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ة جدة بالمملكة في مدينمسجلة شركة مساهمة سعودية  هي"( الشركة األمالمتحدة الدولية للمواصالت )"الشركة 
أغسطس  20هـ )الموافق 1428شعبان  7تاريخ ب 4030017038ب السجل التجاري رقم بموج العربية السعودية

  .33 يضاحهو مبين بالتفصيل في اإل مع الفروع كما م(2007
 

االسم التجاري "بدجت لتأجير  بموجبفي مزاولة نشاط تأجير السيارات  للشركة األمتتمثل األنشطة الرئيسية 
تم إدراج . 0202000400العربية السعودية بالرقم السيارات" بموجب ترخيص وزارة النقل الصادر في المملكة 

 م.2007سبتمبر  1تداول"( بتاريخ  السوق المالية السعودية )" فياألم الشركة 
 

 في العنوان التالي: للشركة األميقع المكتب المسجل 
 

 البساتين، حي طريق الملك عبد العزيز 6695
 92الوحدة رقم 

 23719 – 4327جدة، 
 السعوديةالمملكة العربية 

 
من رأس المال الصادر لشركة الجذور الراسخة  %100نسبة الشركة األم  تمتلك، التقرير الماليفي تاريخ كما 

مجتمعة األم الشركة تابعة" أو "رحال" ويشار إليها مع )"شركة  -شركة مملوكة لشخص واحد  –للنقليات المحدودة 
تأجير سست في المملكة العربية السعودية ونشاطها هو أُ ة رحال هي شركة ذات مسئولية محدود ."(المجموعة" بـ

 .وقطع الغيار بموجب السجل التجاري والتجارة في السيارات الثقيلة والمعدات والمعداتالسيارات الثقيلة 
 
 . أساس اإلعداد2
 
 بيان االلتزام 2-1
ي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالالقوائم المالية الموحدة عدت هذه أُ 

ً بـ "المعايير  واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدولية )يُشار إليها جميعا
 . "(للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية

 
 أساس القياس 2-2

باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ومبدأ  بموجب مبدأ التكلفة التاريخيةة الموحدة القوائم الماليتم إعداد هذه 
 باستثناء التزامات منافع الموظفين حيث يتم استخدام احتسابات القيمة الحالية االكتوارية. ،االستمرارية

 
 عملة التشغيل والعرض 2-3

للمجموعة وتم تقريب األرقام ألقرب ألف العملة الوظيفية باللاير السعودي وهو الموحدة تم عرض هذه القوائم المالية 
 .لاير سعودي إال إذا أشير إلى خالف ذلك

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 2-4

من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ  الموحدة للمجموعةالقوائم المالية يتطلب إعداد 
لمصروفات والموجودات والمطلوبات واالفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة. إال أن اإليرادات وا

عدم التأكد بشأن هذه اإلفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة 
 الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلية.

 لمخاطر وعدم التقين ما يلي:ل المجموعةتضمن االفصاحات األخرى المتعلقة بتعرض ت

 (29إدارة مخاطر األدوات المالية )اإليضاح  •
 (30إدارة رأس المال )اإليضاح  •
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 )تتمة( . أساس اإلعداد2
 
 )تتمة( المحاسبية الهامة األحكام والتقديرات واالفتراضات 2-4
 

 األحكام 
خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة بإصدار األحكام التالية والتي لها تأثير جوهري 

 .الموحدةعلى المبالغ المدرجة في القوائم المالية 
 

 مبدأ االستمرارية
ر على أساس مبدأ االستمرارية وتوصلت إلى أن لديها بعمل تقييم لقدرتها على االستمرا المجموعةقامت إدارة 

لذلك، ليست اإلدارة على دراية بأي عدم تيقن جوهري  الموارد لالستمرار في نشاطها في المستقبل المنظور. إضافةً 
 القوائم المالية إعدادعلى االستمرار. وبالتالي، تم االستمرار في  المجموعةقد يلقي بظالل من الشك حول قدرة 

 على أساس مبدأ االستمرارية. لموحدةا
 

 كمؤجرالمجموعة  –تصنيف عقود االيجار 
كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل ذي العالقة إلى  تحويلعقود االيجار التي يتم من خاللها يتم تصنيف 
ً  لم تنتقلايجار تشغيلي في حال  كعقودااليجار  عقودإيجار تمويلي. يتم تصنيف  كعقودالمجموعة  جميع فعليا

مع االخذ باالعتبار نموذج اعمال المجموعة فقد حددت  العالقة.المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل ذي 
العرضية الى ملكية السيارات الخاضعة  والمنافعالمجموعة بان ايجار السيارات ال ينتقل بموجبه فعلياً جميع المخاطر 

 ايجار تشغيلي. كعقودتصنف  هذه االيجاراتذلك فان ترتيبات االيجار ول عقودالى ترتيبات 
 

 كمستأجر المجموعةاالنهاء ـ التجديد و تحديد مدة اإليجار للعقود مع خيارات
عقد اإليجار  تمديدمدة سريان عقد اإليجار على أنها غير قابلة لإللغاء في أي فترات مغطاة بخيار  المجموعةتحدد 

أو أي فترات مغطاة بخيار انهاء عقد اإليجار فيما إذا  تأكدة من معقولية ممارسة هذا الخيارم المجموعةفيما إذا كانت 
العديد من عقود اإليجار التي تتضمن  المجموعةلدى كانت المجموعة متأكدة من معقولية ممارسة هذا الخيار. 

إذا كان من المعقول ممارسة خيار  من خالل تقييمها لعقد اإليجار فيما المجموعةاالنهاء. تقرر التمديد وخيارات 
تأخذ في اعتبارها جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حافزاً  المجموعةانهاء عقد اإليجار. وهذا يعني أن تجديد أو 

بإعادة تقييم مدة  المجموعةانهاء عقد اإليجار. بعد تاريخ بداية عقد اإليجار، تقوم تجديد أو اقتصادياً لممارسة خيار 
وتؤثر على قدرة  المجموعةيجار إذا ما كان هناك حدث أو تغير في الظروف الواقعة ضمن سيطرة عقد اإل

 االنهاء.التجديد أو في ممارسة خيار  المجموعة
 

 التقديرات واالفتراضات
رات في عدم التأكد من التقديل خرىاأل الرئيسية فما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية والمصادر

تعديالت هامة على القيم الدفترية تتسبب في مخاطر جوهرية قد قائمة المركز المالي مما ينطوي على تاريخ 
في تقديراتها وافتراضاتها  المجموعة. اعتمدت أدناهالالحقة كما هو موضح المالية السنة للموجودات والمطلوبات في 

. إال أنه يجوز أن تتغير الظروف واالفتراضات القائمة الموحدة وليةاألالقوائم المالية  إعدادعلى المعايير المتاحة عن 
ً للتغيرات في السوق أو الظروف الناشئة خارج سيطرة  . وتنعكس هذه المجموعةحول التطورات المستقبلية وفقا

المتضمنة  يراتالتغييرات على االفتراضات عند حدوثها. فيما يلي المعلومات بشأن عدم التأكد من االفتراضات والتقد
 :في المناطق التالية
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 للممتلكات والمعدات اإلنتاجية والقيمة المتبقية عماراأل

حتساب االستهالك. يتم تحديد هذه التقديرات ال االنتاجية التقديرية للممتلكات والمعدات ارعماأل المجموعةتحدد إدارة 
بعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات أو التلف الطبيعي. وتقوم اإلدارة بفحص القيمة المتبقية 

ً االنتاجية سنوي عمارواأل االنتاجية  عمارأن األباإلدارة ي حال اعتقاد ف ةمستقبليال، ويتم تعديل مصروفات االستهالك ا
 تختلف عن التقديرات السابقة.

 
 مخصص خسائر المخزون

أو الضرر وغير ذلك. يتضمن  الفنيمخصص لخسائر المخزون نتيجة عوامل مثل التقادم أو الخطأ  المجموعةتدرج 
 صانعمن جديدة أو تقنية  عمل، تقديم نماذج على سبيل المثال ال الحصر العوامل، االخذ باالعتبارالخسائر تقدير تلك 

 لمتوقعة.محدد ومبيعات سابقة وظروف السوق الحالية وا
 

 لذمم المدينة التجاريةمخصص خسائر االئتمان المتوقعة على ا
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص لحساب خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية. تعتمد هذه المصفوفة 

على معدالت التعثر التاريخية التي رصدتها المجموعة. تقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة لتعديل التجربة بدايةً 
التاريخية لخسارة االئتمان على ضوء المعلومات المتوقعة مستقبالً. في تاريخ كل تقرير مالي، يتم تحديث معدالت 

 ات المستقبلية.التعثر التاريخية الملحوظة ويتم تحليل التغيرات في التقدير
 

 إن تقييم الترابط بين معدالت التعثر التاريخية الملحوظة والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة
هو تقدير جوهري. إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة حساس للغاية تجاه التغيرات في األحوال والظروف االقتصادية 

ئتمانية التاريخية للمجموعة والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تمثل التعثر الفعلي المتوقعة. إن تجربة الخسارة اال
خسائر االئتمان المتوقعة حول الذمم المدينة التجارية  للعميل في المستقبل. تم اإلفصاح عن المعلومات حول

 (.29) يضاحللمجموعة في اإل
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
باعتبارها  لالستردادللنقد القيمة القابلة المولدة أو الوحدة  لألصليمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية الق انخفاضيظهر 

ً القيمة العادلة  ً االستعمال ــ أو قيمتها قيد  البيعتكاليف  ناقصا إلى  البيعتكاليف  أيهما أعلى. تستند القيمة العادلة ناقصا
أو أسعار السوق الملحوظة ناقصاً  ةمماثل لموجوداتمة على أساس تجاري البيع الملز معامالتالبيانات المتاحة من 

. تشتق نموذج التدفقات النقدية المخصومةإلى القيمة قيد االستعمال يستند حساب . التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل
نشطة التي لم تقم بها التدفقات النقدية من الميزانية الخاصة بالخمس سنوات المقبلة وال تتضمن إعادة هيكلة األ

الموجودات للوحدة المولدة للنقد التي يتم  المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الجوهرية التي ستحسن من أداء
اختبارها. إن القيمة القابلة لالسترداد تكون حساسة تجاه معدل الخصم المستخدم من أجل نموذج التدفقات النقدية 

 النقدية للشركة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم في األغراض االستقرائية.المخصومة وكذلك التدفقات 
 

 برنامج المنافع المحددة
يتضمن التقييم االكتواري باستخدام تقييمات اكتوارية. لاللتزام والقيمة الحالية برنامج المنافع المحددة تكلفة يتم تحديد 

وهذا يتضمن تحديد معدالت الخصم ف عن التطورات الفعلية في المستقبل. التي قد تختلوضع العديد من االفتراضات 
لية التقييم وطبيعته ونتيجة التعقيدات الخاصة بعموزيادة الرواتب في المستقبل ومعدل الوفيات وحركة التوظيف. 

تتم مراجعة جميع ضات. في تلك االفترا بحساسية عالية تجاه التغيرات يمتاز ةالتزام المنافع المحدد فإن، طويلة األجل
  .تقرير مالياالفتراضات في تاريخ 

 
أن عوائد عند تحديد معدل الخصم المالئم، تعتبر اإلدارة معيار القياس األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم.  إن

اص ول الوفيات المتاح والخاجدإلى يستند معدل الوفيات  الجودة. عاليةشركة / حكومة السوق تستند إلى سندات 
استجابة للتغيرات الديموغرافية. تعتمد  فقط من وقت آلخرجداول الوفيات  استقراءات قد تتغير. بالدول المعنية

توجد تفاصيل أكثر حول المستقبلية على معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة للدول المعنية. اتب والر اتزياد
 .(23 يضاحاإل)في  التزامات منافع الموظفين
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 )تتمة( التقديرات واالفتراضات
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
 الموحدةالمالية المسجلة في قائمة المركز المالي  للموجودات المالية والمطلوبات العادلةعند عدم إمكانية قياس القيم 

على أساس األسعار المتداولة في أسواق نشطة، فإنه يتم تحديد القيمة العادلة لها باستخدام طرق التقييم بما في ذلك 
كان ذلك من األسواق القابلة للمالحظة حيثما  إلى هذه النماذج بياناتال يتم أخذالتدفقات النقدية المخصومة.  نموذج

ن ذلك مجدياً، فإن األمر يتطلب إبداء درجة من االجتهاد لتحديد القيمة العادلة. تشتمل ويك الممكنا، وعندما 
. يمكن األسعار تقلباتمخاطر مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان و بياناتاالجتهادات على االعتبارات الخاصة بال

الثمن المحتمل، يتم تقييم  هذه العوامل على القيمة العادلة لألدوات المالية.أن تؤثر التغيرات في االفتراضات المتعلقة ب
تعريف  ميع األعمال. عندما يستوفي الثمنكجزء من تج االستحواذبالقيمة العادلة بتاريخ  الناتج عن تجميع األعمال،

ً  إعادةالتزام مالي، يتم  ستند تحديد القيمة العادلة إلى التدفقات . يتقرير ماليتاريخ كل بالقيمة العادلة في  قياسه الحقا
وعامل  األداءكل هدف من أهداف احتمالية استيفاء  االعتباراالفتراضات الرئيسية في  تأخذالنقدية المخصومة. 

 الخصم.
 

 المخصصات
يمكن قياسه بصورة  المجموعةقانوني أو ضمني على عند وجود التزام حالي  ،حدث سابق نتيجة تكوين مخصصيتم 

االلتزام. تحدد المخصصات  لسداد المجموعةتدفق منافع اقتصادية خارج لظهور حاجة عتد بها، ويكون من المحتمل يُ 
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية عن طريق خصم 

 رج عكس الخصم كتكلفة تمويل.يداللتزام. با المتعلقةللقيمة الوقتية للمال والمخاطر 

 عقود اإليجار ـ تقدير معدل االقتراض المتزايد
معدل  المجموعةعلى الفور تحديد سعر الفائدة المضمن في عقود اإليجار، وبالتالي تستخدم  المجموعةال تستطيع 

فائدة الذي يجب على االقتراض المتزايد في قياس التزامات عقود اإليجار. إن معدل االقتراض المتزايد هو سعر ال
الشركة دفعه من أجل االقتراض لفترة مماثلة بضمان مماثل ومبالغ الزمة للحصول على أصل بقيمة مماثلة لألصل 
حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. وبالتالي، يعكس معدل االقتراض المتزايد "المبلغ الذي على الشركة دفعه" 

فر أسعار ملحوظة أو عند الحاجة للتعديل بما يتناسب مع شروط وأحكام عقد والذي يتطلب تقديراً عند عدم توا
بتقدير معدل  المجموعة. تقوم للمجموعة(وعلى سبيل المثال عن دما ال تكون عقود االيجار بالعملة الوظيفية  (اإليجار

وافرة وعمل بعض التقديرات االقتراض المتزايد باستخدام البيانات الملحوظة )مثل: أسعار الفائدة في السوق( والمت
 الخاصة بالشركة عند الضرورة.

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة . 3
 
باستثناء المعايير الجديدة المطبقة خالل السنة والمفصح  ـ وتطبيقها باستمرار التاليةتطبيق السياسات المحاسبية  يتم

 .الموحدةهذه القوائم المالية  إعدادفي  ـ 4عنها في اإليضاح 

 

 أساس التوحيد  3-1
. م2019 ديسمبر 31وشركتها التابعة كما في  للشركة األمالقوائم المالية من  للمجموعة الموحدةتتكون القوائم المالية 

الشركة في العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها في  حقوقأو يكون لها لمجموعة تتعرض اتتحقق السيطرة عندما 
المستثمر الشركة العوائد من خالل ممارسة نفوذها على  على تلكالقدرة على التأثير  المجموعةالمستثمر بها، ولدى 

 بها.
 

