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 الفوزان والسدحان، شركة تضامنية مسجلة في المملكة العربية السعودية إم جي يب يك
  العالمية، إتحاد سويسرا يم جإ يب يقلة والتابعة لـ كالمست يم جإ يب يومنشأة عضو شبكة أعضاء ك

 

 "الموحدة مالية األولية الموجزةتقريـر الفحص المحدود للقوائم ال"

 

 المساهمون/ السادة 

 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت

 المملكة العربية السعودية  - جدة

 

 نطـاق الفحص

التابعة  تهااوشرك( "الشـركة")المرفقة للشركة المتحدة الدولية للمواصالت الموحدة لقد فحصـنا قائمة المركز المالي األولية 

 أشهر المنتهيتين في التسعةووقائمة الدخل الموحدة لفترتي الثالثة م 1320 سبتمبر 03كما في ( "المجموعة")

 التسعةم، وقائمتي التدفقات النقدية األولية الموحدة والتغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة لفترة 1320 سبتمبر 03

المعتبرة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم ( 22)إلى ( 2)ة من واإليضاحات الموجزة المرفق أشهر المنتهية في ذلك التاريخ

التي أعدتها  مجموعةهي مسئولية إدارة الالموحدة إن هذه القوائم المالية األولية الموجزة . الموحدة المالية األولية الموجزة

األولية  نتيجة فحص هذه القوائم الماليةالتعبير عن إن مسئوليتنا هي  .ات التي طلبناهاوقدمتها لنا مع كافة المعلومات والبيان

 .الذي قمنا به فحصالالموحدة بناءاً على الموجزة 

 

يتكون الفحص . وفقـاً لمعيار فحص التقارير المالية األولية الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينفحصنا تم لقد 

نات والمعلومات المالية واإلستفسار من األشخاص المسئولين المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على البيا

يعد هذا الفحص أقل نطاقاً من عملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف . عن األمور المالية والمحاسبية

 .  أي، فإننا ال نبدي مثل هذا الرالقوائم المالية ككل، لذا دف إلى إبداء رأي حولعليها، والتي ته

 

 نتيجة الفحص

األولية  تعديالت مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية يقمنا به، لم يتبين لنا وجود أ يذبناًء على الفحص المحدود ال

 .المملكة العربية السعودية يتتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها ف يالمرفقة لكالموحدة الموجزة 

 

 لسدحانكي بي إم جي الفوزان وا/ عن

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إبراهيم عبود باعشن

 328ترخيص رقـم 

 هـ2101 ذو الحجة 10 جدة في

 م1320 أكتوبر 12الموافق 
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 (غير مدققة)الموحدة  األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية
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 الشركة وشركاتها التابعة وأنشتطهم الرئيسية -2

سجلة في مدينة جدة بالمملكة العربية هي شركة مساهمة سعودية م( الشركة) إن الشركة المتحدة الدولية للمواصالت

 (. م1339أغسطس  13الموافق )هـ 2112شعبان  9بتاريخ  1303329302السعودية، تحت السجل التجاري رقم 

 

 بموجب الترخيص " بدجت لتأجير السيارات"تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تأجير السيارت تحت إسم 

 .لالصادر من وزارة النق 3131333133رقم 

 

 (:تعرف مجتمعة بالمحموعة)، لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالية سبتمبر 03في 

 

 (%) نسبة الملكية الفعلية  بلد التأسيس اإلسم

 م1132 م3810  

 %8, %74 الهند يونيترانس انفوتيك خدمات الهند الخاصة المحدودة 

 لنقل بالشاحناتلشركة الجذور الراسخة 

 %233 %011 المملكة العربية السعودية ودةالمحد 

 

في تأجير شركة الجذور  كما تعمل تعمل شركة يونيترانس انوفتيك خدمات في مجال توفير خدمات تقنية المعلومات

  . الشاحنات والمعدات

 

من أسهم شركة ترانزليس القابضة الهند الخاصة % 01898قامت الشركة باإلستحواذ بنسبة م 1321خالل 

شركة ترانزليس القابضة . مليون لاير سعودي ,1982شركة خاصة محدودة في الهند بإجمالي مبلغ  –حدودة الم

الهند الخاصة المحدودة تعمل بشكل رئيسي في أعمال التأجير التشغيلي للسيارات بما في ذلك سيارات الركاب، 

