
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت 

 (شركة مساھمة سعودیة)  
 

 القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 وتقریر مراجع الحسابات المستقل

 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
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 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 
 

 الصفحات  الفھرس 
  

 ۲  – ۱ األولیة الموحدة المختصرةتقریر مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالیة 
  

 ۳ قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة
  

 ٤ قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة
  

 ٥ قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المختصرة
  

 ٦ قائمة التدفقات النقدیة الموحدة المختصرة
  

 ۲۳  – ۷ إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
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المالیة  القوائم  المستقل عن فحص  الحسابات  مراجع  تقریر 
 األولیة الموحدة المختصرة 
 للسادة مساھمي الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت   

   مقدمة 

لشركة المتحدة الدولیة للمواصالت ل م  ۲۰۲۲مارس    ۳۱لقد فحصنا القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة المرفقة في  
 ("الشركة") وشركاتھا التابعة ("المجموعة") المكونة من:

 
المختصرة   • الموحدة  في  القوائم  المنتھیة  أشھر  الثالثة  لفترة  اآلخر  الشامل  والدخل  الخسارة  أو  مارس    ۳۱للربح 

 م؛ ۲۰۲۲
 م؛ ۲۰۲۲مارس  ۳۱قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة كما في  •
 م؛ ۲۰۲۲مارس  ۳۱قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المختصرة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  •
 م؛ و ۲۰۲۲مارس  ۳۱یة الموحدة المختصرة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في قائمة التدفقات النقد •
 اإلیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة. •
 

ً إن اإلدارة ھي المسئولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة   لمعیار المحاسبة الدولي    وفقا
ألولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. إن مسئولیتنا ھي إبداء استنتاج عن ھذه القوائم المالیة  "التقریر المالي ا ۳٤

 األولیة الموجزة الموحدة استنادا إلى فحصنا.

 نطاق الفحص 

ً  بالفحص قمنا لقد الُمنفذ من قبل مراجع ) "فحص المعلومات المالیة األولیة  ۲٤۱۰الفحص ( للمعیار الدولي الرتباطات وفقا
المعتمد للمنشأة"،  المستقل  توجیھ  العربیة المملكة في الحسابات  من  األولیة  المالیة  القوائم  فحص  ویتكون  السعودیة. 

المالیة والمحاسبیة، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات   المسؤولین عن األمور  استفسارات بشكل أساسي لألشخاص 
شكٍل كبیر في نطاقھ من المراجعة التي یتم القیام بھا طبقا للمعاییر الدولیة للمراجعة  فحص أخرى. ویعد الفحص أقل ب

المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، وبالتالي فإنھ ال یمكننا الحصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع األمور الھامة التي 
 ي رأي مراجعة. یمكن التعرف علیھا خالل عملیة المراجعة. وعلیھ، فإننا لن نبد



۲ 

المالیة  القوائم  فحص  المستقل عن  الحسابات  مراجع  تقریر 
 األولیة الموحدة المختصرة 

 للسادة مساھمي الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (یتبع) 

 االستنتاج

مارس  ۳۱یجعلنا نعتقد بأن القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة المرفقة في   مااستنادا إلى فحصنا، لم یلفت انتباھنا 
الجوھریة،  ۲۰۲۲ النواحي  التابعة غیر معدة، من جمیع  للمواصالت وشركاتھا  الدولیة  المتحدة  للشركة  ً م  لمعیار   وفقا

 سعودیة. ) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة ال۳٤المحاسبة الدولي (

 كي بي إم جي لالستشارات المھنیة

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ناصر أحمد الشطیري 

 ٤٥٤رقم الترخیص 

 م۲۰۲۲مایو  ۲٤جدة، في 
 ھـ۱٤٤۳شوال  ۲۳الموافق 











 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت  
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
۷ 

 
 معلومات عن الشركة .۱
 

الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت ("الشركة األم") ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في جدة بالمملكة العربیة السعودیة،  
 م).  ۲۰۰۷أغسطس    ۲۰ھـ (الموافق  ۱٤۲۸شعبان  ۷بتاریخ  ٤۰۳۰۰۱۷۰۳۸بموجب السجل التجاري رقم  

 
السیارا واستئجار  تأجیر  في  األم  للشركة  الرئیسیة  األنشطة  التجاري  تتمثل  االسم  تحت  المستعملة  السیارات  ومبیعات  ت 

ً "بدجت لتأجیر السیارات"   الصادر عن وزارة النقل في المملكة العربیة السعودیة. تم    ۰۲۰۲۰۰۰٤۰۰للترخیص رقم    وفقا
 م. ۲۰۰۷سبتمبر  ۱إدراج الشركة األم في السوق المالیة السعودیة في 

 
 ن التالي: یقع المكتب المسجل للشركة األم في العنوا

 
 طریق الملك عبد العزیز، حي البساتین ٦٦۹٥

 ۹۲الوحدة رقم  
 ، ٤۳۲۷-۲۳۷۱۹جدة 

 المملكة العربیة السعودیة. 
 

الراسخة للنقلیات   شركتان تابعتان، وھما شركة الجذوردة المختصرة  لموحا بتاریخ القوائم المالیة األولیة  األم  تمتلك الشركة  
إلیھم    -المحدودة   یشار  التابعة"  لیمتد.("الشركات  برایفت  إندیا  سیرفیسز  إنفوتیك  یونترانس  واحد وشركة  شركة شخص 

 مجتمعین مع الشركة األم المشار إلیھا باسم "المجموعة").
 

د ("الشركة  شركة شخص واح  - من رأس المال المصدر لشركة الجذور الراسخھ للنقلیات المحدودة    ٪۱۰۰تمتلك الشركة األم  
التابعة" أو "رحال"). رحال ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في المملكة العربیة السعودیة وتعمل في مجال استئجار 

ً وتأجیر المركبات والمعدات الثقیلة وتجارة المركبات الثقیلة والمعدات وقطع الغیار   للسجل التجاري.  وفقا
 
المتبقیة من ملكیة الشركة الزمیلة الحالیة یونترانس   ٪ ٥۱الشركة األم على نسبة    م، استحوذت۲۰۲۰ینایر    ۲٦اعتباًرا من  و

من حصص الملكیة في ھذا    ٪۱۰۰إنفوتیك سیرفیسز إندیا برایفت لیمتد. على ھذا النحو، فإن الشركة األم تمتلك بالكامل  
 .الكیان. لذلك، تم توحیدھا في ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 
 فیما یلي تفاصیل الشركة الزمیلة: 

 
 % رأس المال المحتفظ بھ النشاط الرئیسي  االسم 

 مارس ۳۱  
 م ۲۰۲۲

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

    
 ٪ ۳۲٫۹۹ ٪۳۲٫۹۹ عقد إیجار تشغیلي لسیارات ترانسلیز ھولدینج إندیا برایفت لیمتد 

 
 ترانسلیز ھولدینج إندیا برایفت لیمتد

 
ھولدینج إندیا برایفت لیمتد خسائر في السنوات السابقة، وقامت اإلدارة بتخفیض قیمة االستثمار، وظھر تكبدت ترانسلیز  

 بقیمة ال شيء.
 

م. یتم  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱م أو  ۲۰۲۲  مارس  ۳۱لم یكن لدى الشركة الزمیلة أي مطلوبات محتملة أو التزامات رأسمالیة في  
ئم المالیة للشركات التابعة لتضبط سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المستخدمة من إجراء تعدیالت، متى ما لزم ذلك، على القوا

 قبل المجموعة. 
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 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

۸ 

 
 أساس اإلعداد  .۲
 
 بیان االلتزام  ۲-۱
 

ً تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة   ) "التقریر المالي األولي" ("المعیار ۳٤لمعیار المحاسبة الدولي (   وفقا
للمراجعین ۳٤ السعودیة  الھیئة  عن  الصادرة  األخرى  واإلصدارات  والمعاییر  السعودیة  العربیة  المملكة  في  المعتمد   ("

 لعربیة السعودیة"). والمحاسبین (یشار إلیھا مجتمعة بـ "المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة ا
 

ال تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في مجموعة كاملة من  
م.  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱القوائم المالیة الموحدة السنویة. ویجب قراءتھا مع القوائم المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في  

من ذلك، تم إدراج إیضاحات تفسیریة مختارة لشرح األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز  وعلى الرغم  
مارس    ۳۱المالي للمجموعة وأداءھا منذ آخر قوائم مالیة سنویة. إضافةً لذلك، إن نتائج األعمال للفترة األولیة المنتھیة في  

دیسمبر   ۳۱ي یمكن أن تكون علیھا نتائج السنة المالیة التي تنتھي في  م ال تعتبر بالضرورة مؤشرا على النتائج الت۲۰۲۲
 م. ۲۰۲۲

 
 أساس القیاس  ۲-۲
 

المحاسبي  التاریخیة باستخدام مبدأ االستحقاق  التكلفة  المختصرة على أساس مبدأ  الموحدة  المالیة األولیة  القوائم  تم إعداد 
 ومفھوم االستمراریة، ما لم یذكر خالف ذلك. 

