  إن القطاعات التشغيلية منظمة .الموارد وتقييم االداء
   



 الشركة السعودية للعدد واألدوات

  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 م٢٠٢١يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
  (جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

-١٤- 

  (تتمة) معلومات القطاعات  .١٩
 

 م٢٠٢١  يونيو  ٣٠  فيالمنتهية    أشهر   الستةكما في ولفترة    فيما يتعلق بالقطاع التشغيلي  لى اللجنة التوجيهية االستراتيجيةإالمقدمة    التشغيلي   ن معلومات القطاع إ
 هي كما يلي:  م٢٠٢٠و 

 
  المجموع   الخدمات اللوجستية   المبيعات والخدمات    )مراجعة(غير  م٢٠٢١ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ةالستلفترة 

        اإليرادات:

  ٦٥٠٬٣٢٤٬٢١٦   مجموع ايرادات القطاع
-  

 ٦٩٣٬٦٤٠٬٧٨١   ٤٣٬٣١٦٬٥٦٥  

  )٣٤٬٨٦٤٬٠٦٤(    )٣٤٬٨٦٤٬٠٦٤(   -   يرادات بين القطاعاتاإل

  ٦٥٨٬٧٧٦٬٧١٧   ٨٬٤٥٢٬٥٠١   ٦٥٠٬٣٢٤٬٢١٦   إيرادات من العمالء الخارجيين 

           

           توقيت إثبات اإليرادات:

  ٦٥٦٬٨٥٦٬٢٩٨   ٨٬٤٥٢٬٥٠١   ٦٤٨٬٤٠٣٬٧٩٧     نقطة زمنية معينةفي 

  ١٬٩٢٠٬٤١٩   -   ١٬٩٢٠٬٤١٩   بمرور الوقت 

   ٦٥٨٬٧٧٦٬٧١٧   ٨٬٤٥٢٬٥٠١   ٦٥٠٬٣٢٤٬٢١٦  
 

  ٥٠٬١٩٣٬٠٢٦   ٢٬٥٦٩٬٣٦٠   ٤٧٬٦٢٣٬٦٦٦   الربح من العمليات 

 
 

     
  ٣٬٢٠٧٬٥٧٠   -    ٣٬٢٠٧٬٥٧٠   ، صافيايرادات أخرى

  )١٨٬٢٢٩٬٩٦٢(   )٥٠٬٦٢٣(    )١٨٬١٧٩٬٣٣٩(   تكلفة تمويل

  ٣٥٬١٧٠٬٦٣٤   ٢٬٥١٨٬٧٣٧   ٣٢٬٦٥١٬٨٩٧   الربح قبل الزكاة

  )٥٬٠٩٤٬٩٦٤(   -    )٥٬٠٩٤٬٩٦٤(   الزكاة

  ٣٠٬٠٧٥٬٦٧٠   ٢٬٥١٨٬٧٣٧   ٢٧٬٥٥٦٬٩٣٣   صافي الربح للفترة

  
  :قطاعية أخرىمعلومات 

  (غير مراجعة) م٢٠٢١ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ةالستلفترة 
  
  الخدمات اللوجستية   المبيعات والخدمات  

 
  المجموع

  ١٢٩٬٤٨٨٬٨٤٣   ٢٢٥٬٢٨٠   ١٢٩٬٢٦٣٬٥٦٣  نفقات الرأسمالية ال

  ٢٣٬٧٩٨٬٦٤٦   ١٬٨٣٦٬٤٩٦   ٢١٬٩٦٢٬١٥٠  استهالك واطفاء

  ٣٧٬١٤٠٬٨٥٨  ٢٩٬٢١١   ٣٧٬١١١٬٦٤٧  استهالك أصل حق االستخدام
  

   مجموع موجودات القطاع: 
 

 
 