 :المجموعةإذا ـ وفقط إذا ـ كان لدى المنشأة الُمستثمر بها على بشكل خاص  المجموعةتسيطر 
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القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات  المجموعةتعطي  موجودة)مثل: حقوق المنشأة الُمستثمر بها نفوذ على  •

 المستثمر بها(.بالشركة الصلة 
 ستثمر بها.المُ الشركة أو حقوق الحصول على عوائد متغيرة نتيجة االشتراك مع  لمخاطر التعرض •
 .للتأثير على عوائدهاالمنشأة الُمستثمر بها ى استخدام سيطرتها على عل القدرة •
 

بشكل عام، هناك افتراض أن غالبية حقوق التصويت ستؤدي إلى السيطرة. ومن أجل تعزيز هذا االفتراض وعندما 
ن المستثمر بها، فإالشركة مستوى أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة في  المجموعةيكون لدى 

نفوذاً على  المجموعةتأخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لدى  المجموعة
 المستثمر بها، وهذه الحقائق والظروف تشمل ما يلي:الشركة 

 
 المستثمر بها.الشركة مع اآلخرين ممن يحق لهم التصويت في  التعاقدي الترتيب •
 خرى.تيبات التعاقدية األالحقوق التي تنشأ عن التر •
 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة. •
 

ذا ما اشارت الحقائق أم ال إالمنشأة الُمستثمر بها على تقييم ما إذا كانت تمارس سيطرة  إعادةب المجموعةتقوم 
اعتباراً الشركة التابعة د والظروف الى أن هناك تغييرات في عنصر أو أكثر من العناصر الثالثة للسيطرة. يبدأ توحي

السيطرة. يتم ضم الموجودات والمطلوبات  تلك التابعة وتستمر حتى زوالالشركة على  المجموعةمن تاريخ سيطرة 
من  الموحدةفي القوائم المالية السنة التابعة المقتناة أو المباعة خالل بالشركة والمصروفات الخاصة يرادات واإل

 سيطرة. ال زوال تلكوحتى تاريخ التابعة الشركة لى ع المجموعةتاريخ استحواذ 
 

للمجموعة األم الشركة مع المساهمين في  اآلخروكل عنصر من عناصر الدخل الشامل الربح أو الخسارة يتم توزيع 
التوزيع قد يؤدي إلى عجز في رصيد الحصص غير نتائج هذا  أن، حتى لو تغير المسيطرة، إن وجد والحصص
 المسيطرة. 

 
ين سياساتها المحاسبية ند اللزوم، يتم إجراء التعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة من أجل التوفيق بوع

والمصروفات والمطلوبات واإليرادات حقوق الملكية المالية للمجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات ووالسياسات 
 بالكامل عند توحيد القوائم المالية. المجموعةت والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين شركا

 
 كمعاملة حقوق ملكية.ـ السيطرة  زوال ـ دون تابعةالشركة الفي  الملكيةيتم احتساب أي تغيّر في حصة 

 
السيطرة على شركة تابعة فإنها تقوم باستبعاد الموجودات )بما فيها الشهرة( والمطلوبات  المجموعةوفيما إذا فقدت 

السيطرة  زواللحقوق الملكية ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن  أخرىير المسيطرة وأي مكونات والحصة غ
 . ويتم تسجيل أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.الموحدةالربح أو الخسارة قائمة في 

 
 تجميع األعمال والشهرة 

 الثمن إجمالياء وتقاس تكلفة االقتناء باعتبارها تجميع األعمال باستخدام طريقة االقتنعمليات تتم المحاسبة عن 
 المجموعةبالقيمة العادلة وقيمة أي حصة غير مسيطرة في المنشأة المقتناة. تقوم  تاريخ االستحواذالمحول ويقاس في 

حصة بالقيمة العادلة أو بالالمنشأة المقتناة في غير المسيطرة  صقياس الحصباختيار إما تجميع أعمال  ةعمليكل في 
العمومية  صافي الموجودات المقتناة المحددة. تقيد تكاليف االقتناء المتكبدة في حساب المصروفات مع التي تتناسب

 .داريةواإل
 

من أجل تصنيفها تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المقتناة  فإنها ،ما منشأةعلى  المجموعة تستحوذعندما 
. االستحواذوط التعاقد والظروف االقتصادية والظروف ذات الصلة في تاريخ وفقا لشر وتحديدها بشكل مالئم

 المقتناة. ويتضمن ذلك فصل المشتقات المتضمنة في العقود المبرمة من المنشأة 
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 )تتمة(وحيد أساس الت 3-1
 )تتمة(تجميع األعمال والشهرة 

الثمن المحتمل  يعتبر. تاريخ االستحواذيتم تحويله من الجهة المقتنية بالقيمة العادلة في  محتمل يتم تسجيل أي ثمن
 حيث يتم قياس "الماليةاألدوات ( "9الدولي للتقرير المالي )معيار الالمصنف كأصل او التزام أداة مالية وضمن نطاق 

  .الربح أو الخسارةقائمة بالقيمة العادلة مع التغيرات في القيمة العادلة المدرجة في المالية األدوات 
 

الثمن المحول والمبلغ المدرج مقابل الحصص غير  إجماليالزيادة في  )باعتبارها تمثلتقاس الشهرة اوالً بالتكلفة 
 إذا. (ات المقتناة والمطلوبات المفترضة القابلة للتحديدالمسيطرة وأي حصة مملوكة مسبقاً تزيد عن صافي الموجود

 إذاتقييم ما  إعادةب المجموعةتقوم ف المحول،الثمن  إجماليعن كانت القيمة العدلة لصافي الموجودات المقتناه بالزيادة 
خدمة المفترضة ومراجعة اإلجراءات المستكانت قد حددت الموجودات المقتناة بشكل صحيح وجميع المطلوبات 

التقييم تؤدي الى زيادة في القيمة  إعادة عملية كانتما  ذااالستحواذ. وإالمبالغ التي يتم االعتراف بها في تاريخ  لقياس
الربح أو الخسارة قائمة عندها يتم االعتراف بالربح في المحول،  الثمن إجماليالعادلة لصافي الموجودات المقتناة عن 

 .الموحدةوالدخل الشامل اآلخر 

 
ً بعد االعتراف األولي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقص أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة. وبغرض فحص  ا

ـ يتم تخصيصها  تاريخ االستحواذانخفاض القيمة فإن الشهرة التي يتم االستحواذ عليها جراء تجميع األعمال ـ من 
نها االستفادة من عمليات التجميع بصرف النظر عما إذا تم مجموعة والتي يتوقع مللالنقد توليد لكل وحدة من وحدات 

من  جزءً النقد وتوليد هرة جزءاً من وحدة وعندما تشكل الش لهذه الوحدات. أخرىتخصيص موجودات أو مطلوبات 
 أنشطة الوحدة التي يتم استبعادها فإن الشهرة المرتبطة بتلك األنشطة تتضمن القيمة الدفترية لألنشطة حال تحديد

عند االستبعاد. ويتم قياس الشهرة في هذه الحالة بناًء على القيم النسبية لألنشطة المستبعدة والجزء الربح أو الخسارة 
 توليد النقد.المتبقي من وحدة 

 

 زميلة اتاالستثمار في شرك
ى المشاركة في قرارات نفوذاً هاماً. إن التأثير الهام هو القدرة عل المجموعةالزميلة هي منشاة تمارس عليها الشركة 

 ها، ولكنها ليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.ة والتشغيلية للمنشأة المستثمر بالسياسات المالي
هي مماثلة لتلك االعتبارات لتحديد السيطرة على الشركات ثير الجوهري خذ بها في تحديد التأاالعتبارات التي تم األ

 التابعة.
 
 بموجب هذه الطريقة، يتم بداية إدراج. تها الزميلة وفقاً لطريقة حقوق الملكيةافي شرك المجموعة حتسب استثماراتتُ 

في  المجموعةيتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار لتسجيل التغيرات في حصة  الزميلة بالتكلفة.الشركة االستثمار في 
الزميلة إلى القيمة بالشركة فة الشهرة المتعلقة . تتم إضاتاريخ االستحواذالزميلة منذ الشركة صافي موجودات 

حصة الربح أو الخسارة قائمة تعكس  نخفاض القيمة.بشكل مستقل لتحديد االدفترية لالستثمار وال يتم فحصها 
مل اآلخر للشركات المستثمر فيها تغير في الدخل الشا ويتم عرض أيالزميلة. الشركة في نتائج عمليات  المجموعة

مباشرةً في حقوق الملكية في  مدرجتغير  ندما يكون هناكعإضافة لذلك،  .دخل الشامل اآلخر للمجموعةكجزء من ال
تقوم عندئذ بتسجيل حصتها من أي تغيرات ـ حسب مقتضى الحال ـ في قائمة  المجموعةفإن  ،الزميلةالشركة 

 المجموعةناتجة عن المعامالت بين والخسائر غير المحققة ال المكاسب. يتم استبعاد التغيرات في حقوق الملكية
 الزميلة.الشركة في  المجموعةالزميلة في حدود حصة والشركة 

 
 الموحدةالربح أو الخسارة قائمة للشركة الزميلة في واجهة الربح أو الخسارة في  المجموعةحصة  إجماليظهار يتم إ

الزميلة لنفس الفترة  للشركاتالقوائم المالية  دادإعيتم  .ة بعد ضريبة الدخلو خسارخارج الربح التشغيلي وتمثل ربح أ
السياسات المحاسبية مع السياسات  لمواءمةالتي تعد عنها القوائم المالية للمجموعة. وعند اللزوم يتم إجراء تعديالت 

ما إذا كان من الضروري تسجيل خسارة  المجموعةبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقرر  .للمجموعةالمحاسبية 
 ما إذا كان هناك دليالً كل تقرير مالي في تاريخ كما  المجموعةالزميلة. تحدد الشركة في  استثمارهانخفاض ا

ً موضوعي  عندئذ  المجموعة، تقوم وجود مثل هذا الدليل وفي حالالزميلة. الشركة على انخفاض قيمة االستثمار في  ا
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 )تتمة(االستثمار في شركات زميلة

من ثم الزميلة وقيمتها الدفترية والشركة من  القابل لالستردادباحتساب مبلغ انخفاض القيمة باعتباره الفرق بين المبلغ 
التأثير الهام  زوالعند و .الموحدةأو الخسارة الربح قائمة زميلة في الالشركة تقوم بإدراج الخسارة كحصة من نتائج 

أي يتم تسجيل استثمار متبقي وتسجيله بقيمته العادلة. بالقياس واالعتراف باي  المجموعةتقوم الشركة الزميلة، على 
والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي  عليها الجوهريالتأثير  زوالند ع فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة

 . الموحدةالربح أو الخسارة قائمة المتحصالت من االستبعاد يسجل في و
 

القيمة الدفترية لتلك الحصة  ها في الشركات الزميلة يتم تخفيضعن حصتفي الخسائر  المجموعةما تزيد حصة وعند
قدار وجود بمخسائر إضافية بأي  فعن االعترا ويتم التوقف ال شيء لىإ استثمارات طويلة األجلبما في ذلك أي 

 .لمجموعةالتزام مقابل ل
 

 العمالت األجنبية 3-2
يتم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللاير السعودي، والذي هو العملة الوظيفية للشركة األم. بالنسبة لكل 

منشأة باستخدام منشأة، تقوم المجموعة بتحديد العملة الوظيفية ويتم قياس البنود المتضمنة في القوائم المالية لكل 
بإعادة استبعاد العمليات األجنبية، العملة الوظيفية. تستخدم المجموعة الطريقة المباشرة للتوحيد، بينما تقوم عند 

عكس المبلغ الذي ينشأ عن استخدام تلك ي بحيثالموحدة، في قائمة الربح أو الخسارة  الخسائرأو  المكاسب تصنيف
 الطريقة.

 
 المعامالت واالرصدة

بالسعر الفوري و الوظيفيةبعملتها  المجموعة منشآتجنبية مبدئيا عن طريق أجل المعامالت التي تتم بعمالت تس
بعملة أجنبية المقومة  يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية .األولى المؤهلة لالعتراف السائد في تاريخ المعاملة

 الفروق. وتسجل جميع التقرير الماليالسائدة في تاريخ الوظيفية للعملة بأسعار الصرف الفورية العملة الوظيفية إلى 
من عملة  المحددة كجزءباستثناء البنود النقدية الربح قائمة  على البنود النقدية في التحويلو أ ةالناشئة عن التسوي

خر حتى يتم قائمة الدخل الشامل اال فيأجنبية، حيث يتم تسجيلها  ةفي عملي المجموعةالتحوط لصافي استثمار 
الربح أو قائمة للربح او الخسارة في  تصنيف المبلغ المتراكم إعادةالتصرف في صافي االستثمار، وعندئذ يتم 

باستخدام العملة الوظيفية يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية وبعملة أجنبية إلى . الموحدةالخسارة 
وبعملة . يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة األولية خ المعامالتأسعار الصرف السائدة في تواري

الربح أو باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم التعامل مع العملة الوظيفية أجنبية إلى 
ً لالعتراف بالناشئة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العاالخسارة  نتيجة الربح أو الخسارة دلة وفقا

  التغيرات في القيمة العادلة للبند غير النقدي.
 

 العمليات األجنبية 
القيمة العادلة الناشئة عن والشهرة تعديالت بما في ذلك ـ  األجنبية للعملياتدات والمطلوبات يتم ترجمة الموجو

من  رباحيتم ترجمة توزيعات األ .التقرير الماليتاريخ  ري السائد فيلى اللاير السعودي بسعر الصرف الفوإ االقتناء
قائمة العملة في  تحويلالشركات الزميلة األجنبية بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة وتسجل جميع فروقات 

 . الموحدةالدخل الشامل اآلخر 
 

الربح أو كجزء من  الموحدةالربح أو الخسارة مة قائلى ، يتم تحويل المبلغ ذي العالقة إعند استبعاد عملية اجنبية
ن الجزء إالسيطرة( لشركة تابعة تتضمن عملية اجنبية ف زوالدون ) عند االستبعاد الجزئي .االستبعاد نتيجةالخسارة 

 المسيطرة. لى الحصة غيرمبلغ المتراكم يعود إذي العالقة بهذا ال
 

لبند من البنود النقدية المستحق االستالم العملة الوظيفية ت أجنبية إلى أو الخسائر نتيجة التحويل من عمال المكاسبإن 
من عملية أجنبية أو مستحق الدفع لعملية أجنبية أو نتيجة تسوية غير مخطط لها أو غير محتملة في المستقبل المنظور 

نبي حتياطي التحويل األجوالتي تعتبر من حيث الجوهر جزءاً من صافي استثمار في عملية أجنبية يتم تسجيلها في ا
 من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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 ما هو غير متداول مقابلتصنيف ما هو متداول  3-3
 

استناداً إلى التصنيف متداول / غير  الموحدةلي الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز الما المجموعةتعرض 
 متداول.

 
 الموجودات

 يتم تصنيف األصل ضمن الموجودات المتداولة في حالة: 
 ،للمجموعةتوقع تحقق األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة العمل العادية  •
 المتاجرة،  بغرضباألصل بشكل رئيسي  االحتفاظ أو  •
 المالي، أو التقريرشهراً بعد تاريخ  12خالل األصل  بيعتوقع  •
 12نقداً أو في حكم النقد إال إذا كان محظوراً تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل  األصل كون •

 المالي. فترة التقريرشهراً على األقل من تاريخ 
 

 كموجودات غير متداولة. خرىاأل موجوداتالجميع تصنيف يتم 
 

 المطلوبات
 يعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حالة:

 ،للمجموعةالعادية  األعمالتوقع تسوية االلتزام خالل دورة  •
 المتاجرة، بغرضبااللتزام بشكل رئيسي  االحتفاظ •
 شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي، أو 12توقع تسوية االلتزام خالل  •
 التقريرشهراً على األقل بعد تاريخ  12 على مدىااللتزام  عدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل تسوية •

 المالي.

 كمطلوبات غير متداولة. خرىاأل المطلوباتبتصنيف جميع  المجموعةتقوم 

 

 عقود مع العمالءالاإليرادات من  3-4

 

 بيع السيارات 
و عادةً ما يتم عند تسليم تدرج اإليرادات من بيع السيارات عندما تنتقل السيطرة على السيارات إلى العميل وه

يوماً عند التسليم. تتضمن إيرادات المجموعة من بيع السيارات  30السيارة. عادة ما يتم السداد خالل فترة تصل إلى 
 التزامات أداء خالية من أي اثمان متغيرة أو تمويالت.

 

 من خدمات أخرى االيرادات
ترتيبات تأجير السيارات عندما يتم تقديم تلك الخدمات ذات تدرج اإليرادات من الخدمات األخرى والتي تتعلق مع 

الصلة ويتم تصنيفها كجزء من اإليرادات من تلك األنشطة الرئيسية. تدرج اإليرادات من الخدمات األخرى والتي 
 تتعلق مع ترتيبات تأجير السيارات مع الوقت عند تقديم الخدمات.