 
 عملة النشاط والعرض  ۲-۳
 

یتم عرض القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة باللایر السعودي، وھو العملة الرئیسیة للشركة األم وعملة العرض  
 للمجموعة. تم تقریب جمیع المبالغ ألقرب ألف لایر سعودي، ما لم یذكر خالف ذلك. 

 
 مة األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھا  ٤-۲
 

یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة للمجموعة استخدام بعض التقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على  
 مبالغ اإلیرادات، المصروفات، الموجودات والمطلوبات، واإلفصاحات المرفقة عن المطلوبات المحتملة. 

 
تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة وطرق االحتساب والمصادر الرئیسیة إن األحكام الھامة التي استخدمتھا اإلدارة في  

، باستثناء ما یلي م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للتقدیرات ھي ذات السیاسات التي ُطبقت في القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  
كد الحالي، فقد یؤدي أي تغیر مستقبلي في . إال أنھ، وفي ضوء عدم التأنتاجیة للممتلكات والمعداتفیما یتعلق باألعمار اإل

االفتراضات والتقدیرات إلى نتائج قد تتطلب تعدیالت جوھریة على القیم الدفتریة للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في 
أثیر بناًء على  الفترات المستقبلیة. ونظرا لتطور الوضع سریعًا مع حالة عدم التأكد في المستقبل، ستستمر اإلدارة في تقییم الت

 ). ۱٥التطورات المستقبلیة (انظر أیضا اإلیضاح 
 

 مراجعة األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات 
 

ھذه   تحدید  یتم  االستھالك.  احتساب  لغرض  والمعدات  للممتلكات  المقدرة  اإلنتاجیة  األعمار  بتحدید  المجموعة  إدارة  تقوم 
ستعمال المتوقع لألصل أو التلف الطبیعي. تقوم اإلدارة بمراجعة القیمة المتبقیة واألعمار التقدیرات بعد األخذ في االعتبار اال

اإلنتاجیة سنویا، ویتم تعدیل أعباء االستھالك في المستقبل متى ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات 
 السابقة. 

 
فتر في    ةخالل  المنتھیة  أشھر  اإلنتاجي م۲۰۲۲مارس    ۳۱الثالثة  العمر  لتقییم  داخلیة  فنیة  مراجعة  المجموعة  أجرت   ،

 . وبناًء علیھ، تم تعدیل األعمار اإلنتاجیة المقدرة للسیارات من قبل المجموعة على النحو التالي: لھا  للسیارات والقیم المتبقیة
 

 دیسمبر ۳۱حتى  
 م ۲۰۲۱

  ینایر ۱اعتبارا من 
 م ۲۰۲۲

 سنوات  
 ٤٫۲۳ ٤ سیارات إیجار
 ۲٫۷۸ ۲٫٥۸ سیارات تأجیر 

 
بمبلغ    المباعة  تكلفة السیاراتأدى التغیر في األعمار اإلنتاجیة المقدرة إلى انخفاض في مصروفات االستھالك وزیادة في  

المستقبلیة دید أثر التقدیرات في الفترات  حال یمكن تم  ۲۰۲۲مارس    ۳۱للفترة المنتھیة في    ملیون لایر سعودي (صافي)  ۱۹٫۷
 ً   .عملیا
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 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

۹ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة .۳
 

إن السـیاسـات المحاسـبیة المطبقة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصـرة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد القوائم  
نة المنتھیة في   نویة الموحدة للمجموعة للـس تثناء تطبیق ۲۰۲۱دیـسمبر  ۳۱المالیة الـس اریة  م، باـس التعدیالت والتفـسیرات الـس

ــیاســـ ۲۰۲۲ینایر  ۱اعتبارا من  ــاح   ةم والسـ ــبیة الجدیدة كما ھو مذكور في اإلیضـ . لم تقم المجموعة بالتطبیق ۱۷المحاسـ
 المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل صدر ولكن لم یدخل حیز التنفیذ.

 
 الزكاة والضریبة .٤
 

ملیون لایر سعودي. لم یكن ھناك أي تغییر في حالة الربط الزكوي والضریبي   ۲٫٥بلغت مصروفات الزكاة الضریبة للفترة  
 م، باستثناء ما یلي: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للشركة األم والشركات التابعة لھا من القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 
 الشركة األم 

 
ً م وسددت التزاماتھا الزكویة  ۲۰۲۱سمبر  دی   ۳۱قدمت الشركة األم إقراراتھا الزكویة لجمیع السنوات حتى   لذلك. عالوة    وفقا

م وسددت التزاماتھا لضریبة االستقطاع  ۲۰۲۱على ذلك، قدمت الشركة إقرارات ضریبة االستقطاع الخاصة بھا حتى دیسمبر  
 ً  لذلك.  وفقا

 
ئة") ربطا نھائیا للسنوات من  ، أصدرت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیم ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  

م بمبلغ ۲۰۱۷م إلى  ۲۰۱٥م. وقامت الشركة بدفع جزء من المبلغ للسنوات من  ۲۰۱۸دیسمبر    ۳۱م حتى  ۲۰۱٥دیسمبر    ۳۱
لایر سعودي وقدمت التماسات إلى األمانة العامة للجان الزكویة والضریبیة والجمركیة بخصوص المبلغ الباقي    ۱٬٦۷۸٬۳۰۰

م، قبلت الھیئة االعتراض ولم تطالب بفروق  ۲۰۱۸دیسمبر    ۳۱ سعودي. بالنسبة للسنة المنتھیة في  لایر  ٦۷۲٬۲٥٤البالغ  
م  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱م، أصدرت الھیئة مؤخرا ربطا نھائیا للسنتین المنتھیتین في  ۲۰۲۱الزكاة. عالوة على ذلك، خالل سنة  

لایر سعودي لسنة   ۲٥٤٬۲۸٥م و ۲۰۱۹ن سنة لایر سعودي ع ۱۱۷٬٦٦٦م حیث تطالب بفرق قدره ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱و 
 م. ۲۰۲۰م و ۲۰۱۹م. وقامت الشركة بتسویة فروق الزكاة للسنوات ۲۰۲۰

 
 شركة الجذور الراسخة للنقلیات المحدودة (رحال) -الشركة التابعة 

 
الموحد الزكاة  إقرارات  تقدیم  الزكویة ۲۰۱۹م و  ۲۰۱۸للسنوات    ةقبل  اإلقرارات  قدمت رحال  م، كما ھو مذكور أعاله، 

م. وبدأت الھیئة بإجراءات ربط اإلقرارات الزكویة المقدمة عن  ۲۰۱۷دیسمبر    ۳۱المنفصلة حتى السنة المالیة المنتھیة في  
إلى  ۲۰۱۲مایو    ۱۲الفترة من   المالیة  ۲۰۱۲دیسمبر    ۳۱م  والسنوات  إلى  ۲۰۱۳م  من عام  ا  م. ۲۰۱٦م  م  ۲۰۲۰عتباراً 

   ومابعده یتم تقدیم اإلقرارات الزكویة على المستوى الموحد.
 

 یونیترانس إنفوتیك سیرفیسز إندیا برایفت لیمتد -الشركة التابعة 
 

ا م لدى إدارة ضریبة الدخل في الھند، كم۲۰۲۰مارس    ۳۱المعلقة حتى    كل الربط الزكويقدمت الشركة التابعة طلبا لتسویة  
 تم سداد ذلك خالل السنة. ومع ذلك، ال یزال األمر النھائي من السلطات الضریبیة قید االنتظار.