 .ستثمار في شركة زميلةاإلستثمار على أنه إ تم تبويب .المركبات التجارية والمركبات الخاصة

 أسس اإلعداد  -8

  اإللتزام بالمعايير (أ )

الصدادر عدن التقدارير الماليدة األوليدة ر ايدمعالموحددة المرفقدة وفقداً لاألوليدة المدوجزة تم إعدداد القدوائم الماليدة 

 . الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 

راءتها مقرونة مع القدوائم الماليدة السدنوية المراجعدة هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة يجب أن تتم ق

 .م1321ديسمبر  02للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

 أسس القياس  (ب )

قاق الموحدددة وفقدداً لمبدددأ التكلفددة التاريخيددة بإسددتخدام مبدددأ اإلسددتح األوليددة المددوجزة تددم إعددداد القددوائم الماليددة

ت المخصصدة للبيدع والتدي يدتم قياسدها بقيمتهدا الدفتريدة أو ، بإستثناء الموجدوداالمحاسبي ومفهوم اإلستمرارية

 .القيمة العادلة بعد خصم تكلفة البيع، أيهما أقل
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 (تابع)أسس اإلعداد   -8

 

 عملة العرض والنشاط  (ج )

 نشدداطالالموحدددة بالريدداالت السددعودية التددي تمثددل عملددة األوليددة المددوجزة يددتم عددرض هددذه القددوائم الماليددة 

 .للمجموعة

 

 ام التقديرات واالحكام المحاسبية الهامةإستخد (د )

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة من اإلدارة إستخدام بعض التقديرات واإلفتراضات التي تؤثر في المبالغ 

أيضاً يتطلب من اإلدارة ممارسة حكمها في عملية تطبيق السياسات . المعروضة للموجودات والمطلوبات

مراجعة هذه األحكام واإلفتراضات والتقديرات على أساس مستمر، وتعتمد على تتم . المحاسبية المجموعة

الخبرة السابقة وعوامل أخرى بما في ذلك الحصول على إستشارة مهنية وتوقعات األحداث المستقبلية والتي 

س يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات المتعلقة بها على أسا. يعتقد أنها مناسبة تحت الظروف الحالية

مراجعة التقديرات المحاسبية يتم اظهارها في الفترة التي تتم فيها مراجعة التقديرات وفي فترة . مستمر

 .المراجعة المستقبلية التي قد تتأثر بنتائج تلك المراجعة

 

 :والتقديرات الهامةبتطبيق األحكام تقوم المجموعة فيما يلي البنود التي 

 

 (مدرجة تحت بند الممتلكات والمعدات) سيارات 

ستبعاد، اإلتستخدم المجموعة األحكام لتقدير األعمار اإلنتاجية والقيمة التخريدية المتوقعة للسيارات في تاريخ 

 .وذلك بناءاً على الخبرة السابقة والمعلومات المتاحة في تاريخ قائمة المركز المالي

 السياسات المحاسبية الهامة -3

األوليدة تطبيق السياسدات المحاسدبية المبيندة أدنداه بشدكل ثابدت علدى جميدع الفتدرات المعروضدة فدي القدوائم الماليدة  تم

  . للمجموعة الموحدةالموجزة 

 

  التوحيدأسس  (أ )

تها التابعدة كمدا هدو مبدين االموحدة المرفقة القدوائم الماليدة للشدركة وشدركاألولية الموجزة تتضمن القوائم المالية 

 . أعاله( 2)ضاح في إي

تتوفر السيطرة عندما يكون للمجموعدة المقددرة . الشركة التابعة هي منشأة تم السيطرة عليها بواسطة المجموعة

لتقددير السديطرة . على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة وذلدك للحصدول علدى مندافع مدن أنشدطتها

يددتم إدراا القددوائم الماليددة للشددركة . اً يددتم أخددذها فددي الحسددبانفددإن حقددوق التصددويت المحتملددة التددي تمددارس حاليدد

 . الموحدة من تاريخ بدأ السيطرة حتى تاريخ توقفهااألولية الموجزة التابعة في القوائم المالية 

  

تها التابعدة يدتم اكافة األرصدة الداخلية للمجموعة والمعامالت المالية الناتجة من المعدامالت بدين الشدركة وشدرك