 

 المصروفات  3-5
 

 تكلفة اإليرادات
 بما في ذلكـ  أنشطة التشغيل األساسية للمجموعةلى ميع المصروفات التي تعود مباشرة إجيرادات لفة اإلتمثل تك

والتكاليف  المباعةتكلفة مخزون السيارات وااليجار استهالك السيارات بموجب ترتيبات  ودون أن يقتصر على ـ

 .بالموظفين مباشرة المتعلقة



  الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 18ــ 

 )تتمة( الموحدةات حول القوائم المالية إيضاح
 م2019ديسمبر  31
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 داريةوالمصروفات اإل والتسويقمصروفات البيع 

يتم . يةوالتشغيل األنشطة التسويقيةالكامنة وراء  المجموعةهي التكاليف الناشئة عن جهود  مصروفات البيع والتوزيع
إيرادات  تكاليف العمومية بين يتم توزيع المصروفات .إداريةكمصروفات  خرىجميع المصروفات األ فيتصن

على أساس معقول فيما يتعلق بطبيعة المصروفات العمومية عند االقتضاء  إدارية مصروفاتوتسويق وبيع تكاليف و
 وظروفها. 

 
 رسوم االمتياز

تيبات التعاقدية على دفعها بموجب التر المجموعةيجب على  يالمماثلة التالعتراف برسوم االمتياز والرسوم يتم ا
 االستحقاق.اساس 

 
 تكاليف االقتراض 3-6

تكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل معين يستغرق بالضرورة فترة زمنية يتم رسملة 
ترة التي كمصروفات في الف خرىه لالستخدام أو البيع كجزء من تكلفة األصل. ويتم تسجيل جميع التكاليف األعدادإل

اقتراض  عندالتي تتكبدها المنشأة  خرىف التمويل والتكاليف األيلاتتكون تكاليف االقتراض من تك تحدث فيها.
 األموال.

 
 الزكاة 3-7

لزكاة للمجموعة ا. يتم تحميل مخصص )"الهيئة"( لزكاة والدخلالهيئة العامة ل ألنظمةالزكاة وفقاً المجموعة تحتسب 
 .الموحدةالربح أو الخسارة قائمة التابعة في المملكة العربية السعودية على الشركة في  لمجموعةاوزكاة تتعلق بملكية 

لى مساهمين إمدفوعة  أرباحغير مقيمة وتوزيعات  جهاتضرائب على المعامالت مع  المجموعةشركات تستقطع 
ً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل والت على الطرف وف باعتبارها التزام كمصر جهاادرإ ال يتم يأجانب وفقا

 يتم اقتطاع الضرائب نيابة عنها. يوالت المقابل
 
 الممتلكات والمعدات  3-8
 
 العتراف والقياس ا

  .وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة تقاس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم
 

لى حالته الراهنة لى موقعه الحالي وايصاله إإود مباشرة الى جلب األصل تكاليف تعأي سعر الشراء و التكاليف تشمل
المواد  تكاليفاإلنشاء على التشغيل بالطريقة التي تراها اإلدارة. تتضمن تكلفة الموجودات الذاتية  اً ليكون قادر

يف تفكيك وإزالة التكو لالستعمال المقصود إعداد األصللى تعود مباشرة إ أخرىتكاليف  واية لة المباشراوالعم
 .االقتراض على الموجودات المؤهلة تخزين الموقع وتكاليف إعادةو المواد

 
إنتاجية مختلفة فإنها تحتسب كبنود مستقلة  أعمار ذاتالهامة من بند من الممتلكات والمعدات  األجزاءعندما تكون 

 .ونات رئيسية( للممتلكات والمعدات)مك
 

سيارات ر السيارات المحولة الى مخزون كغيعاد بند من الممتلكات والمعدات )استبن مخسائر الو المكاسب يتم تحديد
صافي بالويتم االعتراف بها  يمة الدفترية للممتلكات والمعداتعن طريق مقارنة متحصالت االستبعاد مع الق (للبيع

 .الموحدةالربح أو الخسارة قائمة في  أخرىإيرادات ضمن 
 

 التكاليف الالحقة
منافع الذا كان من المحتمل تدفق معدات في القيمة الدفترية للبند إممتلكات و عتراف بتكلفة استبدال جزء من بنديتم اال

االعتراف بالقيمة  ال يتمبشكل موثوق.  تلك التكاليفويمكن قياس  المجموعةلى إالكامنة  يةقتصادية المستقبلالا
 الموحدةالربح أو الخسارة قائمة في  اليومية للممتلكات والمعدات خدمةتكاليف اليتم تسجيل  .الدفترية للبند المستبدل

 .حال تكبدها
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 الممتلكات والمعدات )تتمة( 3-8
 

 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
لرأسمالية قيد التنفيذ جميع التكاليف المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمشاريع قيد التنفيذ ويتم تمثل األعمال ا

 رسملتها كممتلكات وآالت ومعدات عند اكتمال المشروع.
 

 االستهالك
 القيمة يمثل االستهالك التخصيص المنهجي لقيمة األصل القابل لالستهالك على مدى عمره اإلنتاجي التقديري. تمثل

قائمة و أي مبلغ آخر بديل للتكلفة ناقصاً قيمته المتبقية. يتم االعتراف باالستهالك في القابلة لالستهالك تكلفة األصل أ
اإلنتاجية التقديرية لكل جزء من الممتلكات  عمارعلى اساس القسط الثابت على مدى األ الموحدةالربح أو الخسارة 
ال يتم احتساب  ها اإلنتاجية ـ أيهما أقصر.أعمارو مدة عقد االيجار أ ؤجرة طوالالم الموجوداتوالمعدات. تستهلك 

 لألرض.استهالك أي 
  

 ذا لزم األمر.إ االنتاجية والقيم المتبقية سنوياً على األقل وتعديلها بأثر مستقبلي عمارتتم مراجعة طرق االستهالك واأل
 .13-3 يضاحكات والمعدات انظر اإلالممتلالمناقشة حول االنخفاض في قيمة  وللمزيد من

 
 يتم احتساب األعمار اإلنتاجية المقدرة كما يلي:

 
 سنة 20ــ  10    مباني وتركيبات أخرى •
 سنوات 5ــ  2      سيارات •
 سنوات 5ــ  4    تركيبات ومعدات مكتبيةأثاث و •
 سنوات 7ــ  4     مكائن ومعدات •
 
 الموجودات غير الملموسة 3-9
 

وجودات غير الملموسة المقتناة بشكل مستقل بالتكلفة عند االعتراف األولى. إن تكلفة الموجودات غير يتم قياس الم
الملموسة المكتسبة نتيجة تجميع أعمال تمثل القيمة العادلة لتلك الموجودات في تاريخ االستحواذ. بعد االعتراف 

متراكم وخسائر انخفاض قيمة متراكمة. ال تتم  األولي، تحمل الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا أي إطفاء
ويتم اظهار المصروفات ذات  -باستثناء تكاليف التطوير المرسملة  -رسملة الموجودات غير الملموسة المنتجة داخلياً 

ير الصلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي يتم تكبدها. يتم تقييم األعمار االنتاجية للموجودات غ
 الملموسة لتكون أما محددة أو غير محددة.

 
يتم اطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر االنتاجي المحدد على مدى العمر االنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها 
لتحديد انخفاض في القيمة إذا كان هناك مؤشراً على أن األصل غير الملموس يمكن أن يكون تعرض النخفاض في 

م مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على القيمة. يت
األقل في نهاية كل فترة مالية. يتم احتساب التغيرات في العمر االنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع 

ر فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما يقتضي الحال، ويتم االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل عن طريق تغيي
اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إدراج مصروف االطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار 
المحددة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن فئة المصروفات بما يتماشى مع وظيفة للموجودات غير 

 الملموسة.
 
 ما يلي فترة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة للمجموعة ذات األعمار المحددة:في
 
 سنوات 4    اتبرمجيال
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 )تتمة( الموجودات غير الملموسة 3-9

لملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة ولكن يتم فحصها لتحديد االنخفاض في ال يتم إطفاء الموجودات غير ا
القيمة سنويا إما بشكل فردي أو جماعي على مستوى الوحدات المولدة للنقد. تتم مراجعة العمر غير المحدد سنوياً 

يير في تقييم العمر االنتاجي من غير لتحديد ما إذا سيستمر العمر االنتاجي ويكون داعماً. وإذا لم يكن كذلك، فإن التغ
 محدد إلى محدد يكون على أساس مستقبلي.

 
أو الخسائر الناتجة عن إلغاء االعتراف باألصل غير الملموس بالفرق بين صافي متحصالت  المكاسبيتم قياس 

 غاء االعتراف باألصل.االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل وتتم إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند إل
 
 عقود اإليجار  3-10

بتقييم ما إذا كان العقد هو عقد ايجار أو يحتوي على عقد إيجار. يعتبر العقد عقد ايجار أو يحتوي  المجموعةتقوم 
 على عقد إيجار إذا ما أعطى الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل عوض ما.

 
  كمستأجر المجموعة

تطبق الشركة نموذج منفرد لالعتراف والقياس لجميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود 
األصل  استخدامإيجار الموجودات المنخفضة القيمة. تعترف الشركة بالتزام االيجار لدفع دفعات اإليجار ويمثل حق 

 استخدام موجودات حق االستخدام. الحق في
 

 حق االستخدامالموجودات 
بإدراج الموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )تاريخ توافر األصل حق استعمال  المجموعةتقوم 

ً أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض في القيمة  الموجودات(. يتم قياس الموجودات حق االستعمال بالتكلفة ناقصا
عقود  التزاماتإليجار. تتضمن تكلفة الموجودات حق االستخدام قيمة عقود ا لتزاماتوتُعدل بحسب أي إعادة قياس ال

اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة األولية ودفعات اإليجار المدفوعة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقص أي 
ة عقد محفزات إيجار مستلمة. يتم استهالك األصل الموجودات حق االستعمال على أساس القسط الثابت طوال مد

 ، على النحو التالي:اإليجار أو العمر اإلنتاجي المقدر لألصل ـ أيهما أقصر
 
 سنة 20إلى  سنتان مباني مستأجرة •
 

إذا كانت ملكيه األصل المستأجر تنتقل إلى الشركة في نهاية مدة اإليجار أو أن التكلفة تعكس ممارسه خيار الشراء، 
النخفاض القيمة.  االستخدامجي المقدر لألصل. تخضع الموجودات حق فيحتسب االستهالك باستخدام العمر اإلنتا

 .14-3اإليضاح يرجى الرجوع إلى 
 

 اإليجار التزامات
اإليجار الُمقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة  التزاماتبإدراج  المجموعةفي بداية عقد اإليجار، تقوم 

ً أي محفزات إيجار اإليجار. تتضمن دفعات اإليجار دفعات ثاب تة )تتضمن الدفعات الثابتة غير الجوهرية( ناقصا
مستحقة االستالم، ودفعات إيجار متغيرة القيمة بناًء على المؤشر أو المعدل، والمبالغ المتوقع دفعها مقابل ضمانات 

بقوة أن تمارسه الشركة  المبالغ المتبقية. تتضمن دفعات اإليجار أيضاً سعر الممارسة لخيار الشراء الذي من المتوقع
ودفعات الغرامات المتصلة بإنهاء العقد فيما إذا كانت شروط اإليجار تعطي الشركة الحق في انهاء عقد اإليجار. 
ودفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ثابت يتم إدراجها كمصروف )إال إذا تم تكبدها إلنتاج 

 . الحدث أو الظرف للدفعل فيها ( في الفترة التي يحصبضائع
 

معدل االقتراض المتزايد في تاريخ ابتداء العقد فيما  المجموعةعند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم 
اإليجار  التزاماتإذا كان معدل الفائدة الضمني في العقد ال يمكن تحديده بشكل فوري. بعد بداية العقد يتم زيادة مبلغ 

 لتزاماتالمبلغ عند دفع اإليجارات. كما أنه يتم إعادة قياس القيمة الدفترية ال انخفاضو تكلفة التمويل ازديادليعكس 
اإليجار إذا ما كان هناك تعديل أو تغير في مدة العقد أو تغير في مدفوعات اإليجار )أي تغيرات في المدفوعات 

لمستخدم لتحديد مثل هذه مدفوعات اإليجار( أو تغير في تقييم المستقبلية الناتجة عن التغير في المؤشر أو المعدل ا
  خيار شراء األصل األساسي.
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 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة
الشركة بتطبيق اعفاء االعتراف بعقود االيجار القصيرة االجل الى عقودها قصيرة االجل )أي تلك العقود التي  تقوم

شهر او اقل من تاريخ بداية العقد وال تتضمن خيار الشراء(. وكذلك تطبق الشركة عقود اعفاء االعتراف  12مدتها 
جودات المنخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط بالموجودات المنخفضة القيمة الى عقود االيجار ذات المو

 االيجار.الثابت على مدى مدة 
 

 كمؤجر المجموعة

 المجموعةالتي ال يتم من خاللها تحويل جميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري إلى االيجار يتم تصنيف عقود 

عقود االيجار  ثابت على مدى آجالعلى أساس القسط ال الناشئةتحتسب إيرادات التأجير تشغيلي. تأجير كعقود 

 وليةيتم تحميل التكاليف األ وادراجها في اإليرادات ضمن قائمة الربح او الخسارة الموحدة نظراً لطبيعتها التشغيلية.

التشغيلي على القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم إدراجها على التأجير المباشرة الناتجة عن التفاوض والترتيب لعقد 

في الفترة إيرادات المحتملة كإيرادات التأجير .  تدرج التأجير على نفس األساس ـ مثل إيرادات اإليجارة عقد مدى مد

 التي يتم اكتسابها. 

 

 المخزون 3-11

. يسجل المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة أخرىوقطع الغيار ومستلزمات  المتاحة للبيع يمثل المخزون السيارات
هما أقل. إن صافي القيمة القابلة للتحقق عبارة عن سعر البيع التقديري ضمن دورة األعمال العادية القابلة للتحقق ـ أي

عند بيع القيمة الدفترية للمخزون كتكلفة إيرادات  يتم إدراج البيع. إلنفاذمخصوما منها التكاليف التقديرية والالزمة 
 التلفوالخلل الفني أو  التقادمن نتيجة لعوامل مثل مخصص مقابل خسائر المخزو بتكوين المجموعةتقوم  المخزون.

 .وخالفه الطبيعي

 

 للبيع المتاحة سيارات ال
ألغراض التأجير إلى التي تم االحتفاظ بها مسبقا كجزء من الممتلكات والمعدات وللبيع  المتاحة سياراتيتم تحويل ال

ع ضمن دورة األعمال العادية للمجموعة. يتم إدراج االحتفاظ بها لغرض البي عنبقيمتها الدفترية عند التوقف  مخزون
إلى موقعها الحالي وحالتها لجلبها ضمن تكاليف مخزون السيارات فقط في الحدود التي يتم تكبدها  خرىالتكاليف األ

 البيع.   إلتمامالراهنة 
 

 قطع الغيار والمستلزمات 
ضمن تكاليف قطع  خرىمرجح. يتم إدراج التكاليف األتستند تكاليف قطع الغيار والمستلزمات على مبدأ المتوسط ال

 وحالتها الراهنة.الغيار والمستلزمات بمقدار تكبدها في سياق جلبها إلى موقعها الحالي 

 

 وما في حكمه  النقد 3-12

ئمة في الصندوق. ولغرض قا والنقدلدى البنوك  النقدمن الموحدة في قائمة المركز المالي  يتكون النقد وما في حكمه

 . ونقدمن أرصدة بنكية  يتكون النقد وما في حكمه الموحدة،التدفقات النقدية 

 

 األدوات المالية 3-13

 .مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرىما والتزام أصل مالي لمنشأة المالية هي أي عقد يؤدي إلى نشوء األداة 
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 األدوات المالية 3-13
 

 المالية الموجودات( 1

 

 االعتراف األولي والقياس
ً بقيمها العادلة. يعتمد القياس الالحق لألصل المالي على تصنيفه إما بالتكلفة  يتم قياس الموجودات المالية مبدئيا

 الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.المطفأة أو القيمة العادلة من خالل 
 

يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف األولي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي 
أو التي  جوهريإلدارتها. باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على مكون مالي  المجموعةونموذج أعمال 

ً تقوم بقياس األصل المالي بقيمته العادلة زائداً، في حالة المجموعة ، فإن طبقت لها المجموعة تدابير عملية مبدئيا
األصل المالي غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة. يتم قياس الذمم المدينة 

على سعر المعاملة المحدد أو التي طبقت لها المجموعة تدابير عملية مالي جوهري التجارية التي ال تحتوي مكون 
 (.15بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )

 
من أجل تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يجب أن ينتج 

". يشار إلى هذا التقييم أنه ط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائمفق عنها تدفقات نقدية والتي هي "
 " ويتم على مستوى األدوات.فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم اختبار "

 
ية من أجل توليد تدفقات يشير نموذج األعمال للمجموعة إلدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارتها للموجودات المال

نقدية. يحدد نموذج األعمال إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تجميع تدفقات نقدية تعاقدية أو بيح موجودات مالية 
 أو كليهما.