 
 فیما یلي مصروفات الزكاة والضرائب للفترة:

 
لفترة الثالثة أشھر  

 المنتھیة في
 مارس ۳۱
 م ۲۲۰۲

لفترة الثالثة أشھر 
 المنتھیة في

 مارس  ۳۱
 م ۲۰۲۱

 سعودي ألف لایر  ألف لایر سعودي 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۱٬۷٦٦ ۲٬٥۱۱ مصروفات الزكاة خالل الفترة 
 

  



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت  
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

۱۰ 

 
 الزكاة والضریبة (یتبع)  .٤
 

 فیما یلي حركة مخصص الزكاة للفترة / السنة: 
 لفترة الثالثة أشھر 

 المنتھیة في
 مارس ۳۱

 م ۲۰۲۲

للسنة المنتھیة في  
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 لایر سعودي ألف  ألف لایر سعودي 
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۸٬۲۱۷ ۷٬۹۳۲ في بدایة الفترة / السنة 
 ۸٬۲٦۹ ۲٬٥۱۱ المقدم خالل الفترة / السنة 

 (۸٬٥٥٤) --  المدفوع خالل الفترة / السنة 
   

 ۷٬۹۳۲ ۱۰٬٤٤۳ في نھایة الفترة / السنة 
 
 ربحیة السھم .٥
 

للفترة بقسمة ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة  
األسھم القائمة خالل الفترة. ال ینطبق احتساب األرباح المخفضة للسھم على المجموعة. كما لم یتم عرض احتساب ربحیة 

 فترة.منفصلة للسھم من العملیات المستمرة نظرا لعدم وجود عملیات متوقفة خالل ال
 

 یتم احتساب ربحیة السھم على النحو التالي: 
 

 لفترة الثالثة أشھر 
  مارس ۳۱ في المنتھیة

 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
 (معدلة)  

 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ 
   

 ٤۸٬۳۲۲ ٦۰٬۲۷۲ صافي الربح العائد إلى مساھمي الشركة األم (باأللف لایر سعودي)
   

 ۷۱٬۱٦۷ ۷۱٬۱٦۷ المرجح لربحیة السھم األساسیة والمخفضة (باأللف) متوسط عدد األسھم 
   

 ۰٫٦۸ ۰٫۸٥ ربحیة السھم (باللایر السعودي)
 
 الممتلكات والمعدات .٦
 

 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة 
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱المنتھیة في 

 للسنة المنتھیة 
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)   (غیر مراجعة)  
 اإلجمالي  أخرى  سیارات   اإلجمالي  أخرى سیارات  
ألف لایر   

 سعودي 
ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر   
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

        
 ۱٬۳٤۸٬۱۲٤ ۱۲۸٬٦۷۸ ۱٬۲۱۹٬٤٤٦  ۱٬٥۳۱٬۱۲۱ ۱٤۳٬۱۸۳ ۱٬۳۸۷٬۹۳۸ صافي القیمة الدفتریة االفتتاحیة 

 ٦٥۲٬٤۳۸ ۲۲٬۲۳۷ ٦۳۰٬۲۰۱  ۱٥۰٬۳۸۹ ۳۲٥ ۱٥۰٬۰٦٤ الفترة / السنة إضافات خالل 
نقل سیارات إلى المخزون خالل  

 (۲٥٥٬۱۹۰) --  (۲٥٥٬۱۹۰)  (٦٤٬۷۲٦) -- (٦٤٬۷۲٦) الفترة / السنة 
 (۱٬۱۰۸) (۱٬۱۰۸) --  -- -- -- المشطوب خالل الفترة / السنة 
 (۲۱۳٬۱٤۳) (٦٬٦۲٤) (۲۰٦٬٥۱۹)  (٥۳٬۳۷۷) (۱٬٤٤۷) (٥۱٬۹۳۰) استھالك محمل للفترة / للسنة 

        
 ۱٬٥۳۱٬۱۲۱ ۱٤۳٬۱۸۳ ۱٬۳۸۷٬۹۳۸  ۱٬٥٦۳٬٤۰۷ ۱٤۲٬۰٦۱ ۱٬٤۲۱٬۳٤٦ صافي القیمة الدفتریة لإلغالق  

 
 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت  
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

۱۱ 

 
 موجودات حق االستخدام وعقود اإلیجار .۷
 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في   
 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱

 للسنة المنتھیة
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
 موجودات حق  

 استخدام
 مطلوبات عقود 

 إیجار 
 موجودات حق 

 استخدام 
 مطلوبات عقود 

 إیجار
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

     
 ۲٤٬۱۹۰ ۲٦٬٤٤۳ ۲٥٬٥۱۳ ۲۸٬۲۷۲ األرصدة االفتتاحیة

 ۱٥٬۹۱۳ ۱٥٬۹۱۳ ۳۲٬۰٦۹ ۳۲٬۰٦۹ الفترة / السنةإضافات تمت خالل 
 (۳٬۷٦۷) (۳٬٥۸۰) -- -- عقود منتھیة خالل الفترة / السنة 

 --  (۱۰٬٥۰٤) --  (۲٬٦۹۷) مصروفات استھالك للفترة / السنة
 ۱٬٦۸٥ -- ۱٬۳٥۷ -- تزاید الفائدة

 (۱۲٬٥۰۸) -- )٦٬٥٤٦( -- مدفوعات
     

 ۲٥٬٥۱۳ ۲۸٬۲۷۲ ٥۲٬۳۹۳ ٥۷٬٦٤٤ األرصدة الختامیة 
 
 رأس المال  .۸
 

المجموعة المصرح بھ والمصدر والمدفوع  ۲۰۲۲مارس    ۳۱في    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۷۱۱٫٦۷م، بلغ رأس مال 
ملیون)   ۷۱٫۱٦۷م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  سھمملیون    ۷۱٫۱٦۷ملیون لایر سعودي) یتكون من    ۷۱۱٫٦۷م:  ۲۰۲۱دیسمبر  

 لایر سعودي.  ۱۰مدفوعة بالكامل، قیمة كل منھا 
 

ملیون لایر   ۹۲٫٥۲م توزیع أرباح نقدیة نھائیة بمبلغ  ۲۰۲۲مارس    ۳۰في اجتماعھ المنعقد بتاریخ  واقترح مجلس اإلدارة  
 م. ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  التي ستنتھيلایر سعودي للسھم الواحد) للسنة  ۱٫۳۰سعودي (تمثل 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت  
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

۱۲ 

 
 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة   .۹
 

. تمثل الجھات ذات  ۲٤العالقة في معیار المحاسبة الدولي    واألخرى التي تقع ضمن تعریف الطرف ذ  المنشآتخالل السیر االعتیادي لألعمال، دخلت المجموعة في معامالت مع   
مشتركة أو نفوذا جوھریا. وتتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة  التي تمارس على ھذه الجھات سیطرة    والمنشآتالعالقة المساھمین الرئیسین وموظفي اإلدارة العلیا في المجموعة  

 ال توجد أرصدة قائمة كما في تاریخ التقریر. بشروط تعاقدیة معتمدة.
 

 فیما یلي المعامالت الھامة والمبالغ المتعلقة بھا:  )أ
 

 

 مبالغ المعامالت طبیعة المعامالت طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة 
مارس  ۳۱   

 م ۲۰۲۲
مارس   ۳۱

 م ۲۰۲۱
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي   
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)   
     

 ۲۱ -- تأجیر سیارات  شریك مجموعة زاھد  
     

 ۱,۳۸۰ --  خدمات مھنیة تشمل ضریبة القیمة المضافة (رسوم االحتفاظ) طرف ذو عالقة آخر  مكتب باسم العالم للمحاماة
     

 ۲٬٤٥۲ ۳٬۲٥۲ منافع قصیرة األجل   موظفون موظفي اإلدارة العلیا
 ۱٦۱ ۲۲۳ منافع طویلة األجل  
     

 ٥٥٥ ۷٥۱ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت  
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

۱۳ 

 
 االرتباطات وااللتزامات المحتملة .۱۰

 
م، لدى المجموعة خطابات ضمان  ۲۰۲۲مارس    ۳۱، في  ٤باإلضافة إلى االرتباطات المحتملة المفصح عنھا في اإلیضاح  

ملیون لایر سعودي) صادرة عن البنوك في المملكة    ۲۱٫۸م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲۲٫٤۲مستحقة بمبلغ  
 العادیة.  العربیة السعودیة نیابة عن المجموعة في سیاق األعمال

 
 المعلومات القطاعیة  .۱۱

 
لدى المجموعة ثالث قطاعات مقرر عنھا، كما ھو موضح أدناه، وھي تمثل وحدات األعمال االستراتیجیة للمجموعة. وتقدم  
وحدات األعمال االستراتیجیة منتجات وخدمات مختلفة، وتدار بشكل منفصل ألنھا تتطلب استراتیجیات تسویقیة مختلفة. 