باإلضافة أيدة أربداح أو خسدائر غيدر محققدة ناتجدة . الموحدةاألولية الموجزة تبعادها عند اعداد القوائم المالية اس

 .من معامالت داخلية في المجموعة يتم استبعادها عند توحيد القوائم المالية الموحدة
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 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  -3

 

 زميلة ةإستثمارات في شرك (ب )

هي تلك التدي يكدون للمجموعدة تدأثير هدام عليهدا ولكدن ليسدت سديطرة علدى السياسدات الماليدة  الشركات الزميلة

فدي  83إلدى  13يكون للمجموعة تأثير هام عندما تمتلك حصة فدي المنشدأة األخدرى تتدراوح مدابين . والتشغيلية

 ق مدا بدين الشدركاءما لم يتم النص على غير ذلك بموجب إتفاقدات بديلدة أو حسدب اإلتفدا المائة حقوق التصويت

تتم المحاسبة عن الشركات الزميلة بإستخدام طريقة حقوق الملكية . الشركة المستثمر فيها ذات مسئولية محدودة

المجموعدة فدي شدركات تتضمن إسدتثمارات . ويتم تسجيلها مبدئياً بالتكلفة( شركات مستثمر فيها بحقوق الملكية)

تتضدمن القددوائم الماليدة حصددة . صددم أيدة خسددائر إنخفداض متراكمددة الشدهرة المحددددة عندد اإلقتندداء بعدد خ زميلدة

المجموعة من األرباح والمصروفات وحركة حقوق الملكية للشركات المستثمر فيهدا بحقدوق الملكيدة مدن تداريخ 

عنددما تتجداوز حصدة المجموعدة فدي الخسدائر ملكيتهدا فدي أي شدركة . بداية ذلك التأثير الهام حتى تاريخ توقفده

م تخفيض القيمدة الدفتريدة لحصدة المجموعدة إلدى صدفر ويدتم إيقداف تحمدل أي خسدائر أخدرى بإسدتثناء زميلة يت

. الحاالت التي تتكبد فيها المجموعة إلتزامات قانونية أو ضدمنية أو القيدام بمددفوعات نيابدة عدن الشدركة الزميلدة

 .ت الزميلة للفترةالموحدة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركا األولية تظهر قائمة الدخل

 

 تحويل العمالت األجنبيـة  (ج )

وهدي عملدة العدرض والنشداط الرئيسدية الموحددة بداللاير السدعودي، األوليدة المدوجزة يتم عرض القدوائم الماليدة 

 .كل شركة تابعة لديها عملة نشاط خاصة بها. للمجموعة

 

على أساس أسعار الصدرف  للشركةلرئيسية يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة النشاط ا

كمدا يدتم تحويدل الموجدودات والمطلوبدات الماليدة المدرجدة بدالعمالت . السائدة في السوق بتاريخ تلك المعدامالت

علدى أسداس سدعر صدرف  بالشدركةاألجنبية بتاريخ قائمة المركز المالي إلى عمالت النشداط الرئيسدية الخاصدة 

تقيد الفروقات الناتجدة عدن تحويدل العمدالت األجنبيدة فدي قائمدة الددخل . هذا التاريخالعمالت األجنبية السائد في 

 .الموحدة للفترة الجاريةاألولية 

 

يددتم ترجمددة موجددودات ومطلوبددات الشددركة التابعددة األجنبيددة إلددى الددلاير السددعودي علددى أسدداس أسددعار الصددرف 

ترجمة بنود حقوق الملكية في الشركة التابعدة األجنبيدة  يتم. الموحـدة األولية السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي

بينما يتم ترجمة بنود قائمة الددخل . باستثناء األرباح المبقاة على اساس أسعار التحويل السائدة عند نشوء كل بند

التسدويات الناتجدة عدن . للشركة التابعة األجنبية على اساس المتوسط المرجح ألسعار الصرف خالل تلك الفترة

ترجمة القوائم المالية للشركة التابعدة األجنبيدة إلدى الدلاير السدعودي يدتم إدراجهدا فدي بندد منفصدل ضدمن حقدوق 

 .  الموحدةاألولية الموجزة العائدة لمساهمي الشركة في القوائم المالية ( حساب فروق ترجمة)الملكية 

 