 

خالل فترة زمنية تحددها األحكام أو  الموجوداتالمالية التي تتطلب تسليم  الموجوداتيتم االعتراف بشراء أو بيع 

 المجموعةالسائدة في السوق )طريقة التداول العادية( في تاريخ المتاجرة ـ أي التاريخ الذي تلتزم فيه  األعراف

 صل.األبشراء أو بيع 

 

 القياس الالحق
 المالية ضمن الفئات التالية:  الموجوداتألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف 

 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(، •

موجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع تدوير المكاسب والخسائر االكتوارية ال •

 )أدوات الدين(،

الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم تدوير المكاسب والخسائر  •

 كية(،االكتوارية عند إلغاء االعتراف )أدوات حقوق المل

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. •
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 الموجودات المالية )تتمة(( 1

 

 لمطفأة )أدوات الدين(الموجودات المالية بالتكلفة ا

ً  المطفأة بالتكلفة المالية الموجودات قياس يتم  يتم. القيمة النخفاض وتخضع الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام الحقا

 هذه. قيمته انخفاض أو ،تعديله أو األصل، استبعاد عند الخسارة أو الربح في المدرجة والخسائر بالمكاسب االعتراف

 ،التجارية المدينة الذمم من كالً  المطفأة بالتكلفة للمجموعة المالية الموجودات تتضمن. الشركة لىإ األقرب هي الفئة

 .أخرى مالية غير موجودات صمن المدرجة عالقة ذات جهات من والمستحق للموظفين القروض

 

 المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين( الموجودات
أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يتم االعتراف بالدخل من الفائدة وإعادة  فيما يخص

تقييم صرف العملة األجنبية وخسائر انخفاض القيمة أو عكس القيود في قائمة الربح أو الخسارة وتحتسب بنفس 
يرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر. عند طريقة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. تدرج تغ

 االستبعاد، فإن التغير في القيمة العادلة المتراكم المدرج في الدخل الشامل اآلخر يعاد تدويره في الربح أو الخسارة.
 

 حالياً، ال تملك المجموعة أي أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 دات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية(الموجو
أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بشكل غير قابل لإللغاء للمجموعة عند االعتراف األولي، يمكن 

تستوفي تعريف حقوق الملكية  كأدوات حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما
المالية: العرض وعدم االحتفاظ بها للمتاجرة. تم تحديد التصنيف على األدوات ( 32بموجب معيار المحاسبة الدولي )

 أساس كل أداة على حدة.
 

ات والخسائر من هذه الموجودات المالية في الربح أو الخسارة. يتم االعتراف بتوزيع المكاسبال يتم أبداً تدوير 
المجموعة عند نشوء الحق في الدفع، إال عندما تستفيد الموحدة كإيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة  رباحاأل

في الدخل الشامل  رباحمن هذه المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األصل المالي، وفي هذه الحالة، يتم تسجيل األ
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر غير معرضة لتقييم انخفاض  اآلخر. إن أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة

 القيمة.
 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. استثمارات حقوق ملكيةحالياً، ال تملك المجموعة أي 
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 في التغيرات صافي مع العادلة بالقيمة الموحدة المالي المركز قائمة خالل من ادلةالع بالقيمة المالية الموجودات تسجل

 .الموحدة الخسارة او الربح قائمة في بها المعترف العادلة القيمة

 
 ً  ال تملك المجموعة أي موجودا مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة. ،حاليا
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 إلغاء االعتراف
جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة حيثما يقتضي الحال و أيتم بشكل رئيسي إلغاء االعتراف بأصل مالي )

 للمجموعة( عند: الموحدةموجودات مالية متماثلة( )أي استبعادها من قائمة المركز المالي من 
 
 انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو •
بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدية مستلمة  المجموعةقيام  •

بتحويل كافة فعلياً  المجموعةة "تمرير"، أو )أ( قيام ي إلى طرف ثالث بموجب اتفاقيبالكامل دون تأخير جوهر
بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت  المجموعةمخاطر ومنافع األصل أو )ب( عدم قيام 

 بتحويل السيطرة على األصل.
 

نقدية من أصل ما أو الدخول في ترتيبات تمرير، فإنها تقوم بتحويل حقوقها الستالم التدفقات ال المجموعةعندما تقوم 
ويل أو االحتفاظ بصورة ولم تقم بتح بتقييم إذا ما، وإلى أي مدى، احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية

راف يتم االعت ل سيطرتها على األصل، فإنه عند ذلكجميع المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم تحوّ جوهرية ب
باالعتراف أيضا بالمطلوبات  المجموعةفي تلك الحالة تستمر وبه.  المجموعةباألصل إلى المدى الذي تستمر عالقة 

. وتقاس المطلوبات المرتبطة واألصل المحول على أساس يعكس الحقوق والمطلوبات التي باألصل المرتبطة
ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية  . ويقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكلالمجموعةاحتفظت بها 

 أيهما أقل. ـ بسداده المجموعةلألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة 
 

 انخفاض القيمة
تقوم الشركة بتكوين مخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة لجميع أدوات الدين التي ال يُحتفظ بها بالقيمة العادلة 

لنسبة للذمم المدينة التجارية، تطبق الشركة طريقة مبسطة في احتساب خسائر االئتمان بامن خالل الربح أو الخسارة. 
ً عن ذلك تقوم  بتسجيل الشركة المتوقعة. وبالتالي، ال تقوم الشركة بتتبع التغيرات في مخاطر االئتمان وعوضا

. لقد قامت الشركة تقرير ماليلخسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل  األعمار االنتاجيةمخصص خسارة بناًء على 
لعوامل االستقراء المستقبلي وفقاً الخبرة التاريخية لخسائر االئتمان ويتم تعديلها  استناداً إلىبإنشاء مصفوفة مخصص 

 الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
 

 ً يوماً.  90 بـ واعيد استحقاقهااألصل المالي في حالة تعثر عندما تتجاوز الدفعات التعاقدية م تعتبر الشركةوعموما
في بعض الحاالت يمكن للشركة أن تعتبر األصل المالي في حالة تعثر عندما تشير المعلومات الداخلية أو  ولكن

المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل األخذ في االعتبار أي  تحصل علىالخارجية إلى أن الشركة من غير المحتمل أن 
حتفظ بها الشركة. يتم شطب األصل المالي عندما ال يكون هناك توقع معقول السترجاع التدفقات تحسينات ائتمانية ت

 النقدية التعاقدية.
 
 ( المطلوبات المالية2

 االعتراف االولي والقياس 
ـ أو الربح أو الخسارة تصنف المطلوبات المالية، عند االعتراف األولي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 حسب مقتضى الحال.  ُسلفكقروض أو 
 

في بعد خصم التكاليف العائدة مباشرة إلى المعامالت ويتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، 
نة والذمم الدائالتجارية الذمم الدائنة . تشمل المطلوبات المالية للمجموعة والُسلفوالذمم الدائنة األخرى  القروضحال 

 . والتي تتضمن سحب بنك على المكشوف وأدوات مالية مشتقة القروض والُسلفو خرىاأل
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 )تتمة( ( المطلوبات المالية2
 

 القياس الالحق
 ألغراض القياس الالحق، تم تصنيف المطلوبات المالية ضمن الفئتين التاليتين:

 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. •
 مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة )ذمم دائنة طويلة األجل والتزامات إيجار(. •

 
 ارة الربح أو الخسمن خالل المطلوبات المالية بالقيمة العادلة 

المحتفظ بها بغرض المتاجرة  المالية المطلوباتالربح أو الخسارة تتضمن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
 . الربح أو الخسارةوالمطلوبات المالية المحددة عند االعتراف األولى بالقيمة العادلة من خالل 

 
في  شرائها إعادةاجرة عند الحصول عليها بغرض تصنف المطلوبات المالية كمطلوبات محتفظ بها بغرض المت

ً  المستقبل القريب. المالية المشتقة التي تستخدمها المجموعة والتي ال تكون محددة األدوات تتضمن هذه الفئة أيضا
يتم  .)األدوات المالية( (9كأدوات تحوط في عالقات تحوط كما هو موضح في المعيار الدولي للتقرير المالي )

 مشتقات الضمنية المستقلة كمحتفظ بها للمتاجرة ما لم تكن محددة كأدوات تحوط فعالة. تصنيف ال
 

 الموحدةو الخسائر من المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة في قائمة الربح او الخسارة أ بالمكاسبيتم االعتراف 
 

التاريخ  تحديدها فيبح او الخسارة قد تم المطلوبات المالية المحددة عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة من خالل الر
أي  المجموعةلم تحدد  .(9المعيار الدولي للتقرير المالي )إذا تم استيفاء المعايير في االولي من االعتراف وفقط 

 التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة.
 

  قروض(بالتكلفة المطفأة )التزامات االيجار والالمطلوبات المالية 
 

التزامات العقود والقروض التي تدفع عليها فائدة  تعتبر هذه الفئة هي األقرب للمجموعة. بعد االعتراف األولي
ً  والسلف قائمة والخسائر في  بالمكاسب. ويتم االعتراف السائدبالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة  الحقا

 .الفعاللمطلوبات، وكذلك من خالل عملية اإلطفاء بطريقة معدل الفائدة عند إلغاء االعتراف باالربح أو الخسارة 
 

المطفأة من خالل أخذ أي خصم أو عالوة على االستحواذ ورسوم وتكاليف باالعتبار وهي جزء ال  التكلفةتحتسب 
. تنطبق ربح أو الخسارةالقائمة في تكاليف التمويل في  السائدويدرج إطفاء معدل الفائدة  السائديتجزأ من معدل الفائدة 

 (.13فائدة. )انظر االيضاح التي تحمل  القروضهذه الفئة على جميع 
 

 إلغاء االعتراف
أو انتهاؤه. وعند استبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس  أو الغاؤه يتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عند الوفاء به

م الحالي بشكل جوهري، فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل يتم المقرض حسب شروط مختلفة تماماً أو شروط االلتزا
التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجديد. يتم تسجيل الفرق ما بين القيم الدفترية 

 .الموحدةالربح أو الخسارة قائمة المعنية في 
 
 المالية األدوات ( مقاصة 3

فقط عند وجود  الموحدةوالمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي جودات المالية المويتم مقاصة 
ً لتسوية المبالغ المدرجة  لتسوية الموجودات مع المطلوبات على  المجموعةلدى  وتوافر النيةحق حالي نافذ نظاما

 أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد. 



  الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 26ــ 

 )تتمة( الموحدةات حول القوائم المالية ضاحإي
 م2019ديسمبر  31

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(. 3
 
 األدوات المالية )تتمة( 3-13
 
 )تتمة( ( المطلوبات المالية2
 
  االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  14 - 3
 

على انخفاض القيمة. وفى حال وجود  مؤشرأي ا كان هناك في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذ المجموعةتقوم 
تقوم الشركة بتقدير القيمة فمثل هذا المؤشر أو في حال كان هناك ضرورة للقيام باختبار انخفاض القيمة السنوي، 

للنقد ناقصاً  القابلة لالسترداد لألصل. إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو الوحدات المولدة
على أساس كل أصل من القيمة القابلة لالسترداد يتم تحديد أيهما أعلى.  – االستخدامتكاليف االستبعاد وقيمتها قيد 

إال إذا كان األصل ال ينتج عنه تدفقات نقدية إلى داخل المجموعة والتي هي مستقلة بصورة كبيرة عن  ،لموجوداتا
. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة مجموعات األصولتلك الناتجة عن األصول األخرى أو 

 للنقد قيمتها القابلة لالسترداد، فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويتم تخفيضه لقيمته القابلة لالسترداد.
 

ل إلى قيمها الحالية باستخدام في سياق تقييم القيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية للوصو
معدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس التقييمات الحالية للسوق من حيث القيمة الوقتية للمال والمخاطر المصاحبة 
ً تكاليف االستبعاد، يتم أخذ أحدث معامالت في السوق في االعتبار.  لألصل. وفي سياق تحديد القيمة العادلة ناقصا

 رة على تحديد مثل هذه المعامالت، فيتم استخدام نموذج تقييم مالئم لهذا الغرض. وفي حالة عدم القد
 

على أساس الموازنات التفصيلية والحسابات المتوقعة التي يتم إعدادها  للمجموعةيستند احتساب انخفاض القيمة 
ة. وتغطي هذه الميزانيات موجودات فردي والتي لهابشكل مستقل لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد لدى الشركة 

والحسابات المتوقعة عموما فترة خمس سنوات. وبالنسبة للفترات األطول، يتم حساب معدل النمو الطويل األجل 
يتم ادراج خسائر االنخفاض في القيمة من العمليات  .السنة الخامسةوتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية بعد 

 لخسارة الموحدة اوفي فئات المصروف المتوافقة مع وظيفة األصل منخفض القيمة.في قائمة الرح أو ا المستمرة
 

لتحديد مدى استمرار في تاريخ كل تقرير مالي تقوم المجموعة بعمل تقييم فيما يتعلق بالموجودات باستثناء الشهرة 
. وفي حال وجود لخسائروجود خسائر جراء انخفاض في قيمة أصل تم تثبتها سابقاً أو وجود تناقص في حجم هذه ا

يتم عكس خسارة  .أو الوحدة المولدة للنقد تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل، تقوم المجموعة بأي مؤشر على ذلك
انخفاض القيمة المدرجة سابقاً ـ باستثناء خسائر االئتمان المتعلقة بالشهرة ـ فقط إذا كان هناك تغير في االفتراضات 

د القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ تسجيل آخر خسارة من انخفاض القيمة. يكون عكس القيد المستخدمة في تحدي
محدوداً بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد أو تتجاوز القيمة الدفترية التي تم تحديدها من 

خفاض في القيمة لألصل في سنوات سابقة. يتم إدراج قبل ـ بعد طرح االستهالك ـ فيما إذا لم يتم تسجيل خسارة ان
إال إذا جرى إدراج األصل بمبلغ ُمعاد تقديره، وفي هذه الحالة يتم  الموحدة عكس القيد في قائمة الربح أو الخسارة

 التعامل مع عكس القيد على أنه زيادة من إعادة التقييم. 
 

ديسمبر لمعرفة إن كان هناك  31تاجية غير المحددة سنوياً في يتم فحص الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلن
انخفاض في قيمتها على مستوى الوحدة المولدة للنقد حسبما يقتضي األمر وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة 

 الدفترية من المحتمل أنها تعرضت النخفاض في القيمة.
 
 
 
 
 
 
 



  الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 27ــ 

 )تتمة( الموحدةات حول القوائم المالية إيضاح
 م2019ديسمبر  31

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(. 3
. 

 المخصصات  3-15
التزام )قانوني أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك  المجموعةتدرج المخصصات عندما يكون لدى 

تجسد منافع  ةالمجموعسداد هذا االلتزام من خالل تدفقات نقدية للمصادر إلى خارج  المجموعةاحتمال أن يُطلب من 
سداد بعض أو جميع  المجموعةاقتصادية ويكون باإلمكان إجراء تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام. وحيثما تتوقع 

المخصصات ـ على سبيل المثال ـ بموجب عقد تأمين، فيتم تسجيل السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما يكون السداد 
بعد  الموحدةقائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر مخصص في مؤكداً فعلياً. يتم عرض المصروف المتعلق بال

 طرح أي سداد. 
 

إذا كان تأثير القيمة الوقتية للمال جوهرياً، فيتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي 
تسجيل الزيادة في المخصص يعكس ـ حيثما يقتضي األمر ـ المخاطر المتعلقة بااللتزام. عند استخدام الخصم يتم 

 نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.
 