رئ اإلدارة  یراقب  مجلس  التنفیذيالمجموعة  رئیس  یس  المالي    والرئیس  والمدیر  العملیات  ومدیر  الشركة  شؤون  ومدیر 
للمجموعة نتائج عملیات المجموعة بغرض اتخاذ القرارات بشأن تخصیص الموارد وتقییم األداء. وھم مجتمعین یمثلون 

 صناع القرار التشغیلي الرئیسیین للشركة. 
 

األعمال االستراتیجیة، یقوم صناع القرارات التشغیلیة الرئیسیین للمجموعة بمراجعة التقاریر اإلداریة    لكل وحدة من وحدات 
 الداخلیة على أساس ربع سنوي على األقل. یوضح الملخص التالي العملیات في كل قطاع من قطاعات المجموعة: 

 
 جیر متوسطة إلى طویلة األجل یمثل السیارات المؤجرة للعمالء بموجب ترتیبات تأ -قطاع التأجیر  •
 یمثل السیارات المؤجرة للعمالء بموجب ترتیبات تأجیر قصیرة األجل -قطاع التأجیر  •
تمثل المخزون والموجودات والمطلوبات األخرى واإلیرادات والمصروفات ذات الصلة للبنود غیر المصنفة    -أخرى   •

 ضمن قطاعات التأجیر اإلیجار.
 شغیلیة لتشكیل قطاعات التشغیل المذكورة أعاله. لم یتم تجمیع أي قطاعات ت

 
تتضمن نتائج القطاعات المبلغة عنھا لصناع القرارات التشغیلیة الرئیسیین والمتضمنة لبنود منسوبھ مباشرة لقطاع بعینھ  

 وكذلك تلك التي یمكن توزیعھا على أساس معقول.
 

المعلومات المتعلقة بنتائج كل التقاریر القطاعیة متضمنھ أدناه. یتم قیاس األداء على أساس إیرادات القطاع، كما ھو وارد 
في تقاریر اإلدارة الداخلیة التي تتم مراجعتھا من صناع القرارات التشغیلیة الرئیسیین. ولم یتم اإلبالغ عن أي إیرادات بین  

 القطاعات خالل السنة.  
 

 مارس: ۳۱ثل الجدول التالي المعلومات القطاعیة للفترة المنتھیة في یم
 
  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة 

 اإلجمالي أخرى  تأجیر  إیجار  التفاصیل 
مارس  ۳۱ 

 م ۲۰۲۲
مارس   ۳۱

 م ۲۰۲۱
مارس  ۳۱

 م ۲۰۲۲
مارس   ۳۱

 م ۲۰۲۱
مارس  ۳۱

 م ۲۰۲۲
مارس   ۳۱

 م ۲۰۲۱
مارس  ۳۱

 م ۲۰۲۲
مارس   ۳۱

 م ۲۰۲۱
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) مراجعة)(غیر  
 (معدلة)  (معدلة)  (معدلة)  (معدلة)  
ألف لایر   

 سعودي 
ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي

عمالء   -إیرادات 
 ۲۳۷٬۰۲۹ ۲٤۸٬۳۰۰ ۸۰٬۰۰۲ ۷۳٬۷۰۹ ٤۲٬۳۰۳ ٥۷٬٤۷٤ ۱۱٤٬۷۲٤ ۱۱۷٬۱۱۷ خارجیین

استھالك السیارات 
حسب المقرر  -

 (۸۸٬٤٤٥) -- -- -- (۳۲٬۸٦۷) -- (٥٥٬٥۷۸) -- عنھ سابقا
 ۳٤٬۳۸۲ -- -- -- ۱۷٬۸٦٥ -- ۱٦٬٥۱۷ -- تأثیر التعدیالت 

 (٥٤٬۰٦۳) (٥۱٬۹۳۰) -- -- (۱٥٬۰۰۲) (۱٤٬۱٥۷) (۳۹٬۰٦۱) (۳۷٬۷۷۳) استھالك السیارات
         

 ۱۸۲٬۹٦٦ ۱۹٦٬۳۷۰ ۸۰٬۰۰۲ ۷۳٬۷۰۹ ۲۷٬۳۰۱ ٤۳٬۳۱۷ ۷٥٬٦٦۳ ۷۹٬۳٤٤ ربح قطاعي  
 
 
 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت  
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

۱٤ 

 
 المعلومات القطاعیة (یتبع)  .۱۱

 
 إیرادات / (مصروفات) غیر مخصصة:

 
مارس  ۳۱ 

 م ۲۰۲۲
 مارس  ۳۱

 م ۲۰۲۱
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
 (معدلة)  

   
 (۱۰۹٬٥۷۸) (۱۰۹٬٤۹٥) تكلفة اإلیرادات
 ٤٬۷٤٦ ٦٬٦۸۱ بالصافي  -إیرادات أخرى 

 (۱۲٬٤۸۷) (۱۱٬۸٤٤) مصروفات بیع وتسویق 
 (۱۲٬٥۹۰) (۱۷٬٥۸۲) مصروفات عمومیة وإداریة 

 (۲٬۷۹۷) -- خسائر االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة 
 (۱۷۲) (۱٬۳٤۷) صافي -تكالیف تمویلیة 

   
 ٥۰٬۰۸۸ ٦۲٬۷۸۳ الزكاة والضریبةصافي الربح قبل 

 
 فیما یلي تفاصیل موجودات ومطلوبات القطاع:

 

 
 والمطلوبات القیمة العادلة للموجودات  .۱۲

 
القیمة العادلة ھي الثمن الذي یمكن استالمھ عند بیع أصل أو دفعھ عند نقل التزام في التعامالت االعتیادیة بین األطراف 
المشاركة في السوق في تاریخ القیاس. ویستند قیاس القیمة العادلة على افتراض أن معاملة بیع األصل أو تحویل المطلوبات  

 تحدث إما:
 
 الرئیسیة لألصل أو المطلوبات؛ أو   في السوق •
 في أفضل سوق مناسبة لألصل أو االلتزام في غیاب سوق رئیسیة.   •
 

 یجب أن تكون السوق الرئیسیة أو السوق األجدى متاحة أمام المجموعة.  
 

سوق حال تسعیر یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي تستخدمھا األطراف العاملة في ال
األصل أو االلتزام، على افتراض أن ھذه األطراف تسعى لتحقیق أكبر منفعة اقتصادیة لھا. یأخذ قیاس القیمة العادلة لألصل  
غیر المالي في الحسبان قدرة أطراف السوق على تولید منافع اقتصادیة باستخدام األصل فیما یحقق أفضل منفعة منھ أو بیعھ  

 راف السوق الستخدامھ من أجل تحقیق أفضل منفعة منھ.إلى طرف آخر من أط
  

  غیر مخصصة مخصصة التفاصیل 
 اإلجمالي أخرى  تأجیر  إیجار  
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي  

     م (غیر مراجعة)۲۰۲۲مارس  ۳۱
 ۲٬۰۱٦٬۸۰۱ ٥۹٥٬٤٥٥ ۳۹۰٬٤٦۲ ۱٬۰۳۰٬۸۸٤ موجودات قطاعیة
 ۳٥۸٬۰۸۰ ۳٥۸٬۰۸۰ -- -- مطلوبات قطاعیة

     
     م (مراجعة) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

     
 ۱٬۸۸٤٬۲٦۳ ٤۹٦٬۳۲٥ ۳۷۷٬٥٦٦ ۱٬۰۱۰٬۳۷۲ موجودات قطاعیة
 ۲۸٥٬۸۱٤ ۲۸٥٬۸۱٤ -- -- مطلوبات قطاعیة



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت  
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

۱٥ 

 
 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات (یتبع)  .۱۲

 
یتم تصنیف جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس القیمة العادلة لھا أو اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة ضمن التسلسل  

 لنحو التالي، بناًء على أدنى مستوى دخل مھم لقیاس القیمة العادلة ككل:  الھرمي للقیمة العادلة، كما ھو موضح على ا
 
 األسعار المتداولة (بدون تعدیل) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة  - ۱المستوى  •
أو غیر   -  ۲المستوى   • الجوھریة ملحوظا بصورة مباشرة  المدخالت  األدنى من  الحد  فیھا  التي یكون  التقییم  أسالیب 

 مباشرة لقیاس القیمة العادلة  
 أسالیب التقییم التي یكون فیھا الحد األدنى من المدخالت الجوھریة غیر ملحوظا لقیاس القیمة العادلة.  - ۳المستوى  •
 

ت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام تقع في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي للقیمة  إذا كانت المدخال
العادلة، فإنھ یتم تصنیف القیاس بالكامل ضمن نفس مستوى التسلسل الھرمي كأقل مستوى للمدخالت الذي یعتبر جوھریاً 

 للقیاس ككل.
 