 ذمم مدينـة تجارية   (د )

يكون . لية للفاتورة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلهاتدرا الذمم المدينة التجارية بالمبالغ األص

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها عندما يكدون هنداك شدك جدوهري إلمكانيدة المجموعدة تحصديل المبدالغ 

 .بالكامل وفقاً للشروط األصلية للذمم المدينة

 

 تحقق االيرادات  (ه )

بعدد إسدتبعاد ووفقاً لشروط عقود التدأجير التأجير  ة عقودمن تأجير السيارات على مدى فتريتم إثبات اإليرادات 

الخدمات الطارئة المخصصة إليرادات تأجير السيارات وتثبت  أوتشمل الرسوم أيضاً إيرادات اإليجار . الخصم

إيرادات التأجير التشغيلي تثبت . اإليرادات من التأجير الذي لم يصدر عنه فواتير بصافي القيمة المتوقع تحقيقها

 .على مدى فترة التأجير
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 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  -3

 

 مخزون (و )

يتم تقييم المخزون على أسداس التكلفدة أو . يمثل المخزون قطع الغيار والمستلزمات األخرى الخاصة بالسيارات

ة يدتم تكدوين مخصدص لمقابلد. صافي القيمة المتحققدة أيهمدا أقدل، ويدتم تحديدد التكلفدة بطريقدة المتوسدط المدرجح

 .المخزون الراكد أو بطيء الحركة أو المعيب كلما دعت الضرورة لذلك

 . صافي القيمة المتحققة هي سعر البيع التقديري في النشاط العادي بعد خصم مصروفات البيع

 

 ممتلكات ومعدات  (ز )

. (إن وجددد)تسددجل الممتلكددات والمعدددات بالتكلفددة، بعددد خصددم اإلسددتهالك المتددراكم وأي إنخفدداض فددي القيمددة 

اإلستهالك مبني على تكلفة األصل ناقصاً قيمته التقديرية المتبقية ويحمل اإلستهالك على قائمة الدخل بإسدتخدام 

 .طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمعدات وال يتم إحتساب إستهالك على األراضي

 

 :األعمار اإلنتاجية المقدرة هي كالتالي

 لسنواتا        

 13-23      مباني وإنشاءات أخرى

 0-1        سيارات

 8-1     أثاث وتركيبات ومعدات متكبية

 9-1       آالت ومعدات

الناتجة من عملية البيع مدن أحدد موجدودات بندد الممتلكدات والمعددات عدن طريدق ( الخسارة)يتم تحديد الربح أو 

الناتجة كبند مسدتقل ( الخسارة)لهذا األصل، يتم إثبات الربح أو  مقارنة المتحصالت من البيع مع القيمة الدفترية

 . األولية الموحدة في قائمة الدخل

   

يتم مراجعة طرق اإلستهالك والعمر اإلنتاجي والقيم المتبقية في نهاية كل فترة مالية ويدتم تعدديلها اذا كدان ذلدك 

 .مناسباً 

 

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات  (ح )

ة الدفترية للممتلكات والمعدات للتأكد من وجود أي دليدل علدى حددوث خسدارة نتيجدة إنخفداض تتم مراجعة القيم

يدتم إثبدات . في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغير في الظـروف إلى أن القيمة الدفتريدة غيدر قابلدة لرسدترداد

الدفتريددة عددن القيمددة القابلددة  الخسددارة الناتجددة عددن اإلنخفدداض فددي القيمددة، إن وجدددت، والتددي تمثددل زيددادة القيمددة

إن القيمددة القابلددة لرسددترداد هددي القيمددة العادلددة بعددد خصددم مصددروفات البيددع أوقيمددة األصددل عنددد . لرسددترداد

لغرض تقييم اإلنخفاض في قيمة الموجودات، يتم تجميدع الموجدودات إلدى أدندى مسدتوى . اإلستخدام، أيهما أكبر

 . ة لكل وحدة بصورة منفصلةلها بحيث يمكن تحديد التدفقات النقدي

 

 الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع  (ط )

يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها بغرض للبيع التي يتوقع أن يتم استردادها في المقام األول  

، من خالل بيع وليس من خالل االستخدام المستمر بأنها محتفظ بها بغرض البيع ضمن الموجودات المتداولة