 الشركة األمفي  سهمنقدية على حملة األالتوزيعات غير النقدية وال األرباحتوزيعات  3-16

ً لتقدير  أرباحالتزام لدفع توزيعات  بإدراجم الشركة األتقوم  الشركة عندما يتم اعتماد التوزيع ولم يعد التوزيع وفقا
ً لنظام األساسي للشركة األم. ماأل توزيعات . يتم االعتراف بمبلغ مقابل يتم اعتماد التوزيع من قبل المساهمين طبقا
 مباشرة في حقوق الملكية.  رباحاأل
 

قياس القيمة العادلة المعترف بها  إعادةيتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات ليتم توزيعها مع 
 .حقوق الملكية مباشرة في

 
عند توزيع الموجودات غير النقدية، فإن أي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة 

 .الموحدةالربح أو الخسارة قائمة يدرج في 
 
 للمجموعةالتغيرات في السياسات المحاسبية . 4
 
 معدلةالجديدة والتفسيرات المعايير وال
 
 "عقود اإليجار"( 16يار الدولي للتقرير المالي )المع 4-1

( من 4، والتفسير )عقود اإليجار"" –( 17معيار المحاسبة الدولي ) محل( 16الدولي للتقرير المالي )معيار اليحل 
 ( من اللجنة15لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي "فيما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار"، والتفسير )

( من اللجنة الدائمة لتفسير 27الحوافز"، والتفسير ) –( "عقود اإليجار التشغيلي 15الدائمة لتفسير المعايير الدولية )
يحدد المعيار الدولي للتقرير المعايير الدولية "تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار". 

ادراج معظم  ينالعرض واالفصاح عن عقود اإليجار ويتطلب من المستأجر( مبادئ االعتراف والقياس و16المالي )
 عقود اإليجار في قائمة المركز المالي.

 
ذكر عن المحاسبة بموجب ( كما هي دون تغيير يُ 16)الدولي للتقرير المالي معيار التظل محاسبة المؤجر بموجب 

إما كعقود إيجار تشغيلي أو تمويلي د اإليجار في تصنيف عقو المؤجرون(. يستمر 17معيار المحاسبة الدولي )
. وبالتالي، فليس للمعيار الدولي للتقرير المالي (17في معيار المحاسبة الدولي )كما التصنيف  مبادئنفس باستخدام 

 تأثير على عقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة كمؤجر. (16)
 

طريقة األثر الرجعي الُمعدل في تاريخ ( باستخدام 16مالي )الدولي للتقرير المعيار البتطبيق  المجموعةقامت 
م. وبموجب هذه الطريقة، تم تطبيق المعيار بأثر رجعي استناداً إلى التأثير 2019يناير  1التطبيق األولي للمعاير في 

ارنة للسنة المنتهية يم يتم تعديل معلومات المقوبالتالي، . ، إن وجدالتراكمي المثبت في تاريخ التطبيق األولي للمعيار
إعفاءات االعتراف لعقود اإليجار في تاريخ بداية العقود التي استخدام  المجموعةاختارت م. 2018ديسمبر  31في 

شهراً أو أقل وال تحتوي على هيار شراء )عقود قصيرة األجل( وعقود اإليجار التي تشتمل على  12تصل مدتها 
 .(القيمة متدنيةموجودات )
 
 



  الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 28ــ 

 )تتمة( الموحدةول القوائم المالية ات حإيضاح
 م2019ديسمبر  31
 
 . التغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة )تتمة(4
 

 (16تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
 م )زيادة/نقص(:2019يناير  1( كما في 16فيما يلي تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

 
(، قامت 16للمكاتب والمواقع المختلفة. قبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )عقود إيجار لدى المجموعة 

بتصنيف كل عقد من عقود اإليجار لديها )على أن المجموعة هي المستأجر( في بداية عقد اإليجار المجموعة 
 و الخسارة على أساس تم تسجيل دفعات اإليجار كمصروف إيجار في الربح أد اإليجار التشغيلي، وفي عق التشغيلي.

تحت بند "مبالغ مدفوعة القسط الثابت طوال مدة سريان العقد. وتم تسجيل أي مبالغ مدفوعة مسبقاً وإيجارات مستحقة 
 مقدماً وذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى"، على التوالي.

 
ودات حق االستخدام والتزامات (، قامت المجموعة بتسجيل الموج16وعند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

اإليجار عن تلك العقود التي تم تصنيفها سابقاً كعقود إيجار تشغيلي، باستثناء العقود القصيرة األجل وعقود األصول 
المتدنية القيمة. وتم تسجيل الموجودات حق االستخدام بناًء على مبلغ مساٍو اللتزامات اإليجار، معدل مقابل أي مبالغ 

بوقة الدفع أو دفعات إيجار مستحقة مسجلة سابقاً. كما تم تسجيل التزامات اإليجار استناداً إلى القيمة ذات صلة مس
الحالية لدفعات اإليجار المتبقية مخصومة باستخدام معدل االقتراض المتزايد في تاريخ التطبيق األولي. بلغ المتوسط 

 .%4.2م نسبة 2019يناير  1المطبق في  المرجح لمعدل االقتراض المتزايد على التزامات اإليجار
 

( فقط على تلك 16قامت المجموعة باستخدام وسائل المساعدة العملية في سياق تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
ً على  ( من لجنة 4( والتفسير )17أنها عقود إيجار بموجب معيار المحاسبة الدولي )العقود التي تم تحديدها سابقا

(، قامت المجموعة بتطبيق 16معايير الدولية للتقرير المالي. وفي تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )تفسير ال
 وسائل المساعدة العملية التالية:

 
 استخدام معدل خصم واحد لمحفظة من عقود اإليجار ذات خصائص متشابهة إلى حد معقول، •
( كعقود إيجار قصيرة األجل ذات 17لمحاسبة الدولي )المحاسبة على عقود اإليجار التشغيلي بموجب معيار ا •

 م،2019يناير  1شهراً كما في  12آجال متبقية أقل من 
 استثناء التكاليف المباشرة األولية من قياس الموجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي، •
 خيارات تجديد أو إنهاء،السابقة في تحديد مدة اإليجار في العقود التي تتضمن  التقديراتاستخدام  •
اختيار، حسب صنف األصل األساسي، عدم فصل العناصر غير المرتبطة باإليجار عن العناصر المرتبطة  •

 باإليجار وحساب بديل لكل عنصر من عناصر اإليجار والعناصر المرتبطة بغير اإليجار كعنصر إيجار واحد.

 م2019يناير  1 
  سعوديلاير

 باآلالف
 

  الموجودات
 موجودات حق االستخدام

 ً  مبالغ مدفوعة مقدما
 26.712 
(1.790) 

 ──────── 
 24.922  مجموع الموجودات

  
  المطلوبات

 24.922  التزامات إيجار
 ──────── 

 ـــ       مجموع التعديالت على حقوق الملكية
 ════════ 



  الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 29ــ 

 )تتمة( الموحدةات حول القوائم المالية إيضاح
 م2019سمبر دي 31
 
 . التغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة )تتمة(4
 

 )تتمة( (16تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

ديسمبر  31م مع التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في 2019يناير  1يمكن تسوية التزامات اإليجار كما في 
 م على النحو التالي:2018

 
 م2019يناير  1 

  لاير سعودي
 باآلالف

  
 م2018ديسمبر  31التزامات عقود إيجار تشغيلي كما في 

 م2019يناير  1المتوسط المرجح لمعدل االقتراض المتزايد كما في 
3.486 

4.2% 
 ──────── 

 3.352 م2019يناير  1عقود إيجار تشغيلي مخصومة كما في  التزامات
  ناقص:

 3.352 قصيرة األجل التزامات متعلقة بعقود إيجار
  يضاف:

التزامات عقود ايجار متعلقة فترات التجديد غير متضمنة في التزامات عقود 
 م 2018ديسمبر  31ايجار تشغيلي كما في 

 
24.922 

 ──────── 
 24.922 م2019يناير  1التزامات اإليجار كما في 

 ════════ 
 
 لية للتقرير المالي "عدم التيقن حول معالجة ضريبة الدخل"( من لجنة تفسير المعايير الدو23التفسير ) 2ـ4

يعالج التفسير المحاسبة عن ضرائب الدخل عندما تتضمن معالجة الضريبة عدم تيقن يؤثر على تطبيق معيار 
( "ضرائب الدخل"، وال ينطبق على الضرائب أو الرسوم خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي 12المحاسبة الدولي )

تحديداً المتطلبات التي تتعلق بالفائدة والغرامات التي ترتبط بالمعالجة غير المؤكدة  كما أنه ال يتضمن(. 12)
 للضريبة. يتناول التفسير بشكل محدد ما يلي:

 فيما إذا كانت المنشأة تعتبر معالجات الضريبة المشكوك فيها بشكل منفصل. •
 بواسطة الهيئات الضريبية.االفتراض بأن المنشأة تقوم بفحص معالجات الضريبة  •
كيف تحدد المنشأة الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الخاضع للضريبة( واألوعية الضريبية والخسائر الضريبية  •

 غير المستخدمة والقيود الدائنة الضريبية غير المستخدمة ومعدالت الضريبة.
 كيف تنظر المنشأة إلى التغيرات في الحقائق والظروف. •
 

عة ما إذا كانت ستعتبر كل معالجة من معالجات الضريبة المشكوك فيها بشكل منفصل أو متصل مع تحدد المجمو
 واحدة أو أكثر من المعالجات الضريبية المشكوك فيها وتستخدم النهج األفضل الذي يزيل حالة عدم التيقن. 

 
ية مشكوك فيها خاصةً فيما يتعلق عند تطبيق التفسير، أخذت المجموعة في االعتبار إن كان لديها أي مراكز ضريب

بأسعار التحويل. تتضمن اإلقرارات الضريبية للشركة خصومات تتعلق بأسعار التحويل وقد يكون لدى الهيئات 
الضريبية تساؤالت حول تلك المعالجات الضريبية. لقد قررت المجموعة، بناًء على دراسة مدى التقيد باألنظمة 

معالجاتها الضريبية )بما فيها تلك المعالجات المتعلقة بأطرافها المنتسبة( من المحتمل  الضريبية وأسعار التحويل، بأن
 أن تلقى القبول من الهيئات الضريبية. وبالتالي، ليس للتفسير تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

 
 ي التعويض العكسيف الدفع المسبق( مزايا 9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 4-3

(، يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل 9)الدولي للتقرير المالي بموجب المعيار 
مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم الشامل اآلخر، بشرط أن تكون التدفقات النقدية التعاقدية هي "

ات أصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ"(، وان يتم االحتفاظ بأداة الدين ضمن نموذج أعمال " )"ضوابط مدفوعفقط
( أن األصل المالي يجتاز "ضوابط 9)الدولي للتقرير المالي . توضح التعديالت على المعيار للتصنيفمناسب 

 اإلنهاءو الظروف التي تسبب مدفوعات أصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم" بغض النظر عن األحداث أ
 ليسالمبكر للعقد.  اإلنهاءالمبكر للعقد، وبغض النظر عن الطرف الذي يدفع او يستلم التعويض المعقول من أجل 

 .القوائم المالية للمجموعةلهذه التعديالت أي تأثير على 



  الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 30ــ 

 )تتمة( الموحدةات حول القوائم المالية إيضاح
 م2019ديسمبر  31

 
 في السياسات المحاسبية للمجموعة )تتمة(. التغيرات 4
 
  تصفيتهأو  ه( تعديل البرامج أو تخفيض19تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 4-4

خالل فترة  تصفيتهو أو تخفيضه أ( المحاسبة عند تعديل البرنامج 19)معيار المحاسبة الدولي تعالج التعديالت على 
خالل فترة التقرير  تصفيتهو أو تخفيضه أعند حدوث تعديل على البرنامج  التعديالت أنه . توضحالتقرير المالي

و تخفيضه أو أتحديد تكلفة الخدمة الحالية للفترة المتبقية بعد تعديل البرنامج  المالي السنوية، يجب على المنشأة
عكس التي تمنافع المحددة ال)أصل( قياس صافي التزام  المستخدمة في إعادةكتوارية االفتراضات االباستخدام  تصفيته
تحديد صافي الفائدة كما يجب على المنشأة بموجب البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث.  المقدمةالمنافع 

 التي تعكسالمنافع المحددة )أصل( صافي التزام  باستخدام تصفيتهو تخفيضه أو أللفترة المتبقية بعد تعديل البرنامج 
إعادة قياس غي البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث، ومعدل الخصم المستخدم  بموجب المقدمةالمنافع 

 .المنافع المحددة)أصل( صافي التزام 

 

ليس لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة لكونها لم تعمل أي تعديالت على البرنامج أو 
 مج خالل السنة. تخفيضات لمدة البرنامج أو تصفيات للبرنا

 
 م 2017م الى 2015التحسينات السنوية لدورة  4-5
 

 "ضرائب الدخل"( 12معيار المحاسبة الدولي ) )أ(
توضح التعديالت أن ما يترتب على ضريبة الدخل من توزيعات أرباح مرتبط بشكل مباشر بالمعامالت السابقة أو 

ك الموزعة على المالكين. وبالتالي، تعترف المنشأة بما يترتب األحداث التي ينتج عنها أرباح قابلة للتوزيع غير تل
بناًء على ما على ضريبة الدخل من توزيعات أرباح في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر أو حقوق الملكية، 

فترات في ديالت منشأة بتطبيق هذه التعالتقوم قامت المنشأة بإدراجه من قبل من تلك المعامالت أو األحداث الماضية. 
مع السماح بالتطبيق المبكر. عندما تقوم م أو بعد هذا التاريخ 2019يناير  1تبدأ في التقرير المالي السنوية التي 

على توزيعات األرباح التي تترتب عن ضريبة الدخل والمعترف  ابتطبيق تلك التعديالت، فإنها تطبقه بدايةً المنشأة 
وبما أن الممارسة الحالية للشركة تتفق مع هذه التعديالت، فليس لهذه ارنة األولى. بها في أو بعد بداية فترة المق

 .للمجموعة الموحدة التعديالت تأثير على القوائم المالية
 

 "تكاليف االقتراض"( 23)ب( معيار المحاسبة الدولي )
من أجل األساس في  يهاالحصول علتعالج كجزء من القروض العامة أي قروض تم  توضح التعديالت أن المنشأة

منشأة الإلعداد األصل لالستخدام المراد منه أو بيعه. تقوم  الجوهريةتطوير أصل مؤهل عند اكتمال جميع األنشطة 
الُمتكبدة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية األولى التي تقوم  االقتراضبتطبيق هذه التعديالت على تكاليف 

 1تبدأ في هذه التعديالت. تُطبق المنشأة هذه التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي  المنشأة فيها بتطبيق
وبما أن الممارسة الحالية للشركة تتفق مع هذه مع السماح بالتطبيق المبكر. م أو بعد هذا التاريخ 2019يناير 

 .دة للمجموعةالموح التعديالت، فليس لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية
 
 لم تدخل حيز التنفيذ التيصادرة المعايير ال .5
 

القوائم لم تدخل حيز التنفيذ بعد، حتى تاريخ إصدار  والتيالصادرة، الجديدة والمعدلة فيما يلي المعايير والتفسيرات 
دخولها ، عند انطبقت عليهاما ، إذا الجديدة والمعدلةتطبيق هذه المعايير والتفسيرات  المجموعة. تعتزم المالية للشركة

 حيز التنفيذ:
 
 
 
 



  الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 31ــ 

 )تتمة( الموحدةات حول القوائم المالية إيضاح
 م2019ديسمبر  31
 
 لم تدخل حيز التنفيذ التيصادرة المعايير ال .5
 
 "عقود التأمين"( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) 5-1

( "عقود التأمين" وهو 17عيار الدولي للتقرير المالي )المللمعايير الدولية أصدر المجلس الدولي  م،2017في مايو 
بمثابة معيار محاسبة شامل جديد لعقود التأمين يغطي االعتراف والقياس والعرض واالفصاح. عندما يصبح ساري 

( "عقود التأمين" 4( سيحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي )17المفعول، فإن المعيار الدولي للتقرير المالي )
التأمين مثل: ( على جميع أنواع عقود التأمين )17م. ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي )2005الذي صدر في 

على الحياة والتأمين المباشر وإعادة التأمين( بصرف النظر عن نوع المنشأة التي أصدرتها باإلضافة إلى بعض 
ستطبق. يتمثل في مجال المعيار . هناك بعض اإلعفاءات الضمانات واألدوات المالية مع مزايا المشاركة االختيارية

( في توفير نموذج محاسبي لعقود التأمين أكثر فائدة وثباتاً 17الهدف الكلي من المعيار الدولي للتقرير المالي )
( الذي يعتمد بدرجة كبيرة على 4لشركات التأمين. وعلى النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )

ً ( يوفر نموذج17لسياسات المحاسبية المحلية السابقة، فإن المعيار الدولي للتقرير المالي )ا لعقود التأمين  شامالً  ا
( هو نموذج عام مدعوم بما 17نواحي المحاسبة ذات الصلة. إن جوهر المعيار الدولي للتقرير المالي ) يغطي جميع

 يلي:
 

 )طريقة األتعاب المتغيرة(. محدد للعقود مع خصائص مشاركة مباشرة تعديل •
 قصيرة األجل.العقود لل( وبشكل رئيسي توزيع األقساططريقة مبسطة )طريقة  •

 

م أو بعد هذا 2021يناير  1( في فترات إعداد التقارير المالية في 17يسري تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
بشرط أن تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للمعيار المبكر سمح بالتطبيق مقارنة. يُ الأرقام حتمية إدراج التاريخ مع 

( في أو قبل التاريخ الذي تم فيه ألول مرة تطبيق المعيار 15المعيار الدولي للتقرير المالي )و( 9للتقرير المالي )
 .المجموعة(. ال ينطبق هذا المعيار على 17الدولي للتقرير المالي )

 
 "تعريف األعمال"( 3دولي للتقرير المالي )المعيار التعديالت على  5-2

للمعايير الدولية تعديالت على تعريف األعمال في المعيار الدولي للتقرير أصدر المجلس الدولي م، 2018في أكتوبر 
( "تجميع األعمال" لمساعدة المنشآت في تحديد فيما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المقتناة تعتبر 3المالي )

الً أم ال. توضح التعديالت الحد األدنى من المتطلبات ألي أعمال، وتستبعد تقييم ما إذا كان المشاركون في أعما
السوق قادرين على إحالل أي عناصر مفقودة، وإضافة توجيهات لمساعدة المنشآت في تقييم ما إذا كانت العملية 

، وتقديم اختبار اختياري لمدى ترّكز القيمة العادلة. المقتناة جوهرية، وتضييق مجال التعريفات لألعمال والمخرجات
 تم تقديم أمثلة توضيحية جديدة مع هذه التعديالت. 