 سل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث فیھا التغییر.  تثبت المجموعة التحویالت بین مستویات التسل
 

 ال تختلف القیم العادلة لألدوات المالیة اختالفا جوھریا عن قیمھا الدفتریة. 
 

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  
ألف لایر   م (غیر مراجعة)۲۲۰۲مارس  ۳۱

 سعودي 
ألف لایر  
 سعودي 

لایر  ألف 
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

     استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 ۱٥٬۰۰۰ ۱٥٬۰۰۰ --  --  استثمار  -

     
     م (مراجعة) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

     استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 ۱٥٬۰۰۰ ۱٥٬۰۰۰ --  --  استثمار  -

 
م والسنة  ۲۰۲۲مارس    ۳۱تحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة خالل الفترة المنتھیة في  لم یكن ھناك  
 م. باإلضافة إلى ذلك، لم تكن ھناك تغییرات في أسالیب التقییم.۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

 
بات المالیة، وال یشمل معلومات القیمة العادلة  یوضح الجدول التالي القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات المالیة والمطلو

 للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة غیر المقاسة بالقیمة العادلة إذا كانت القیمة الدفتریة تقریبیة معقولة للقیمة العادلة. 
 

 القیمة الدفتریة م (غیر مراجعة)۲۰۲۲مارس  ۳۱
 
 

 التكلفة المطفأة  الوصف:

القیمة العادلة 
من خالل الربح 

 أو الخسارة 

القیمة العادلة 
من خالل الدخل 

 اإلجمالي الشامل اآلخر
     
ألف لایر   

 سعودي 
ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

     موجودات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة 
 ۱۷۱٬۸۳۹ --  --  ۱۷۱٬۸۳۹ ذمم مدینة تجاریة  

 ۸٬۰۷۸ --  --  ۸٬۰۷۸ مدینة أخرى ذمم 
 ۱٤۰٬٥۷۰ --  --  ۱٤۰٬٥۷۰ النقد وما في حكمھ

     
     

     مطلوبات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة 
 ۸٦٬۸٤۲ --  --  ۸٦٬۸٤۲ ذمم دائنة تجاریة  

 ۱٤۱٬٥٤۲ --  --  ۱٤۱٬٥٤۲ مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى
 ٥۲٬۳۹۳ --  --  ٥۲٬۳۹۳ مطلوبات عقود اإلیجار 

 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت  
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

۱٦ 

 
 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات (یتبع)  .۱۲

 
 القیمة الدفتریة  م (مراجعة) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 
 

 التكلفة المطفأة الوصف: 

القیمة العادلة  
من خالل الربح  

 أو الخسارة 

القیمة العادلة  
من خالل  

الدخل الشامل  
 اإلجمالي اآلخر

     
ألف لایر   

 سعودي
ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

     موجودات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة  
 ۱٦۱٬۱٤۹ -- -- ۱٦۱٬۱٤۹ ذمم مدینة تجاریة  

 ۱٬٦۰۲ -- -- ۱٬٦۰۲ ذمم مدینة أخرى 
 ۱۰٤٬۸٦۸ -- -- ۱۰٤٬۸٦۸ النقد وما في حكمھ

     
     

     مطلوبات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة  
 ٥٦٬۲۷۳ -- -- ٥٦٬۲۷۳ ذمم دائنة تجاریة  

 ۱۳۳٬۱۱۲ -- -- ۱۳۳٬۱۱۲ مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى
 ۲٥٬٥۱۳ -- -- ۲٥٬٥۱۳ مطلوبات عقود اإلیجار 

 
 إدارة رأس المال .۱۳

 
المال المصـدر واالحتیاطي النظامي واألرباح المبقاة العائدة ألغراض إدارة رأس مال المجموعة، یشـمل رأس المال رأس  

 إلى مالكي األسھم في الشركة األم. الھدف األساسي من إدارة رأس مال الشركة ھو زیادة قیمة عوائد المساھمین.
 

دات المالیة.  تدیر المجموعة ھیكل رأس المال وتقوم بتعدیلھ على ضوء المتغیرات في الظروف االقتصادیة ومتطلبات التعھ
وللمحافظة على رأس المال وتعدیلھ یمكن أن تقوم المجموعة بتعدیل دفعة توزیعات األرباح للمســاھمین وإعادة رأس المال  
إلى المســاھمین أو إصــدار أســھم جدیدة. تقوم المجموعة بمراقبة راس المال باســتخدام نســبة المدیونیة وھو صــافي الدین  

 س المال.أمقسوما على إجمالي ر
 

 مارس ۳۱ 
 م ۲۰۲۲

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 

   إجمالي المطلوبات 
 ۲۸٥٬۸۱٤ ۳٥۸٬۰۸۰ النقد وما في حكمھ  

 (۱۰٤٬۸٦۸) (۱٤۰٬٥۷۰) صافي الدین  
 ۲۱۷٬٥۱۰ ۱۸۰٬۹٤٦ 
   

 ۷۱۱٬٦٦۷ ۷۱۱٬٦٦۷ رأس المال 
 ۲۲٤٬٤۲۹ ۲۲٤٬٤۲۹ احتیاطي نظامي 

 ٦٦۲٬٥۱٦ ۷۲۲٬۷۸۸ أرباح مبقاة  
 ۱٬٥۹۸٬٦۱۲ ۱٬٦٥۸٬۸۸٤ حقوق الملكیة  

   
 ۰٫۱۱ ۰٫۱۳ نسبة صافي الدین إلى حقوق الملكیة

 
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت  
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

۱۷ 

 
 إدارة المخاطر المالیة  .۱٤

 
األخرى. یتمثل الھدف الرئیســي من ھذه تشــمل المطلوبات المالیة الرئیســیة للمجموعة الذمم الدائنة التجاریة والذمم الدائنة  

ــیة  ــتمل الموجودات المالیة الرئیســ ــمانات لدعم عملیاتھا. تشــ المطلوبات المالیة في تمویل عملیات المجموعة وتوفیر ضــ
 للمجموعة على ذمم مدینة تجاریة وأخرى ونقد وما في حكمھ.

 
خاطر السـوق (بما في ذلك مخاطر أسـعار الفائدة، إن أنشـطة المجموعة تعرضـھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة: م

مخاطر العمالت ومخاطر األسـعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السـیولة. یركز برنامج إدارة المخاطر الخاص بالمجموعة 
ات على إدارة السـیولة القویة ومراقبة متغیرات السـوق المتنوعة ذات الصـلة، وبالتالي السـعي باسـتمرار إلى تقلیص التأثیر

 العكسیة المحتملة على األداء المالي للمجموعة.
 

ً تتولى اإلدارة العلیا إدارة المخاطر   ــیاســـات المعتمدة من مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العلیا بتحدید وتقییم والتحوط  وفقا للسـ
مـخاطر االئتـمان،  ضـــــد المـخاطر الـمالـیة ـبالتـعاون الوثیق مع الوـحدات التشـــــغیلـیة للمجموـعة. إن أھم أنواع المـخاطر ھي

 مخاطر العمالت ومخاطر القیمة العادلة.
 

یتحمل مجلس اإلدارة كامل المســــؤولیة عن تأســــیس إطار المخاطر في المجموعة واإلشــــراف علیھ. إن اإلدارة التنفیذیة 
تغییرات    مســؤولة عن تطویر ومراقبة ســیاســات إدارة المخاطر في المجموعة. یجتمع الفریق بانتظام ویتم اإلبالغ عن أي

 ومشكالت االلتزام بالمعاییر إلى مجلس اإلدارة من خالل لجنة المراجعة.
 

تتم مراجعة نظم إدارة المخاطر بشــكل منتظم من قبل فریق اإلدارة التنفیذیة لتعكس التغیرات في ظروف الســوق وأنشــطة 
ــبطة وبناءة یتفھم  المجموعة. تھدف المجموعة، من خالل معاییر وإجراءات التدریب واإلدارة، إلى تط ویر بیئة رقابة منض

 فیھا جمیع الموظفین أدوارھم والتزاماتھم.
 

ــات وإجراءات المجموعة في إدارة المخاطر، وتراجع مدي كفایة إطار إدارة   ــیاسـ تراقب لجنة المراجعة التزام اإلدارة بسـ
 المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تتعرض لھا المجموعة.