 
 ١٬٩٢٦٬٠٦٠٬٦٥٠  ٢٧٬٤٩٣٬٥١٥  ١٬٨٩٨٬٥٦٧٬١٣٥ (غير مراجعة)  م٢٠٢١ يونيو ٣٠

  ١٬٦٣٨٬٥٢٤٬٥٥٩   ٢٤٬٨٦٥٬٢٢٣   ١٬٦١٣٬٦٥٩٬٣٣٦  )مراجعة( م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

      
       مجموع مطلوبات القطاع: 

 ١٬٣١٢٬٤٩٢٬٨٩٤  ١٨٬٠٥١٬٩٠٥  ١٬٢٩٤٬٤٤٠٬٩٨٩ (غير مراجعة)  م٢٠٢١ يونيو ٣٠

  ١٬٠٢٨٬٣٦٥٬٢٤٠   ١٣٬١٠٧٬١٥٩   ١٬٠١٥٬٢٥٨٬٠٨١  (مراجعة) م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 
  



 الشركة السعودية للعدد واألدوات

  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 م٢٠٢١يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
  (جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

-١٥- 

 (تتمة)  معلومات القطاعات .١٩
 

 م٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ةالستلفترة 
 )مراجعة(غير 

  المجموع   الخدمات اللوجستية   المبيعات والخدمات    
        اإليرادات:

  ٧٦٩٬٢٤٩٬٧٥٥   ٢٨٬١٩٣٬٧٢٤   ٧٤١٬٠٥٦٬٠٣١   مجموع ايرادات القطاع

  )٢١٬٦٧٦٬٦٨١(    )٢١٬٦٧٦٬٦٨١(   -   االيرادات بين القطاعات
       

  ٧٤٧٬٥٧٣٬٠٧٤   ٦٬٥١٧٬٠٤٣   ٧٤١٬٠٥٦٬٠٣١   إيرادات من العمالء الخارجيين 

           

           اإليرادات:توقيت إثبات 

  ٧٤٥٬١٩٧٬٧٧٦   ٦٬٥١٧٬٠٤٣   ٧٣٨٬٦٨٠٬٧٣٣   في نقطة زمنية معينة  

  ٢٬٣٧٥٬٢٩٨   -   ٢٬٣٧٥٬٢٩٨   بمرور الوقت 

  ٧٤٧٬٥٧٣٬٠٧٤   ٦٬٥١٧٬٠٤٣   ٧٤١٬٠٥٦٬٠٣١  

 

  ٧٢٬٠٥١٬٩٦٨   ٣٬٠٦٧٬٩٨٥   ٦٨٬٩٨٣٬٩٨٣   الربح من العمليات 

 
 

     
  ١٬٢٢٤٬٥٤٣   ٧٣٬٨٥٢    ١٬١٥٠٬٦٩١   ايرادات أخرى، صافي

  )٢٢٬١١٣٬٠٥٢(   )٥٢٬٢٧١(    )٢٢٬٠٦٠٬٧٨١(   تكلفة تمويل

  ٥١٬١٦٣٬٤٥٩   ٣٬٠٨٩٬٥٦٦   ٤٨٬٠٧٣٬٨٩٣   الربح قبل الزكاة
  )٦٬٣٠٦٬٠٦٩(   -    )٦٬٣٠٦٬٠٦٩(   الزكاة

  ٤٤٬٨٥٧٬٣٩٠   ٣٬٠٨٩٬٥٦٦   ٤١٬٧٦٧٬٨٢٤   صافي الربح للفترة
  

  :معلومات قطاعية أخرى

 (غير مراجعة) م٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ةالستلفترة 
 
  المجموع   الخدمات اللوجستية   المبيعات والخدمات  

  ٣٠٬٦٣٦٬٠٢٦  ١٬٩٦٦٬٣١٠   ٢٨٬٦٦٩٬٧١٦  النفقات الرأسمالية 

  ٢٦٬٩٢٥٬٣٩٧   ١٬٨٨٣٬٧١٧   ٢٥٬٠٤١٬٦٨٠  استهالك واطفاء

  ٣٧٬٢٧٧٬٤٧٢   ٢٩٬٣٧٢   ٣٧٬٢٤٨٬١٠٠  استهالك أصل حق االستخدام

  
     مجموع موجودات القطاع: 