 
م أو بعد 2020يناير  1يجب على الشركات تطبيق التعريف الُمعدل لألعمال في عمليات االستحواذ التي تحصل في 

معامالت أو األحداث األخرى التي قد تحصل في أو بعد هذا التاريخ. وبما أن التعديالت تنطبق بأثر مستقبلي على ال
 تاريخ التطبيق ألول مرة، فإن المجموعة لن تتأثر بهذه التعديالت في تاريخ التحّول.

 
 "المعلومات الجوهريةتعريف "( 8( ومعيار المحاسبة الدولي )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 5-3

( "عرض 1معيار المحاسبة الدولي )ير المحاسبة الدولي تعديالت على مجلس معايم، أصدر 2018في أكتوبر 
"السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية" ( 8القوائم المالية" ومعيار المحاسبة الدولي )

الجديد المعايير ولتوضيح بعض جوانب التعريف. يوضح التعريف  على مستوى جميعوهري" جمع تعريف " لتتفق
المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المعقول أن يتم توقع حذف أو تحريف أو حجب للتأثير على القرارات بأن "

للقوائم المالية ذات األغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية، والتي توفر  ونالرئيسي ونالتي يتخذها المستخدم
 تقارير مالية.  حددة تتولى إصدارمعلومات مالية حول منشأة م

 
مع السماح بالتطبيق المبكر. التاريخ  هذام أو بعد 2020يناير  1تنطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في 

 .الموحدة للمجموعةليس من المتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف ما هو جوهري أثر هام على القوائم المالية 



  الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 32ــ 

 )تتمة( لموحدةاات حول القوائم المالية إيضاح
 م2019ديسمبر  31
 
 لم تدخل حيز التنفيذ التيصادرة المعايير ال .5
 
( والمعيار الدولي للتقرير 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 5-4

 "هيكلة مؤشر سعر الفائدة" (:7المالي )
( ومعيار 9المعيار الدولي للتقرير المالي )بة الدولي تعديالت على مجلس معايير المحاسم، أصدر 2019في سبتمبر 

جهود المجلس في االستجابة المرحلة األولى من  تضمنت( 7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )39المحاسبة الدولي )
قتة والتي تمكن محاسبة مؤ اعفاءاتالتقارير المالية. تقدم التعديالت  علىالفائدة بين البنوك  لتأثيرات هيكلة معدالت

التحوط من االستمرار خالل فترة عدم التيقن قبل استبدال مؤشر سعر الفائدة الحالي ببديل والذي يعتبر بال مخاطر 
 .إلى حد بعيد سعر فائدة

 
 التاريخ ويجب أن تطبق بأثر رجعي. هذام أو بعد 2020يناير  1تنطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في 

ومع ذلك، ال يمكن ألي عالقات تحوط والتي سبق إعادة تحديدها أن يتم إعادتها لسابق حالتها عند التطبيق، كما ال 
سمح بالتطبيق المبكر يُ مدى الفائدة منها إال بعد وقوع الحدث المتحوط له.  عالقات تحوط أن يتم تحديد ييمكن أل

 .لمجموعةاويجب اإلفصاح عنه. ال تنطبق هذه التعديالت على 
 
 يراداتاإل. 6

 م2019 
 لاير سعودي

 باآلالف
 

 م2018
 لاير سعودي

 باآلالف

 تأجير سيارات وترتيبات إيجار
 إيرادات من العقود مع العمالء )انظر اإليضاح "أ" أدناه(

782.867 
260.627 

──────── 
1.043.494 

════════ 

777.671 
263.299 

──────── 
1.040.970 

════════ 
 

 اإليرادات من العقود مع العمالء مبيعات السيارات. )أ( تمثل
 
 يراداتاإل. تكلفة 7
 

 م2019 
 لاير سعودي

 باآلالف
 

 م2018
 لاير سعودي

 باآلالف

 )د((13إيضاح )ومعدات ممتلكات  استهالك
 (()أ14استهالك موجودات حق االستخدام )إيضاح 

 تكلفة بيع السيارات
 تشغيليةتكاليف 

 إصالحات وصيانة
 تامين

 مصروفات تتعلق بالموظفين
 مصروفات تتعلق بعقود ايجار قصيرة األجل

 عمولة ورسوم امتيازو حوافز
 مصروف اتصاالت

 بيع موجودات ثابتة أخرى
 (15إطفاء موجودات غير ملموسة )ايضاح 

 بيع موجودات غير ملموسة 
 اخرى

 

454.081 
5.248 

91.103 
39.917 
48.000 
23.125 
35.964 
20.381 
11.229 
4.839 
5.091 

283 
104 

6.769 
──────── 

746.134 
════════ 

452.521 
ــ       ـ

138.819 
35.944 
43.392 
25.226 
29.939 
21.401 
10.873 
2.283 

ــ       ـ
279 
ــ       ـ

5.211 
──────── 

765.888 
════════ 



  الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 33ــ 

 )تتمة( الموحدةات حول القوائم المالية إيضاح
 م2019ديسمبر  31
 
  والتسويق  . مصروفات البيع8
 

 
 داريةالعمومية واإلمصروفات ال. 9
 

 
 تكلفة التمويل -10

 

 م2019 
 لاير سعودي

 باآلالف
 

 م2018
 لاير سعودي

 باآلالف

 مصروفات تتعلق بالموظفين
 تكاليف اعالن

 اخرى
 

33.483 
4.746 
4.717 

──────── 
42.946 

════════ 

33.432 
5.995 
1.231 

──────── 
40.658 

════════ 

 م2019 
 لاير سعودي

 فباآلال
 

 م2018
 لاير سعودي

 باآلالف

 مصروفات تتعلق بالموظفين
 مصروفات تتعلق بعقود ايجار قصيرة االجل

 اشتراكات
 (18 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )إيضاح

 (26 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح
 )د( 13)إيضاح  استهالك واطفاء

 إصالحات وصيانة 
 اتصاالت

 مصروفات قانونية ومهنية
 اخرى

 

34.441 
2.872 
5.847 
9.595 
2.543 
1.091 
1.260 
1.210 
4.029 
3.896 

──────── 
66.784 

════════ 

27.040 
4.529 
5.980 
5.757 
4.093 
1.079 
1.208 

572 
1.981 
3.401 

──────── 
55.640 

════════ 

 م2019 
 لاير سعودي

 باآلالف
 

 م2018
 لاير سعودي

 باآلالف

 ة وتورقمرابحعلى  تكلفة تمويل
 تكلفة تمويل على التزامات عقود ايجار

 أعباء بنكية وأخرى
 

3.293 
1.509 

119 
──────── 

4.921 
════════ 

7.328 
ــ        ـ
215 

──────── 
7.543 

════════ 



  الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 34ــ 

 )تتمة( الموحدةات حول القوائم المالية إيضاح
 م2019ديسمبر  31
 

 الزكاة . 11
 
 المخصص المحمل للسنة (أ

 مخصص الزكاة للمجموعة الى القوائم المالية الموحدة للشركة االم. يستند
 

 :مما يلي للسنةالموحد  مخصص الزكاة يتكون
 

 
 يستند مخصص الزكاة إلى ما يلي:

 

 
تعود الفروقات ما بين النتائج المالية والزكوية بشكل رئيسي إلى بعض التعديالت التي تمت طبقاً لألنظمة المالية ذات 

 الصلة.
 

 الحركة في مخصص الزكاة خالل السنة
 

 صص الزكاة للسنة:فيما يلي الحركة في مخ
 
 م2019 

 لاير سعودي
 باآلالف

 

 م2018
 لاير سعودي

 باآلالف

 السنة في بداية
 المخصص للسنة

 المدفوع خالل السنة
 

 في نهاية السنة
 

 6.463 
 5.524 
(5.048) 

─────── 
 6.939 

═══════ 

 10.437 
 5.074 
(9.048) 

─────── 
 6.463 

═══════ 
 
 

 م2019 
 لاير سعودي

 باآلالف
 

 م2018
 لاير سعودي

 باآلالف

 5.524  مخصص محمل للسنة
════════ 

 5.074 
════════ 

 م2019 
 لاير سعودي

 باآلالف
 

 م2018
 لاير سعودي

 باآلالف

 حقوق الملكية
 مخصصات وتعديالت أخرى

 التمويل ذي الصلة( خصمالقيمة الدفترية لموجودات طويلة األجل )بعد 
 
 

 الدخل المعدل للسنة
 

 الوعاء الزكوي

 984.021 
 184.219 
(1.244.289) 

──────── 
(76.049) 
 220.960 

──────── 
 144.911 

════════ 

 963.597 
 260.172 
(1.207.159) 

──────── 
 16.610 
 186.364 

──────── 
 202.974 

════════ 



  الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 35ــ 

 )تتمة( الموحدةة ات حول القوائم الماليإيضاح
 م2019ديسمبر  31
 

 )تتمة(الزكاة . 11
 

 الوضع الزكويب( 
 

 األمالشركة 
، وتم م2018ديسمبر  31حتى السنة المالية المنتهية في  لجميع السنوات بتقديم اإلقرار الزكوياألم الشركة قامت 

 31نهاية السنة المالية المنتهية في "( حتى االنتهاء من جميع إجراءات الربط مع الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة
م. لم تقم 2016م إلى 2013بدأت الهيئة بمراجعة إجراءات ربوط الزكاة المقدمة للسنوات من  .م2012ديسمبر 

 م بعد. 2018م حتى 2017الهيئة بإصدار الربوط للسنوات من 
 

 لنقليات المحدودةالتابعة ـ شركة الجذور الراسخة لالشركة 
بدأت الهيئة . م2018ديسمبر  31التابعة بتقديم اإلقرارات الزكوية حتى السنة المالية المنتهية في شركة القامت 

م والسنوات المالية من 2012ديسمبر  31م إلى 2012مايو  12بمراجعة إجراءات الربط الزكوي المقدمة للفترة من 
 م بعد. 2018م على 2017ة من م. لم تقم الهيئة بإصدار الربط للسنوات المالي2016م إلى 2013

 
 ربحية السهم . 12

 
على المتوسط  للشركة األمالعادية  سهمالعائد لحملة األ للسنةبقسمة الربح  لسهمل االساسيةربحية اليتم احتساب 

لم يتم وكذلك . الربحية المخفضة للسهم المجموعة. ال ينطبق على السنةالعادية القائمة خالل  سهمالمرجح لعدد األ
 . السنةمن العمليات المستمرة بسبب عدم وجود عمليات متوقفة خالل المستقلة رض ربحية السهم ع
 

 يلي:يتم احتساب ربحية السهم كما 
 
 م2019 

 
 م2018

 الربح العائد لحملة األسهم الطبيعية للشركة االم )لاير سعودي باآلالف(
 

 لألساسي والمخفضالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
 

 للسهم )باللاير السعودي( الربح
 

178.619 
═══════ 

71.167 
═══════ 

2.51 
═══════ 

169.986 
═══════ 

71.167 
═══════ 

2.39 
═══════ 

 



  الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 36ــ 

 )تتمة( الموحدةات حول القوائم المالية إيضاح
 م2019ديسمبر  31

 
 معداتالممتلكات و. ال13

 
  

 راضيأ
 لاير سعودي

 باآلالف

مباني ومنشآت 
 خرىأ

 سعوديلاير 
 باآلالف

 
 آالت ومعدات 
 لاير سعودي

 باآلالف
 

وأدوات  أثاث
 مكتبية 

 لاير سعودي
 باآلالف

 

 
 سيارات

 لاير سعودي
 باآلالف

عمال رأسمالية أ
 تحت التنفيذ

 لاير سعودي 
 باآلالف

 
 المجموع

 لاير سعودي
 باآلالف

 التكلفة:
 م2018يناير  1في 

 إضافات
 (أدناه "أ" يضاحانظر اإل)مخزون تحويل إلى 

 
47.380 

 ــ     
 ــ     

 
 78.633 
 507 

 ــ     

 
 7.347 
 256 

 ــ     

 
 28.224 
 638 

 ــ     

 
 2.119.758 
 502.774 
(548.711) 

 
 135 
 3.021 

 ــ     

 
 2.281.477 
 507.196 
(548.711) 

 ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 
 2.239.962  3.156  2.073.821  28.862  7.603  79.140  47.380 م2018ديسمبر  31في

 584.055  699  538.297  1.379  442  4.036  39.202 اضافات
 ـــ        (3.325) ــ      ــ      325  3.000  ــ      تحويل من اعمال رأسمالية تحت التنفيذ

 (9.149) (55) ــ      (2.414) (826) (5.854) ــ      استبعادات
 (512.589) ــ      (512.589) ــ      ــ      ــ      ــ      ادناه( "أ"تحويل الى مخزون )انظر االيضاح 

 ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 
 2.302.279  475  2.099.529  27.827  7.544  80.322  86.582 م2019ديسمبر  31في 

 ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ 
 :المتراكماالستهالك 

 م2018يناير  1في 
 للسنةستهالك ا

 أدناه( "أ" يضاح)انظر اإلتحويل إلى مخزون 

 
 ــ     
 ــ     
 ــ     

 
 31.839 
 4.674 
 ــ      

 
 6.849 
 245 

 ــ     

 
 25.534 
 1.423 

 ــ     

 
 928.168 
 447.258 
(413.926) 

 
 ــ     
 ــ     
 ــ     

 
 992.390 
 453.600 
(413.926) 

 ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 
 1.032.064  ــ      961.500  26.957  7.094  36.513  ــ      م2018ديسمبر  31في 

 455.172  ــ      448.609  1.150  537  4.876  ــ      استهالك للسنة 
 (4.058) ــ      ــ      (1.646) (382) (2.030) ــ      استبعادات

 (407.911) ــ      (407.911) ــ      ــ      ــ      ــ      أدناه( "أ" يضاح)انظر اإلتحويل إلى مخزون 
 ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 

 1.075.267  ــ      1.002.198  26.461  7.249  39.359  ــ      م2019بر ديسم 31في 
 ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ 

 1.227.012  475  1.097.331  1.366  295  40.963  86.582 م2019ديسمبر  31ية في صافي القيمة الدفتر
 ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ 

 1.207.898  3.156  1.112.321  1.905  509  42.627  47.380 م2018ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 
 ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ 



  الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 37ــ 

 )تتمة( الموحدةات حول القوائم المالية إيضاح

 م2019ديسمبر  31

 

 )تتمة( معداتالوممتلكات . ال13
 
السيارات ومحول لمخزون ار للسيارات المستبعدة من اسطول اإليجتمثل هذه التكلفة واالستهالك المتراكم  (أ

 .(17 يضاح)اإل

 

 الصيانة.تمثل االعمال الرأسمالية اعمال البناء المستمرة في ورشة  (ب

 

مليون لاير  178 :م2018سعودي ) مليون لاير 197بمبلغ  معدات اجمالي القيمة الدفتريةالت وج( الممتلكا

 .االستعمالتم استهالكها بالكامل لكنها ما زالت قيد  سعودي(

 

 يلي:كما المنتهية مل االستهالك للسنة جتوزيع م تم د(

 
 م2019 

 لاير سعودي
 باآلالف

 م2018
 لاير سعودي

 باآلالف

 (7تكلفة اإليرادات )إيضاح 
 (9مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 

 
 

454.081 
1.091 

─────── 
455.172 

═══════ 

 452.521 
 1.079 

─────── 
 453.600 

═══════ 

 

 عقود االيجار -14

 
لدى المجموعة عقود إيجار مباني )ورش عمل ومواقع(. تتراوح مدد عقود إيجار المباين عموماً ما بين سنتان الى 

خالل ملكية المؤجر للموجودات المؤجرة سنوات،. التزامات المجموعة بموجب عقود اإليجار مضمونة من  10
 للمجموعة.