 
األدوات المالیة المدرجة في قائمة المركز المالي على النقد وما في حكمھ والذمم المدینة والذمم المدینة األخرى  تشتمل 

 والمطلوبات المستحقة والمتداولة األخرى ومطلوبات اإلیجار والذمم الدائنة التجاریة. 
 

 لمتعلق بكل بند. ا  ةتم اإلفصاح عن طرق اإلثبات المحددة المتبعة في بیان السیاسات المنفصل
 

 مخاطر السوق
 

مخاطر السوق ھي تعرض القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة للتذبذب نتیجة التغیر في أسعار السوق.  
 من المخاطر:    نوعینتتمثل مخاطر السوق في 

 مخاطر صرف العمالت األجنبیة،  •
 مخاطر معدل العموالت (الفوائد)؛ و  •

 
یركز برنامج إدارة المخاطر الكلیة للمجموعة على تقلبات السوق المالیة ویحاول التقلیل من التأثیرات السلبیة المحتملة على  

 األداء المالي للشركة. 
 

 مخاطر أسعار الفائدة )أ
 

المالیة نتیجة التغیر في مخاطر أسعار الفائدة ھي مخاطر تغیر القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات  
أسعار الفوائد السائدة بالسوق. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار الفائدة عن طریق المراقبة المنتظمة ألسعار  

 الفائدة ألدواتھا المالیة المحملة بفائدة.
 

،  ۷لي للتقریر المالي  ال تخضع الذمم المدینة والدائنة للشركة لمخاطر أسعار الفائدة كما ھو موضح في المعیار الدو
وذلك ألن القیمة الدفتریة والتدفقات النقدیة المستقبلیة لن تتعرض للتذبذب نظرا للتغیر في أسعار الفائدة السوقیة.  

 وبالتالي، ال تتعرض الشركة لمخاطر القیمة العادلة وأسعار الفوائد.
 

 ترة.في تاریخ التقریر ال توجد قروض وال توجد حساسیة لمعدل الربح للف
 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت  
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

۱۸ 

 
 إدارة المخاطر المالیة (یتبع)  .۱٤

 
 مخاطر السوق (یتبع)

 
 مخاطر العمالت األجنبیة ) ب

 
بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت   مخاطر القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیةمخاطر العمالت ھي   

باللایر   أساسي  بشكل  المجموعة  وتتم معامالت  السعودي.  للمجموعة ھي اللایر  والتقریر  النشاط  األجنبیة. عملة 
السعودي. تراقب اإلدارة التذبذبات في أسعار صرف العمالت وتعتقد أن ھذه مخاطر العمالت لیست ذات أھمیة.  

دوالر   ۱لایر سعودي:    ۳٫۷٥لدوالر األمریكي، واللایر السعودي مربوط بسعر صرف  معظم التعرض للمخاطر با
باللایر  المقومة  المالیة  األدوات  أجنبیة جوھریة من  تتعرض ألي مخاطر عمالت  فالمجموعة ال  لذلك  أمریكي، 

موجوداتھا   السعودي والدوالر األمریكي. ومع ذلك، لدى المجموعة استثمارات في شركات زمیلة أجنبیة تتعرض
، تتعلق ھذه التعرضات بشكل أساسي بتحركات سعر الصرف بین العمالت  الصافیة لمخاطر ترجمة العمالت. حالیاً 

الھندیة. و  الروبیة  لذلك  المحلیة مقابل  تأثیرھا على  فقاً  بإدارة  تقوم  التقلبات وبالتالي  المجموعة ھذه  إدارة  تراقب 
 رة.القوائم المالیة األولیة الموحدة المختص

 
 مخاطر األسعار األخرى 

 
تتمثل المخاطر في تعرض قیمة أداة مالیة للتغیر نتیجة التغیرات في أسعار السوق، سواء كانت ھذه التغیرات ناتجة عن 
عوامل خاصة بكل أداة مالیة على حدة أو على مصدرھا أو نتیجة عوامل تؤثر على جمیع األدوات المالیة المتاجر بھا في 

 حیث ال یوجد استثمار للمجموعة في أسھم أو سلع.  السوق. ال تتأثر المجموعة بمخاطر األسعار 
 

 مخاطر االئتمان
 

بالتزاماتھ مما سیتسبب في خسائر مالیة  الوفاء  استثماریة على  أداة  تتمثل في عدم مقدرة طرف ما في  االئتمان  مخاطر 
 البنوك.للطرف اآلخر. تتعرض الشركة لمخاطر تتعلق بالذمم المدینة التجاریة واألخرى والنقد لدى 

 
 مخاطر التركز

 
لیس لدى المجموعة تركیز جوھري لمخاطر االئتمان. تنشأ مخاطر التركیز عندما ینخرط عدد من األطراف ألنشطة متشابھة  
في نفس المنطقة الجغرافیة أو یكون لھا سمات اقتصادیة من شأنھا أن تؤدي إلى إخفاقھا في الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة. لتقلیل  

لمخاطر االئتمان، قامت المجموعة بتطویر عملیة الموافقة الرسمیة عند تطبیق حدود االئتمان على عمالئھا. كما    التعرض
تقوم اإلدارة بمراقبة مستمرة لمخاطر االئتمان تجاه العمالء وتقوم بعمل مخصص مقابل األرصدة التي تعتبر مشكوك في 

 تحصیلھا.
 

نظام لتحدید حدود ائتمان لعمالئھا بناء على تقییم موسع على أساس بیانات العمیل   للتخفیف من ھذه المخاطر، لدى المجموعة
 وتاریخھ في االلتزام بالدفعات.  

 
یتم تقییم الجدارة االئتمانیة لألطراف المقابلة بناًء على تحلیل البیانات الكمیة والنوعیة فیما یتعلق بالمخاطر المالیة واألعمال  

 والسوق.  ىخرمراجعة أي معلومات ذات صلة باألطراف األالتجاریة، باإلضافة إلى 
 

 جمالي لمخاطر االئتمان التي تتعرض لھا المجموعة في تاریخ التقریر:إلألقصى ا الحدفیما یلي 

 

 مارس ۳۱ 
 م ۲۰۲۲

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 

   الموجودات المالیة
 ۱۹٥٬۰۳۳ ۲۰٥٬۷۲۳ مدینة تجاریةذمم 

 ۱۰۳٬۰۷۹ ۱۳۹٬٥۰۰ نقد لدى البنوك
 ۳٤٥٬۲۲۳ ۲۹۸٬۱۱۲ 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت  
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

۱۹ 

 
 إدارة المخاطر المالیة (یتبع)  .۱٤

 
 مخاطر االئتمان (یتبع) 

 
فیما یتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن الموجودات المالیة للمجموعة، بما في ذلك األرصدة والنقد لدى البنوك، فإن تعرض  
المجموعة لمخاطر االئتمان ناشئ عن تعثر الجھات التي یتم التعامل معھا، علما بأن الحد األقصى للتعرض یعادل القیمة  
الدفتریة كما ھو مفصح عنھا في قائمة المركز المالي. تعتقد اإلدارة بأن مخاطر االئتمان فیما یتعلق بأرصدة البنوك غیر  

 بھا لدى بنوك ذات سمعة جیدة في المملكة العربیة السعودیة.  جوھریة حیث أن األرصدة النقدیة محتفظ
 

 الذمم المدینة التجاریة 
 

أعمال   قبل كل وحدة  العمالء من  ائتمان  إدارة مخاطر  ً یتم  بإدارة    وفقا المتعلقة  المجموعة وإجراءاتھا وضوابطھا  لسیاسة 
على بطاقة تصنیف ائتماني ویتم تحدید حدود االئتمان الفردي   مخاطر االئتمان للعمالء. یتم تقییم الجدارة االئتمانیة للعمیل بناء

م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱م (۲۰۲۲مارس    ۳۱من الذمم المدینة المستحقة في    ٪۱۹لھذا التقییم. یمثل أكبر خمس عمالء    وفقاً 
۱۸٪ .( 

 
لمجموعة بتطبیق المنھج  تظھر الذمم المدینة بالصافي بعد خصم مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة. تقوم ا

لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تستخدم مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة   ۹المبسط للمعیار الدولي للتقریر المالي  
اطر على مدى العمر لجمیع الذمم المدینة التجاریة. لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، تم تجمیع الذمم المدینة التجاریة في مخ

منخفضة ومخاطر معتدلة ومشكوك في تحصیلھا وخسائر بناًء على الخصائص المشتركة لمخاطر االئتمان وعدد أیام تجاوز 
االستحقاق. یتم تعدیل معدالت الخسارة التاریخیة لتعكس المعلومات الحالیة واآلجلة عن عوامل االقتصاد الكلي(مثل توقعات 

الصناعة وآفاق  القومي  الناتج  النتائج إجمالي  االحتساب  یعكس  المدینة.  الذمم  تسویة  على  العمالء  قدرة  على  تؤثر  التي   (
المرجحة لالحتمال والقیمة الزمنیة للنقود والمعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة في تاریخ التقریر عن األحداث الماضیة  

 والظروف الحالیة وتوقعات الظروف االقتصادیة المستقبلیة.
 

 التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة.  یوفر الجدول
 

 

معدل المتوسط 
المرجح 
 للخسارة 

 مجمل القیمة 
 الدفتریة 

مخصص خسارة  
االنخفاض في  

 القیمة
    م (غیر مراجعة)۲۲۰۲مارس  ۳۱

 ۲٬٤۹۰ ۱۱۷٬۲۷۸ ٪۲٫۱۲ مخاطر منخفضة
 ۷٬۰۹٤ ٥۳٬۷٤٤ ٪۱۳٫۲۰ معتدلةمخاطر 

 ۱٦٬٥٦۰ ۲٦٬۹٦۱ ٪٦۱٫٤۲ مشكوك فیھ 
 ۷٬۷٤۰ ۷٬۷٤۰ ٪۱۰۰ خسارة

  ۲۰٥٬۷۲۳ (۳۳٬۸۸٤) 
    

 

معدل المتوسط 
المرجح  
 للخسارة

 مجمل القیمة
 الدفتریة 

مخصص خسارة 
االنخفاض في 

 القیمة
    م (مراجعة) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 ۲٬۰۷٤ ۸۷٬۱٥۲ ٪ ۲٫۳۸ مخاطر منخفضة
 ٦٬۹۰۱ ۷۳٬۱٥٥ ٪ ۹٫٤۳ مخاطر معتدلة

 ۱۷٬٦۸۰ ۲۷٬٤۹۷ ٪ ٦٤٫۳۰ مشكوك فیھ 
 ۷٬۲۲۹ ۷٬۲۲۹ ٪ ۱۰۰ خسارة

  ۱۹٥٬۰۳۳ (۳۳٬۸۸٤) 
 

 لم یكن ھناك مستحقات متجاوزة لالستحقاق أو منخفضة القیمة من أطراف ذات عالقة.
 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت  
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

۲۰ 

 
 إدارة المخاطر المالیة (یتبع)  .۱٤

 
 مخاطر السیولة

 
تتمثل مخاطر السیولة في مخاطر مواجھة المجموعة لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بمطلوباتھا  مخاطر السیولة  

المالیة التي تتم تسویتھا عن طریق السداد نقدا أو من خالل موجودات مالیة أخرى. قد تنشأ مخاطر السیولة نتیجة عدم القدرة  
لعادلة. یتمثل نھج المجموعة في إدارة السیولة في ضمان أنھا سیكون على بیع أصل مالي ما بسرعة وبقیمة تقارب قیمتھ ا

لدیھا دائما، قدر اإلمكان، السیولة الكافیة للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا، تحت الظروف العادیة واالضطراریة، دون تكبد 
ات التدفقات النقدیة الخارجة المتوقعة یخسائر غیر مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة. كما تقوم المجموعة بمراقبة مستو

 على الذمم المدینة التجاریة واألخرى جنبا إلى جنب مع التدفقات النقدیة الخارجة المتوقعة من ذمم دائنة تجاریة وأخرى. 
 

 :یلخص الجدول التالي تاریخ االستحقاق للمطلوبات المالیة للمجموعة استنادا إلى المدفوعات التعاقدیة غیر المخصومة
 

 التدفقات النقدیة التعاقدیة  

 القیمة الدفتریة المطلوبات المالیة غیر المشتقة
أقل من سنة  

 واحدة 
 أكثر من سنة 

 اإلجمالي واحدة 

 م (غیر مراجعة)۲۰۲۲مارس  ۳۱
ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

     
 ۸٦٬۸٤۲ -- ۸٦٬۸٤۲ ۸٦٬۸٤۲ ذمم دائنة تجاریة 

 ۹۷٬٦٥۰ -- ۹۷٬٦٥۰ ۹۷٬٦٥۰ مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  
 ٥۳٬۷٥۰ ٤٤٬۱۸۱ ۹٬٥٦۹ ٥۲٬۳۹۳ مطلوبات عقود اإلیجار 

 ۲۳٦٬۸۸٥ ۱۹٤٬۰٦۱ ٤٤٬۱۸۱ ۲۳۸٬۲٤۲ 
     م (مراجعة) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 ٥٦٬۲۷۳ -- ٥٦٬۲۷۳ ٥٦٬۲۷۳ ذمم دائنة تجاریة 
 ۹۸٬٤۷۳ -- ۹۸٬٤۷۳ ۹۸٬٤۷۳ مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  

 ۲۷٬۱۹۹ ۲۰٬۱۸٥ ۷٬۰۱٤ ۲٥٬٥۱۳ مطلوبات عقود اإلیجار 
 ۱۸۰٬۲٥۹ ۱٦۱٬۷٦۰ ۲۰٬۱۸٥ ۱۸۱٬۹٤٥ 

 
 ۱۹ -تأثیر كوفید  .۱٥

 
م وانتشر في جمیع أنحاء الصین ثم انتشر في العالم  ۲۰۲۰") منذ مطلع سنة  ۱۹  -تفشي فیروس كورونا المستجد ("كوفید  

مسبباً تعطیل األعمال واألنشطة االقتصادیة بما في ذلك في المملكة العربیة السعودیة. صنفت منظمة الصحة العالمیة فیروس  
لوائح وإرشادات صارمة لسكانھا وشركاتھا. وقد تطلب ذلك من المجموعة   كجائحة، حیث أصدرت الحكومات ۱۹ -كوفید 

 إعادة تقییم أحكامھا والمصادر الرئیسیة للتقدیر المطبقة. 
 

واتخذت اإلدارة سلسلة من اإلجراءات الوقائیة، بما في ذلك اعتماد جمیع إرشادات السالمة المعمول بھا في وزارة الصحة  
أیضا. خالل    لضمان صحة وسالمة موظفیھا  قامت ۲۰۲۲مارس    ۳۱المنتھیة في    الفترةوعمالئھا والمجتمع األوسع  م، 

اإلدارة بتقییم التأثیر العام على عملیات المجموعة، ومتطلبات السیولة، وجوانب األعمال، وأعادت النظر في عوامل مثل 
 المستعملة، إلخ. التأثیرات على سلسلة التورید، وتأثیر الطلب واألسعار المتعلقة بالمركبات 

 
یتعین على اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات حول القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات التي ال تظھر بسھولة 
من مصادر أخرى، مع األخذ في االعتبار أوجھ عدم التأكد التي تمت مناقشتھا. وتستند األحكام والتقدیرات واالفتراضات  

ة التاریخیة والعوامل األخرى التي تعتبر ذات صلة، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلیة التي  المرتبطة بھا إلى الخبر
، بما في ذلك المتغیرات الجدیدة، وقد یستمر تأثیره ۱۹  -یعتقد أنھا معقولة في ظل الظروف. ویتطور الوضع المحیط بكوفید  

م. وال  ۲۰۲۲موعة ونتائج العملیات والوضع المالي في سنة  على الظروف االقتصادیة العالمیة بالتأثیر على أعمال المج
على    ۱۹  -یزال الوضع غیر مؤكد، وبالتالي من الصعب التنبؤ على وجھ الیقین بطول الفترة الزمنیة التي سیؤثر فیھا كوفید  

 ي.على أعمال المجموعة وعملیاتھا ووضعھا المال ۱۹ -أعمال المجموعة والتأثیر العام المحتمل لكوفید 
 

وضعت المجموعة في االعتبار اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادیة الحالیة في تحدید المبالغ المدرجة للموجودات المالیة  
وغیر المالیة للمجموعة. یعتبر ذلك أفضل تقییم لإلدارة بناًء على المعلومات القابلة للمالحظة.  ومع ذلك، تظل األسواق 

ة حساسة لتقلبات السوق. بالنظر إلى عدم استقرار بیئة العمل، ستستمر اإلدارة في تقییمھا وإجراء  متقلبة وتبقى المبالغ المسجل
 المزید من التعدیالت حسب الطلب لتقییم قدرتھا حسب الحاجة.
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 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