 
 

 ١٬٧٠٥٬٠١٤٬٦٢١  ٢٥٬٣٩٩٬٧٢٣  ١٬٦٧٩٬٦١٤٬٨٩٨ (غير مراجعة)  م٢٠٢٠ يونيو ٣٠

  ١٬٧٦٣٬٣٨٥٬٦٨٠   ٢٢٬٠٨٧٬٤٥٥   ١٬٧٤١٬٢٩٨٬٢٢٥  )مراجعة( م٢٠١٩ديسمبر  ٣١

      
       مجموع مطلوبات القطاع: 

 ١٬١١٨٬٢٩٥٬٣٨١  ١٣٬٤٧٦٬٢٥٦  ١٬١٠٤٬٨١٩٬١٢٥ (غير مراجعة)  م٢٠٢٠ يونيو ٣٠

  ١٬٢٢٢٬٥١٩٬٨٤٨   ١٠٬٩٨٨٬١٢٩   ١٬٢١١٬٥٣١٬٧١٩  )مراجعة( م٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 
 توزيعات األرباح  .٢٠

  
. م٢٠٢٠تفويض مجلس اإلدارة لتوزيع األرباح للمساهمين لسنة  م٢٠٢٠أبريل  ٣٠جتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في قرر مساهمو الشركة في ا

على مساهمي الشركة الذين  م٢٠٢٠توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام  م٢٠٢١مارس  ١١قرر مجلس اإلدارة في اجتماعهم المنعقد في 
  .م٢٠٢١أبريل  ١١ سعودي للسهم. تم دفع األرباح بتاريخ لایر ٠٫٧٥مليون لایر سعودي بسعر  ٢٧بمبلغ  م٢٠٢١مارس  ٢٨يملكون األسهم بتاريخ 

  
  
  

   



 الشركة السعودية للعدد واألدوات

  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 م٢٠٢١يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
  (جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

-١٦- 

 )١٩-جائحة فيروس كورونا (كوفيد .٢١
 

لتمكين المجموعة   تم تنفيذ التدابير الالزمةوموظفي المجموعة وأدائها المالي.    ،التجزئةب  البيع   وتأثيرها على سوق)  ١٩-كوفيد  (تراقب المجموعة بعناية جائحة  
  . ظل استمرار الجائحة، بما في ذلك العمل عن بعد حيثما أمكن، مع اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة لحماية صحة موظفيها في العمل كالمعتادمن مواصلة 

 
ويعتمد على  عمال واالقتصاد غير مؤكدوضع اإلغالق وتأثيره على األومدة يزال مدى  المؤقتا. من المتوقع أن يكون جائحة فيروس كورونا  تأثير ومع أن

  التطورات المستقبلية التي ال يمكن تقديرها بدقة.
  

 يونيو ٣٠هية في تالمعلنة للمجموعة للفترة المن الموجزة الموحدةاألولية تأثير جوهري على القوائم المالية  ١٩-لم يكن لجائحة كوفيد هتعتقد إدارة المجموعة أن
  .م٢٠٢١

 
 لفترة التقرير الحقةأحداث  .٢٢

 
  . وجزةاإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية الفترة والتي قد تتطلب إفصاح أو تعديل على هذه القوائم المالية األولية الموحدة الم تعتقد

 
  الموجزة  الموحدة القوائم المالية األولية  الموافقة على .٢٣

 
 .)هـ١٤٤٢ذو الحجة  ١٩الموافق ( م٢٠٢١ يوليو ٢٩بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة الموجزة الموحدة األولية  المالية القوائمتم اعتماد هذه 