شهراً أو أقل وعقود إيجار لمعدات مكتبية ذات  12لدى المجموعة أيضاً بعض عقود اإليجار لمباني سكنية مدتها 
قيمة منخفضة. تقوم المجموعة بتطبيق االعفاء من االعتراف بهذه العقود القصيرة األجل والعقود لموجودات متدنية 

 ة.القيم
 

 أ( فيما يلي القيم الدفترية للموجودات حق االستخدام المدرجة والحركة فيها خالل السنة:

 

 المجموع 
 لاير سعودي

 باآلالف
 

 م2019يناير  1كما في 
 إضافات

 حذف
 مصروف استهالك

 
 م2019ديسمبر  31كما في 

 26.712 
 17.706 
(5.240) 
(5.248) 

──────── 
 33.930 

════════ 

 



  الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 38ــ 

 )تتمة( الموحدةحول القوائم المالية ات إيضاح

 م2019ديسمبر  31
 

 عقود االيجار)تتمة( -14

 فيما يلي القيم الدفترية اللتزامات اإليجار والحركة لها خالل السنة:ب( 
 

 م2019 
 لاير سعودي

 باآلالف
 

 يناير  1كما في 
 إضافات

 حذف
 فائدة تراكم

 مدفوعات
 

 برديسم 31كما في 
 

 الجزء المتداول
 
 لجزء غير المتداولا

 

 24.922 
 17.706 
(6.650) 
 1.509 
(8.230) 

──────── 
 29.257 

════════ 
 5.213 

──────── 
 24.044 

════════ 
 

 .لتزامات اإليجار( تحليل االستحقاق ال29يتضمن اإليضاح )
 

 ج( فيما يلي القيم المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:
 

 م2019 
 لاير سعودي

 آلالفبا
 

 مصروف استهالك الموجودات حق االستخدام
 صروف فائدة على التزامات اإليجار

 مصروف يتعلق بعقود إيجار قصيرة األجل )متضمنة في تكلفة اإليرادات(
 مصروف يتعلق بعقود إيجار قصيرة األجل )متضمنة في المصروفات العمومية واإلدارية(

 
 الموحدة الخسارة مجموع المبلغ المدرج في قائمة الربح أو

 5.248 
 1.509 
 20.381 
 2.872 

──────── 
 30.010 

════════ 
م. 2019مليون لاير سعودي في  31.5إجمالي التدفقات النقدية إلى خارج المجموعة مقابل عقود اإليجار بلغت 

 17.7ر بمبلغ كما أنه كان لدى المجموعة إضافات غير نقدية إلى الموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجا
 م. 2019مليون لاير سعودي في 

 
لدى المجموعة العديد من عقود اإليجار التي تتضمن خيارات االنهاء. يتم التفاوض بشأن هذا الخيار من قبل 
اإلدارة لتوفير مرونة في إدارة محفظة الموجودات المستأجرة بما يتفق مع متطلبات أعمال المجموعة. تمارس 

 رياً في تحديد مدى التأكد من ممارسة خيارات التمديد واالنهاء بمعقولية.اإلدارة ُحكماً جوه
 
 
 



  الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 39ــ 

 )تتمة( الموحدةات حول القوائم المالية إيضاح

 م2019ديسمبر  31
 

 ملموسةالموجودات غير ال. 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ستثمار في شركات زميلةاال. 16

 في الشركات الزميلة التالية: المجموعةيمثل هذا البند استثمارات 
 

كة ترانز لييس القابضة الهندية الخاصة المحدودة خسائر في سنوات سابقة وقد خفضت االدارة قيمة تكبدت شر
 .أدناهاالستثمار ويظهر بقيمة ال شيء كما تم بيانه 

 
المجموعة ال تتوقع إعطاء هذه الموافقة، إذا لزم  ها.أرباحعلى توزيع  المجموعةالزميلة تحتاج موافقة الشركة 

 31التقرير المالي. لم يكن لدى الشركة الزميلة مطلوبات طارئة او التزامات رأسمالية كما في  األمر، في تاريخ
 م.2019م أو 2018ديسمبر 

 م2019ديسمبر  31مارس وتم إعداد حسابات اإلدارة كما في  31تاريخ نهاية السنة المالية للشركة الزميلة 
 

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف

 م2019

 لاير سعودي

 باآلالف

 

 حاسب آلي برامج    

 :التكلفة  

 يناير 1في  8.391  7.779

 إضافات 159  612

 استبعاد (232) ــ    

─────── ───────  

8.391  8.318  

─────── ───────  

 :االطفاء  

  يناير 1في  7.699  7.420

 إطفاء خالل السنة  283  279

 استبعاد (128) ــ    

─────── ───────  

7.699  7.854  

─────── ───────  

 ديسمبر  31لقيمة الدفترية في صافي ا 464  692

═══════ ═══════  

 الرصيد كما في  )%( الفعليةحصة الملكية  

  

 م2019

 

 م2018

 

  

 م2019

 

 م2018

 

 ضة الهندية الخاصة المحدودة )عقد ايجار تشغيلي للسيارات(ترانز لييس القاب
 

 ـــ    ـــ     32.96%  32.96% 

)تقدم  يونيترانس انفوتيك خدمات الهند الخاصة المحدودة )"يونيترانس(

 1.333 1.219  %49 %49  خدمات تقنية معلومات(

    ───── ───── 

    1.219 1,333 

    ═════ ═════ 



  الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 40ــ 

 )تتمة( الموحدةات حول القوائم المالية إيضاح
 م2019يسمبر د 31
 

 )تتمة(االستثمار في شركات زميلة. 16
 

 المنتهية:شركات زميلة للسنة في  االستثمار فيما يلي الحركة في
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
هذه الموافقة في تاريخ المجموعة ال تتوقع إعطاء  ها.أرباحعلى توزيع  المجموعةالزميلة تحتاج موافقة الشركة 

 التقرير المالي.

 

تاريخ  .م2019و م أ2018ديسمبر  31الزميلة مطلوبات طارئة او التزامات رأسمالية كما في الشركة لم يكن لدى 
اإلدارة  مارس وتم اعداد حسابات 31 نهاية السنة المالية لشركة يونيترانس انفوتيك خدمات الهند الخاصة المحدودة

 الحق.( لحدث 34م.يرجى الرجوع الى االيضاح )2019سمبر دي 31كما في 

 يونيترانس انفوتيك خدمات الهند الخاصة المحدودة 

 
 
 
 

 م2019
 لاير سعودي

 باآلالف
 

 م2018
 لاير سعودي

 باآلالف

 موجودات غير متداولة 
 موجودات متداولة

 ات غير متداولة مطلوب
 مطلوبات متداولة 

 
 حقوق الملكية 

 
 (%49: م2018) %49الملكية حقوق في  المجموعةحصة 

 
 القيمة الدفترية للمجموعة في االستثمار 

 

 332 
 2.334 

 ـــ      
(179) 

─────── 
 2.487 

═══════ 
 1.219 

─────── 
 1.219 

═══════ 

 90 
 2.769 

 ـــ      
(137) 

─────── 
 2.722 

═══════ 
 1.333 

─────── 
 1.333 

═══════ 

 
 
 
 

 م2019
 لاير سعودي 

 باآلالف

 م2018
 لاير سعودي

 باآلالف   
 

 إيرادات 
 مصروفات إداريةإيرادات وتكلفة 

 تكاليف تمويل
 

 قبل الضريبة ربح)خسارة( / 
 دائنة/ )مصروف( ضريبة دخل

 
 للسنة )الخسارة( / الربح 

 
 للسنة رة( / الربح)الخسامن  المجموعةحصة 

 

 1.920 
(2.179) 
(1) 

─────── 
(260) 
 28 

─────── 
(232) 

═══════ 
(114) 

═══════ 

 2.090 
(2.054) 
(1) 

─────── 
 35 
(20) 

─────── 
 15 

═══════ 
 7 

═══════ 
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 مخزونال .17
 

 
 تجاريةالمدينة الذمم ال .18
 

 
 المشكوك في تحصيلها: الذمم المدينة التجارية مخصص لحركة فيفيما يلي ا

 

 
كيف تدير وتقيس المجموعة  يوضححول مخاطر االئتمان للذمم المدينة التجارية، والذي  (29) يضاحاإلانظر 
فع فائدة ال تد االئتمان فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية التي لم تتجاوز مدة استحقاقها ولم تنخفض قيمتها. جودة

 يوماً. 90الى 30على الذمم المدينة التجارية فائدة وعموما مدتها تكون ما بين 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 م2019
 لاير سعودي 

 باآلالف

 م2018
 لاير سعودي

 باآلالف
 

 سيارات محتفظ بها للبيع
 قطع غيار ومستلزمات

 

 14.289 
 1.304 

─────── 
 15.593 

═══════ 

 715 
 1.344 

─────── 
 2.059 

═══════ 

 
 
 
 

 م2019
 لاير سعودي 

 باآلالف

 م2018
 لاير سعودي

 باآلالف
 

 ذمم مدينة تجارية
 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )انظر أدناه(

 

 191.604 
(40.100) 

─────── 
 151.504 

═══════ 

 219.997 
(35.000) 

─────── 
 184.997 

═══════ 

 م2019 
 لاير سعودي 

 باآلالف

 م2018
 لاير سعودي

 باآلالف
 

 يناير  1الرصيد في 
 (9)إيضاح  المحمل للسنة

 خالل السنة شطب
 
 ديسمبر 31في الرصيد  

 35.000 
 9.595 
(4.495) 

─────── 
 40.100 

═══════ 

 29.603 
 5.757 
(360) 

─────── 
 35.000 

═══════ 
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 خرىاألمدينة الذمم المدفوعة مقدماً والمبالغ ال .19
 

 
 نقد وما في حكمهال. 20
 

 
 حقوق الملكية . 21
 

 رأس المال)ا( 
: م2018) لاير سعودي 711.666.680من األم الشركة ، يتكون رأسمال م2019 ديسمبر 31كما في 

بالكامل القيمة ( مدفوعة سهم 71.166.668: م2018) سهم71.166.668منها  (لاير سعودي 711.666.680
 لاير سعودي للسهم الواحد. 10 بمبلغ

 
 106.749.878نهائية بمبلغ  أرباحتوزيعات  م2018يناير  31اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

تمت الموافقة على اقتراح . م2017ديسمبر  31لاير سعودي للسهم( للسنة المنتهية في  1.5لاير سعودي )تمثل 
أبريل  30بتاريخ  في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمينزيعات األرباح النهائية مجلس اإلدارة المتعلق بتو

 .م2018
 

 106.749.878نهائية بمبلغ  أرباحتوزيعات  م2019يناير  31اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
تمت الموافقة على اقتراح  .م2018ديسمبر  31لاير سعودي للسهم( للسنة المنتهية في  1.5لاير سعودي )تمثل 

أبريل  18في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين بتاريخ  المتعلق بتوزيعات األرباح النهائية مجلس اإلدارة
 .م2019

 
لاير  35.583.334م توزيع أرباح نقدية أولية بمبلغ 2019أكتوبر  24مجلس اإلدارة في اجتماعه بتاريخ  اعتمد

 م.2019ديسمبر  31دي للسهم( للسنة المنتهية في لاير سعو 0.5سعودي )تمثل 
 

 بمبلغنقدية نهائية  أرباحم توزيعات 2020 فبراير 6مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  اقترح
 .م2019ديسمبر  31لاير سعودي للسهم( للسنة المنتهية في 1.5 تمثللاير سعودي ) 106.750.002

 
 
 
 

 م2019
 لاير سعودي 

 باآلالف

 م2018
 لاير سعودي

 باآلالف
 

 اخرى وموجوداتايجار مدفوع مسبقاً 
 وأخرىقروض للموظفين 

 

15.214 
3.217 

─────── 
18.431 

═══════ 

21.146 
3.957 

─────── 
25.103 

═══════ 

 
 
 
 

 م2019
 لاير سعودي 

 باآلالف

 م2018
 لاير سعودي

 باآلالف
 

 نقد في الصندوق
 ارصدة بنكية

1.770 
2.885 

─────── 
4.655 

═══════ 

1.992 
12.310 

─────── 
14.302 

═══════ 
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 )تتمة(حقوق الملكية . 21
 

 نظامي الحتياطي )ب( اال
 دخلها السنويمن صافي  %10 م بتحويلالشركة األللشركة األم ونظام الشركات فقد قامت وفقاً للنظام األساسي 

 %30يبلغ االحتياطي عندما  التحويالت قف عن إجراء مثل هذهالتواألم لتكوين احتياطي نظامي. ويمكن للشركة 
  .من رأس المال

 
 القروض البنكية. 22

  
 م2019 

 لاير سعـودي
 باآلالف

 

 م2018
 لاير سعودي

 باآلالف
 

 105.461  16.173  اتفاقيات بيع بالمرابحة
 ــ      44.166  اتفاقيات تورق

 ─────── ─────── 
 105.461  60.339  اجمالي الديون

 ─────── ─────── 
   الجزء المتداول:ناقص 

 (89.610) (16.173) اتفاقيات بيع بالمرابحة
 ــ      (40.833) اتفاقيات تورق

 ─────── ─────── 
 (57.006) (89.610) 
 ─────── ─────── 

 15.851  3.333  متداولالالجزء غير 
 ═══════ ═══════ 
 

األجل بموجب منتجات تمويل إسالمي تتضمن  بنكية طويلةالمجموعة من ديون  القروض البنكية لدىتتكون 
. يترتب على مثل هذه القروض داخل المملكة العربية السعودية ترتيبات مرابحة وتورق مع بنوك تجارية

سندات ألمر . وهذه القروض مضمونة بوقت إبرام عقود ديون لسوقوفقاً لألسعار السائدة في اتمويل مصروفات 
نسب ـ على االحتفاظ على  أخرىن بين أمور يات القروض تعهدات تنص ـ متستحق عند الطلب. تتضمن اتفاق

كمطلوبات متداولة لمالي قائمة المركز اتاريخ شهراً من  12األقساط التي تستحق خالل  تم عرضمالية محددة. 
مة يستحق سداد هذه القروض البنكية على شكل أقساط شهرية متغيرة القي .الموحدةفي قائمة المركز المالي 

 م.2021 فبراير 28ويستحق سداد آخر قسط في 
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 )تتمة( الموحدةات حول القوائم المالية إيضاح
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 منافع الموظفين . 23
 

 وصف عام للبرنامج
ً لمتطلبات نظام العمل في المملكة ة نهاية الخدمة للموظفين غير المبرنامج منافع مكافأ المجموعةتدير  مول وفقا

كما  المنتهيةللسنة مول ة نهاية الخدمة للموظفين غير المسعودية. فيما يلي الحركة في برنامج منافع مكافأالعربية ال
 :يلي
 

 م2019 
 لاير سعـودي

 باآلالف
 

 م2018
 لاير سعودي

 باآلالف
 

 35.774  43.537  يناير 1الرصيد في 

   
   الموحدة في قائمة الربح أو الخسارة مدرج

 3.334  4.803  حاليةتكلفة الخدمة ال

 1.738  1.757  ، صافيتكلفة الفائدة

  6.560  5.072 
   الموحدةر في قائمة الدخل الشامل اآلخ مدرج

 4.380  5.254  اكتوارية)مكاسب(  /خسائر 

 2.848  (2.412) تأثير التغير في االفتراضات المالية
 7.228  2.842  خسارة / )مكسب( من منظور تاريخي