بعد ذلك، يتم قياس الموجودات بقيمتها . يتم اعادة قياس الموجودات وفقا للسياسات المحاسبية للمجموعة

 .الدفترية والقيمة العادلة أيهما أقل مخصوماً منها تكلفة البيع
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 تمويل السيارات (ي )

ويتم إدراا رسوم البنك . إتفاقيات التورق بالقيمة العادلة يتم تسجيل السيارات المشتراه تحت إطار المرابحة و

 .بصفة دورية وثابتة األولية الموحدةوغيرها من الرسوم على قائمة الدخل 

 

 الذمم الدائنة والمصروفات المستحقة  (ك )

ر يتم إثبات المطلوبات المتوجب سدادها مستقبالً عن التوريدات أو الخدمات المستلمة سواء صدرت لها فواتي

 .للمجموعة أم لم تصدر

 

 المخصصات (ل )

ويمكن تقديره بشكل ( قانوني أو ضمني)مخصص ما، إذا كان للمجموعة نتيجة ألحداث سابقة إلتزام يتم إثبات 

 .موثوق مع إحتمال وجود ضرورة إقتصادية لسداد ذلك اإللتزام

 

 رسوم االمتياز  (م )

 . سجل على أساس االستحقاقرسوم االمتياز عبارة عن اإلتاوات التي تدفعها الشركة وت 

 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة  (ن )

وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية  للمجموعة يتم يتم إحتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 ويتم إحتساب هذه المكافأة على أساس القيمة الحالية. األولية الموحدة ويمثل مبلغ مستحق يقيد على قائمة الدخل

يتم احتساب مكافأة . للمزايا المقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز المالي

 .لألنظمة المعمول بها وفقاً األجنبية التابعة  اتنهاية الخدمة للشرك

 

 المصروفات  (س )

رة وغيدر المباشدرة التدي علدى التكداليف المباشدوالمصدروفات التسدويقية تشتمل المصروفات العمومية واإلدارية 

المصدروفات التسدويقية . تكون تحديداً غير متربطة بتكاليف االيردات وفقاً للمبادىء المحاسبية المتعدارف عليهدا

كافة المصدروفات األخدرى يدتم تصدنيفها . هي تلك المصروفات الناتجة من مجهودات الشركة في مهام التسويق

اليف بدين تكلفدة اإليدرادات ومصدروفات التسدويق والمصدروفات تدوز  هدذه التكد .كمصروفات عمومية وإدارية

 .  العمومية واإلدارية، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة

 

 الزكاة وضريبة الدخل  (ع )

ألنظمددة مصددلحة الزكدداة والدددخل  اً قددللزكدداة الشددرعية وف وشددركة تابعددة مددن شددركاتها التابعددة تخضددع الشددركة 

تحمدل . تخضع الشدركة األجنبيدة التابعدة ألنظمدة الضدرائب فدي الهندد .في المملكة العربية السعودية( المصلحة)

يدتم قيدد التعدديالت التدي تطدرأ عندد صددور . للفتدرة الجاريدةالموحددة الزكاة وضريبة الددخل علدى قائمدة الددخل 

 .الفترةفي تلك  الموحدة الربط النهائي للزكاة أو الضريبة على قائمة الدخل
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 توزيعات األرباح  (ف )

كمدا يدتم قيدد . يتم قيد توزيعات األرباح المرحلية كمطلوبات في الفترة التي يتم إعتمادها من قبل مجلدس اإلدارة 

 . األرباح الموزعة النهائية في الفترة التي يتم إعتمادها من قبل المساهمين

 

 النقد وما في حكمه (ص )

وق ونقد لدى البنوك وإستثمارات أخرى قصيرة األجل ذات سيولة يتكون النقد وما في حكمه من نقد بالصند

 .عالية، إن وجدت، لفترة إستحقاق أصلية لمدة ثالثة أشهر أو أقل والتي تتوفر للشركة بدون أية قيود

 

 المقاصة  (ق )

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتظهر بالصافي فدي قائمدة المركدز المدالي عنددما يكدون هنداك حدق  

نظامي واجب النفاذ لتسوية المبالغ المحققة وعنددما تعتدزم الشدركة أن يدتم السدداد علدى أسداس صدافي القيمدة أو 

 .إثبات األصل وسداد اإللتزام في وقت واحد

 