۲۱ 

 
 التعدیالت  .۱٦

 
دیســــمبر  ۳۱المنتھیة في  قامت المجموعة بتعدیل بعض المبالغ واألرصــــدة في قوائمھا المالیة الســــنویة الموحدة للســــنة  

 من القوائم المالیة السنویة الموحدة. ۳٤م، والتي تم اإلفصاح عن تفاصیلھا في اإلیضاح رقم ۲۰۲۱
 

م، قامت اإلدارة بتصـــحیح القیم الدفتریة للممتلكات والمعدات (الســـیارات) والمخزون المحتفظ بھ للبیع ۲۰۲۱خالل ســـنة  
یارات من خالل إعادة   یارات) وتكلفة مبیعات الـس تھالك الناتجة عن الممتلكات والمعدات (الـس یارات) ومصـاریف االـس (الـس

لفترات الســـابقة. ونشـــأ التعدیل نظرا ألن التقدیرات المتعلقة باألعمار االقتصـــادیة  تعدیل البنود المتأثرة في القوائم المالیة ل
ً اإلنتاجیة والقیم المتبقیة للمركبات لم یتم إعادة تقییمھا بدقة ولم یتم احتساب تكلفة االستھالك للسنوات السابقة   لمتطلبات   وفقا

 إطار التقریر المالي المنطبق.
 

 تأثیر التعدیالت  
األولیة الموحدة المختصرة للربح أو الخسارة والدخل  القوائم 

 م: ۲۰۲۱مارس  ۳۱الشامل اآلخر للفترة المنتھیة في 
حسب المقرر 

 بعد التعدیل  التعدیالت  عنھ سابقا 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  

    تكلفة اإلیرادات
 ٥٥٬۱٦۱ (۳٤٬۳۸۲) ۸۹٬٥٤۳ استھالك ممتلكات ومعدات  

 ٦۲٬۸۷۲ ٤۱٬۲۳٦ ۲۱٬٦۳٦ تكالیف بیع سیارات 
 ۷۳٬۳۸۸ (٦٬۸٥٤) ۸۰٬۲٤۲ مجمل الربح

 ٥۰٬۰۸۸ (٦٬۸٥٤) ٥٦٬۹٤۲ الربح قبل الزكاة 
 ٤۸٬۳۲۲ (٦٬۸٥٤) ٥٥٬۱۷٦ ربح الفترة 

 ٤۸٬۳۲۲ (٦٬۸٥٤) ٥٥٬۱۷٦ إجمالي الدخل الشامل للفترة 
    

    المختصرة: قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة 
(غیر  -م ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

        مراجعة)
 ۱٬٥۱٤٬۹۲۱ ۲٤۰٬۳٤۲ ۱٬۲۷٤٬٥۷۹ م ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید كما في  
 ۱٬٥٦۳٬۲٤۳ ۲۳۳٬٤۸۸ ۱٬۳۲۹٬۷٥٥ م  ۲۰۲۱مارس  ۳۱الرصید كما في  

    
    قائمة التدفقات النقدیة الموحدة المختصرة:

    م ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:
 ٤۸٬۳۲۲ (٦٬۸٥٤) ٥٥٬۱۷٦ ربح السنة 

 ٥٥٬۳٥۳ (۳٤٬۳۸۲) ۸۹٬۷۳٥ استھالك ممتلكات ومعدات 
 ٦۳٬۰۳۰ ٤۱٬٥٥۹ ۲۱٬٤۷۱ مخزون 

  

 تأثیر التعدیالت  

 
حسب المقرر 

 بعد التعدیل  التعدیالت  عنھ سابقا 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ربحیة السھم  

    م (غیر مراجعة)۲۰۲۱مارس  ۳۱
 ٤۸٬۳۲۲ (٦٬۸٥٤) ٥٥٬۱۷٦ الربح العائد لمالكي األسھم العادیة في الشركة األم

    
متوسط عدد األسھم العادیة المرجح لربحیة السھم األساسیة  

 ۷۱٬۱٦۷ --  ۷۱٬۱٦۷ والمخفضة 
    

 ۰٫٦۸ -- ۰٫۷۸ ربحیة السھم
    
 

من اإلیرادات إلى   ملیون لایر سعودي٤٫٤  قامت اإلدارة بإعادة تقییم أرقام المقارنة وبناًء علیھ قامت بإعادة تصنیف المبلغ
 اإلیرادات األخرى  

 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت  
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

۲۲ 

 
 المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت  .۱۷

 
 م. ۲۰۲۲ینایر   ۱یسرد ھذا الجدول التغییرات األخیرة على المعاییر المطلوب تطبیقھا لفترة سنویة تبدأ بعد  . أ
 

 الوصف التفسیر  المعیار /
ساري اعتبارا من الفترات التي 

 تبدأ من أو بعد التاریخ التالي 
   
 

 تكلفة تنفیذ عقد  -عقود غیر مجدیة  ۳۷الدولي معیار المحاسبة 
 ۳۷(التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  

 
 م ۲۰۲۲ینایر  ۱
 

  التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة للتقریر المالي التحسینات السنویة  
۲۰۱۸–۲۰۲۰ 

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱
 

   
 الممتلكات واآلالت والمعدات: متحصالت من  ۱٦معیار المحاسبة الدولي 

االستخدام المحدد (التعدیالت على معیار المحاسبة 
 ) ۱٦الدولي  

 
 م ۲۰۲۲ینایر  ۱
 

   
 إشارة إلى إطار المفاھیم   ۳المعیار الدولي للتقریر المالي 

 ) ۳(التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 
 م ۲۰۲۲ینایر  ۱
 

 
 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق بعد .ب
 

فیما یلي المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة المختصرة.  
 تعتزم المجموعة تطبیق ھذه المعاییر، متى كان ذلك ممكنا، عندما تصبح ساریة المفعول. 

 

 الوصف التفسیر  المعیار /
ساري اعتبارا من الفترات التي 

 تبدأ من أو بعد التاریخ التالي 
   

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ عقود تأمین ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي 
 

تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة   ۱معیار المحاسبة الدولي 
 )۱(التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱
 

   
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ تعریف التقدیرات المحاسبیة    ۸معیار المحاسبة الدولي 

   
موجودات ضریبة مؤجلة متعلقة بموجودات   ۱۲معیار المحاسبة الدولي 

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ ومطلوبات ناشئة من معاملة منفردة
والمعاییر  ۱معیار المحاسبة الدولي 

 المالي الدولیة للتقریر 
 ۲بیان الممارسة 

 
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة

   
  ۱۰المعیار الدولي للتقریر المالي 

 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي 
بیع أو المساھمة بالموجودات بین المستثمر  

وشركتھ الزمیلة أو المشروع المشترك (التعدیالت  
ومعیار  ۱۰على المعیار الدولي للتقریر المالي 

 )۲۸المحاسبة الدولي 

متاح للتطبیق االختیاري / تاریخ 
السریان مؤجل إلى أجل غیر  

 مسمى 
 

م لیس لھا أي تأثیر جوھري على القوائم المالیة األولیة الموحدة ۲۰۲۲ینایر    ۱المعاییر التفسیرات والتعدیالت اعتبارا من  
والتفسیرات والتعدیالت األخرى المذكورة أعاله، تقوم المجموعة حالیا بتقییم  المختصرة للمجموعة، أما بالنسبة للمعاییر  

 اآلثار المترتبة على القوائم المالیة األولیة الموحدة للمجموعة عند التطبیق. 
 
 
 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت  
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

۲۳ 

 
 األحداث الالحقة. ۱۸

 
م تكن ھناك أحداث الحقة ھامة منذ تاریخ التقریر، والتي قد تتطلب إفصاحات أو تعدیالت في ھذه القوائم المالیة األولیة  

م على  ۲۰۲۲مایو  ۱۷الموجزة الموحدة، باستثناء أن المساھمین وافقوا في اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقد في 
   ۳۱لایر سعودي لكل سھم) للسنة المنتھیة في  ۱٫۳۰ملیون لایر سعودي (بقیمة  ۹۲٫٥۲توزیع أرباح نقدیة نھائیة بقیمة 

 م. ۲۰۲۲مارس  ۳۰م، الذي اقترحھ مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد في ۲۰۲۱دیسمبر 
 

 اعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  .۱۹
 

م  ۲۰۲۲مایو    ۱۹تمت الموافقة على ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة غیر المراجعة من قبل مجلس اإلدارة في  
 ھـ. ۱٤٤۳شوال   ۱۸الموافق 
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