 قروض بنكية طويلة االجل  -9

وتسهيالت  تتكون القروض البنكية طويلة األجل من مجموعة تسهيالت بموجب اتفاقيات المرابحة واتفاقيات التأجير

وهذه القروض مضمونة . التورق من بنوك تجارية مختلفة، كافة القروض عليها عموالت بنكية وفقاً لألسعار السائدة

تتضمن اتفاقيات القروض بعض التعهدات التي تنص ـ من بين أشياء أخرى ـ االحتفاظ بنسب . ذنيةأبواسطة سندات 

 .ومؤشرات مالية محددة

 وزعةرأس المال واألرباح الم -4

مليون  111: م1321)مليون لاير سعودي  038م يتكون رأسمال الشركة من مبلغ 1320 سبتمبر 03في كما 

 لاير 23مدفو  بالكامل قيمة كل سهم ( مليون سهم 1181: م1321)مليون سهم  0388لى إمقسم ( لاير سعودي

 .سعودي

 

مليون لاير  82811توزيعات أرباح نهائية بمبلغ م 1320يناير  27دارة في جلسته المنعقدة بتاريخ إلاقترح مجلس ا

كما اقترح أيضاً مجلس م، 1321ديسمبر  02للسنة المنتهية في ( لاير سعودي لكل سهم 182تمثل )سعودي 

مكافأة مليون لاير سعودي من خالل منح سهم  038زيادة رأسمال الشركة إلى مبلغ  اإلدارة من خالل نفس الجلسة

 العادية المنعقدة بتاريخ العمومية غيرالحقاً وخالل اجتما  الجمعية )في ذلك التاريخ  أربعة أسهم مصدرة لكل

مكافأة مليون سهم  82, بإعتماد اقتراح مجلس اإلدارة ووافقوا على إصدار المساهمونقام  ،م1320أبريل  29

مليون  038 سعودي إلى مليون لاير 111، وعليه فإن رأسمال الشركة تم زيادته من (لاير للسهم 23 بقيمة إسمية

 .م1320مايو  18تم إستكمال اإلجراءات النظامية لزيادة رأس المال في . لاير سعودي

 

 ربحية السهم -7

 بقسدمة احتسدبت قددم 1321 سدبتمبر 03م و1320 سدبتمبر 03فدي  أشدهر المنتهيتدين والتسدعةربحية السهم للثالثدة 

 .(هم المكافأةمتضمنة أس)مليون سهم  0388 علىفترة لل صافي الدخل
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 مؤشر النتائج -6

تقوم المجموعة بإعدداد كافدة التسدويات الهامدة المطلوبدة لتظهدر بعددل مدن كافدة الندواحي الجوهريدة المركدز المدالي 

 ما زالدتأشهر  التسعةولثالثة ا فترتينتائج االعمال عن ونتائج األعمال األولية في كل تاريخ تقرير، ومع ذلك فإن 

 .والناتج من التقلبات الموسمية في النشاط سنة كاملةلعن النتائج الفعلية  دقيقاً  ال تمثل مؤشراً 

 المعلومات القطاعية -2

تمارس الشركة كما  .عقود قصيرة وطويلة األجل بجبمو واحد يتمثل في تأجير السيارات للشركة قطا  تشغيلي

لم يتم فصلها إلى قطاعات أعمال مختلفة المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإن المعلومات المالية داخل نشاطها 

التابعة غير هامة على القوائم المالية للمجموعة ألغراض التقارير  اتالمعلومات المالية للشرك. غرافيةأو ج

 .القطاعية

 تعهدات والتزامات محتملة -4

 :م1321)لاير سعودي  7882,8138خطابات ضمان سارية بمبلغ  المجموعة، لدى م1320 سبتمبر 03في 

التي تصدرها البنوك المحلية نيابة عن الشركة حسب متطلبات األعمال التجارية و( لاير سعودي ,88222832

 . العادية

 أرقام المقارنةإعادة تبويب  -01

 .الحالية الفترةتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتناسب مع عرض 

 إعتماد القوائم المالية -00

هدـ 2101 ذو الحجدة 10بتداريخ  الشدركة ةدارإمجلدس بواسدطة لمدوجزة الموحددة األوليدة اتم إعتماد القدوائم الماليدة 

 .م1320 أكتوبر 12الموافق 

 