 ─────── ─────── 
  52.939  48.074 

 (4.537) (2.527) منافع مدفوعة
 ─────── ─────── 

 43.537  50.412  ديسمبر 31الرصيد في 
 ═══════ ═══════ 
 

بيع  مصروفاتوإيرادات مول بين تكلفة ة نهاية الخدمة للموظفين غير المتم توزيع مصروف برنامج منافع مكافأ
 على النحو التالي: إداريةية وعموم مصروفاتوتسويق و

 
 م2019 

لاير سعودي 
 باآلالف

 

 م2018
 لاير سعودي

 باآلالف 

 تكلفة إيرادات
 بيع وتسويقمصروفات 
 إداريةعمومية ومصروفات 

 
 

 2.492 
 1.747 
 2.321 

─────── 
 6.560 

═══════ 

 1.707 
 1.862 
 1.503 

─────── 
 5.072 

═══════ 
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 )تتمة( الموحدةالمالية  ات حول القوائمإيضاح
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 )تتمة(منافع الموظفين . 23
 

 افتراضات اكتوارية
 المالي: التقريرالتي جرى تطبيقها في تاريخ  الرئيسيةفيما يلي االفتراضات االكتوارية 

 

 
  الرئيسية: لالفتراضات الكمية فيما يلي تحليل الحساسية

 

 

 

 م2019  

 

 م2018

 

 معدل الخصم 

 معدل زيادة الرواتب المستقبلي/المتوقع:

 أول أربع سنوات -

 د ذلكما بع -

 معدل الوفيات

 معدالت التوظيف/الخروج من الخدمة

 سن التقاعد

3.25% 

 

3% 

5% 

 لكل ألف 10.540ــ  0.790

 لكل ألف 132ــ  0

 سنة 60

4% 

 

3% 

5% 

 لكل ألف 10.540ــ  0.790

 لكل ألف 132ــ  0

 سنة 60

 أثير على منافع مكافأة نهاية الخدمة للموظفينالت م2019 ديسمبر 31
 الزيادة / )النقص( 
  

التغير في 
 االفتراض بـ

 

الزيادة في 
 االفتراض بـ

 باآلالف

 

النقص في 
 االفتراض بـ

 باآلالف

 معدل الخصم 

 معدل زيادة الرواتب المستقبلي/المتوقع

 معدل الوفيات

 من الخدمة الخروجمعدالت التوظيف/

 سن التقاعد

1% 
1% 
 سنة 1
 سنة 1
 سنة 1

(5.161) 
 5.832 
(69) 
(119) 
 366 

 6.055 
(5.035) 
 86 
 139 
(391) 

 التأثير على منافع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين م2018ديسمبر  31
 الزيادة / )النقص( 
  

التغير في 
 االفتراض بـ

 

الزيادة في 
 االفتراض بـ

 باآلالف

 

النقص في 
 االفتراض بـ

 فباآلال

 معدل الخصم 

 معدل زيادة الرواتب المستقبلي/المتوقع

 معدل الوفيات

 من الخدمة الخروجمعدالت التوظيف/

 سن التقاعد

1% 
1% 
 سنة 1
 سنة 1
 سنة 1

(4.381) 
 4.583 
(57) 
(103) 
 314 

 4.831 
(4.048) 
 74 
 120 
(336) 
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 )تتمة( الموحدةات حول القوائم المالية إيضاح
 م2019ديسمبر  31
 

 )تتمة(منافع الموظفين . 23
تم تحديد تحاليل الحساسية أعاله استناداً إلى طريقة استقراء التأثير على التزام منافع الموظفين المحددة نتيجة 
للتغيرات المعقولة في االفتراضات الرئيسية التي تحدث في نهاية فترة اعداد التقرير المالي. تستند تحاليل الحساسية 

فتراض الجوهري والمحافظة على إبقاء جميع االفتراضات االخرى ثابتة. قد ال تكون تحاليل إلى تغير في اال
الحساسية ممثلة للتغير الفعلي في التزام منافع الموظفين نظراً ألنه من غير المحتمل بان التغيرات في االفتراضات 

 ستحدث بمعزل عن بعضها البعض.
 

 سنوات. 9محددة هي فترة المتوسط المرجح اللتزام المنافع ال
 

 فيما يلي المدفوعات المتوقعة اللتزام المنافع المحددة في السنوات المستقبلية:
 

 م2019 
لاير سعودي 

 باآلالف
 

 م2018
لاير سعودي 

 باآلالف

 شهر التالية )فترة التقرير المالي السنوية التالية( 12خالل 
 بين سنتين وخمس سنوات

 بين خمس سنوات وعشرة سنوات
 بعد عشرة سنواتما 
 

 مجموع الدفعات المتوقعة
 

5.265 
6.647 

15.237 
49.412 

────── 
76.561 

══════ 

3.728 
7.202 
9.541 

51.005 
────── 

71.476 
══════ 

 
 تجاريةالدائنة الذمم ال .24

 
 
 

 

 م2019
لاير سعودي 

 باآلالف
 

 م2018
لاير سعودي 

 باآلالف

 موردون للسيارات
 ار وأخرىموردون للمخازن، قطع غي

 
 

 

45.566 
36.764 

────── 
82.330 

══════ 

86.798 
31.187 

────── 
117.985 

══════ 
 

 يوماً. 60ال يترتب على الذمم الدائنة التجارية فائدة ويتم سدادها عادةً خالل فترة 
 

 خرىاالمطلوبات المستحقة والمصروفات ال .25
 
 م2019 

لاير سعودي 
 باآلالف

 

 م2018
لاير سعودي 

 الفباآل

 مصروفات مستحقة 
 مبالغ مستحقة متعلقة بالموظفين
 مبالغ مدفوعة مسبقاً من عمالء

 مخصصات أخرى
 

 
 

29.940 
6.900 

908 
25.984 

────── 
63.732 

══════ 

21.152 
5.462 

384 
9.585 

────── 
36.583 

══════ 
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 عالقة وأرصدتهاالذات جهات . ال26

 

والمنشآت التي تمارس على  المجموعةالجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسين وكبار موظفي اإلدارة في  تمثل

هذه الجهات سيطرة مشتركة أو نفوذاً جوهرياً. يتم تنفيذ المعامالت مع الجهات ذات العالقة بشروط مماثلة لتلك 

 ارية.الشروط السائدة في المعامالت التج

 

 فيما يلي المعامالت الجوهرية والمبالغ المتعلقة بها: (أ

 

 

 .الموحدة في قائمة المركز المالي مستحقةال األرصدة المستحقة مضمنة في المصروفات والمطلوبات األخرى

 

 الطارئةلتزامات االرتباطات و. اال27

 

 االرتباطات

: م2018مليون لاير سعودي ) 8.9خطابات ضمان قائمة بمبلغ  المجموعة، كان لدى م2019 ديسمبر 31كما في 

 .للمجموعة العاديةال ضمن دورة األعم المجموعةنيابةً عن محلية صادرة من بنوك  (مليون لاير سعودي 6.2

 

 االلتزامات

 3.48م:2018ديسمبر  31مستقبلية ) رأسماليةلدى المجموعة التزامات ال يوجد م 2019ديسمبر  31كما في 

 سعودي(. مليون لاير
 
 
 
 
 

 الرصيد في مبلغ المعامالت طبيعة المعامالت طبيعة العالقة الجهة ذات العالقة

    

 م2019

 لاير سعودي

 باآلالف

 

 

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف

 

 م2019

لاير سعودي 

 باآلالف

 

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف

 ــ   ـــ 44 31 إيجار سيارات مساهم مجموعة الزاهد

 85 7 ــ   ـــ ايجار موقع  

 ــ   ـــ  ـــ   

جهة أخرى  مؤسسة عبد االله عبدهللا الزاهد للتجارة

 ذات عالقة

 

 ـــ خدمات مستلمة

 

 ــ   ـــ 283

 ــ   ـــ 6.430 ــ بيع سيارات مستعملة  

جهة أخرى   مكتب محاماة باسم العالم

 1.200 خدمات مهنية ذات عالقة 

 

 ــ ــ

  

 ــ 

       

 ــ   ــ   5.270 8.294 منافع قصيرة االجل موظفون كبار موظفي اإلدارة 

 ــ   ــ   1.461 577 منافع طويلة االجل    

 2.112 2.543 4.093 2.543 مكافأة مجلس اإلدارة  



  الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 48ــ 

 )تتمة( الموحدةات حول القوائم المالية إيضاح
 م2019ديسمبر  31
 

 قطاعيةالمعلومات ال. 28
 

ـ تمثل وحدات أعمال استراتيجية للمجموعة. تقدم  أدناهـ كما هو مبين عنها  تُفصحات ثالث قطاع المجموعةلدى 
وحدات األعمال االستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة ويتم إدارتها بشكل منفصل لكونها تتطلب استراتيجيات 

مراجعة تقارير اإلدارة الداخلية تسويقية مختلفة. بالنسبة لكل وحدة اعمال استراتيجية تقوم اإلدارة العليا للمجموعة ب
 :المجموعةالملخص التالي عمليات كل قطاع من قطاعات  يبينعلى األقل.  أشهرعلى أساس كل ثالثة 

 
 قطاع اإليجار ـ يمثل السيارات المؤجرة للعمالء بموجب ترتيبات إيجار متوسطة إلى طويلة األجل. •
 وجب ترتيبات إيجار قصيرة األجل.قطاع التأجير ـ يمثل السيارات المؤجرة للعمالء بم •
والمصروفات لتلك البنود غير يرادات واإل خرىـ تمثل المخزون والموجودات والمطلوبات األ أخرى •

 المصنفة ضمن قطاعات اإليجار والتأجير.
 

 لم يتم تجميع قطاعات التشغيل لتكوين قطاعات التشغيل المفصح عنها أعاله.
 

التقارير عنها ورفعها إلى اإلدارة العليا )رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس  إعدادتتضمن نتائج القطاعات التي يتم 
( تلك البنود العائدة مباشرةً إلى قطاع ما للمجموعة المدير الماليو، ومدير شؤون الشركات، للمجموعة التنفيذي

  وتلك النتائج التي تستند إلى أساس معقول.
 

القطاعات بالشكل إيرادات استناداً إلى  األداءقطاع من القطاعات. يتم قياس فيما يلي المعلومات المتعلقة بنتائج كل 
بين القطاعات تم التصريح إيرادات ال توجد الوارد في التقارير الداخلية لإلدارة التي تُراجع من قبل اإلدارة العليا. 

 .السنةعنها خالل 
 

 :ديسمبر 31للسنة المنتهية في يمثل الجدول التالي معلومات القطاعات 
 

 

 المجموع أخرى تأجير إيجار التفاصيل

 م2019 

 لاير سعودي

 باآلالف 

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف 

 م2019

 لاير سعودي

 باآلالف 

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف 

 م2019

 لاير سعودي

 باآلالف 

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف 

 م2019

 لاير سعودي

 باآلالف 

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف 

يرادات ـ عمالء إ

 خارجيين 

 

 509.398  546.557  273.469  231.114  260.627 263.299  1.043.494  1.040.970 

 (447.258) (448.609) ـــ      ـــ      (115.319) (139.761) (331.939) (308.848) سيارات استهالك 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ─────── 

 593.712  594.885  263.299 260.627  115.795  133.708  214.618  200.550  ربح القطاع

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════   

   اإليرادات/)المصروفات( غير الموزعة:
 (318.630) (297.525) تكلفة اإليرادات

 3.812  1.548  إيرادات تشغيلية أخرى، صافي
 (40.658) (42.946) يع وتسويقمصروفات ب

 (55.640) (66.784) مصروفات عمومية وإدارية
 (7.543) (4.921) تكاليف تمويل، صافي

 7  (114) حصة من نتائج شركات زميلة
 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 

 175.060  184.143  الربح قبل الزكاة
 ═════════ ═════════ 
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 )تتمة( قطاعية. المعلومات ال28

 
 اصيل موجودات ومطلوبات القطاعات:فيما يلي تف

 
 غير موزع  موزع التفاصيل

 
 
 

 م2019

 إيجار
 لاير سعودي 

 باآلالف

 تأجير
 لاير سعودي 

 باآلالف

 أخرى 
 لاير سعودي 

 باآلالف

 المجموع
 لاير سعودي 

 باآلالف

 موجودات القطاعات
 مطلوبات القطاعات

745.323 
 ـــ     

352.008 
 ـــ     

 355.477 
293.009 

1.452.808 
293.009 

      م2018
 موجودات القطاعات
 مطلوبات القطاعات

791.909 
 ـــ     

320.416 
 ـــ     

 324.059 
310.029 

1.436.384 
310.029 

 
 فصاحات اخرىإ

 

 
 ملموسة.الموجودات غير المعدات والممتلكات وإلى الت ارأسمالية من اضافالت تتكون المصروفا

 
حيث ان  قطاعات فرديةوالخسائر على الموجودات المالية على  والمكاسبع إيرادات التمويل والتكاليف لم يتم توزي

لمطلوبات المالية على تلك مجموعة. لم يتم توزيع الزكاة والموجودات واال اساساألساسية يتم ادارتها على األدوات 
 .المجموعة اساسأيضاً يتم ادارتها على  ألنهاالقطاعات 

 
  الماليةاألدوات إدارة مخاطر  .29

 
يتمثل الهدف  األخرى.والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة  القروضتتكون المطلوبات المالية الرئيسية من 

 . تتضمنعملياتهاوتقديم ضمانات لدعم  المجموعةعمليات الرئيسي من هذه المطلوبات المالية في تمويل 
 تجارية أخرى ونقد وما في حكمه. ذمم مدينةالموجودات المالية الرئيسية من 

 
السوق )تتضمن مخاطر أسعار  : مخاطرالماليةمعرضة الى مجموعة متنوعة من المخاطر  المجموعةأنشطة 
المخاطر  برنامج إدارةومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز  (ومخاطر األسعار العملةأسعار  مخاطرالفائدة و

الكلية للمجموعة على إدارة السيولة القوية إضافة الى مراقبة مختلف متغيرات السوق ذات الصلة وبالتالي السعي 
 المالي للمجموعة. األداء المحتملة علىة أخرىالى تقليل التأثيرات 

 

 غير موزع  زعمو التفاصيل

 
 
 

 م2019

 إيجار
 لاير سعودي 

 باآلالف

 تأجير
 لاير سعودي 

 باآلالف

 أخرى 
 لاير سعودي 

 باآلالف

 المجموع
 لاير سعودي 

 باآلالف

 584.214 45.917  216.329 321.968 مصروفات رأسمالية

      م2018
 507.808 5.034  215.072 287.702 مصروفات رأسمالية
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 )تتمة( إدارة مخاطر األدوات المالية .29
 

 مخاطر السوق
لألدوات المالية نتيجة  التدفقات النقدية المستقبليةإن مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة الناشئة عن 

 ، ومخاطرالفائدةمخاطر سعر للتغيرات في سعر السوق. وتتضمن أسعار السوق ثالث فئات من المخاطر وهي: 
بما فيه  بمخاطر السوقالمالية تتأثر األدوات  السلع.األسهم ومخاطر  اسعارسعار األخرى مثل األخاطر مالعملة و

 .القروضذلك 
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
ار الفائدة تتمثل مخاطر أسعار الفائدة بالتعرض الى مخاطر متعددة من المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في اسع

عن طريق  تقوم بإدارة مخاطر أسعار الفائدة المجموعة النقدية.المالي للمجموعة والتدفقات  السائدة على المركز
 فائدة.أسعار الفائدة ألدواتها المالية التي تدفع عليها  لمستوياتالمراقبة المنتظمة 

 
 معدل الربح للسنة. اسيةحسهي بسعر ثابت وال يوجد  القروضفي تاريخ التقرير المالي جميع 

 
 األجنبيةمخاطر العملة 

معامالت ات أسعار صرف العمالت األجنبية. مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب تقلب
استثمار في شركات زميلة اجنبية فيها  المجموعةالرئيسية هي بشكل رئيسي باللاير السعودي ولدى  المجموعة

هذه التعرضات تتعلق بشكل رئيسي بحركة معدل  حالياً، العمالتلى مخاطر ترجمة صافي الموجودات معرض ا
وبالتالي تدير تأثيرها تراقب هذه التقلبات  المجموعةالصرف بين العمالت المحلية مقابل الروبية الهندية. إدارة 

 .الموحدةعلى القوائم المالية 
 

 أخرىمخاطر أسعار 
 و السلع.ستثمار في األسهم أألنه ال يوجد للمجموعة ا ال تتأثر بمخاطر األسعار المجموعة

 
 مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم وفاء طرف بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. ليس لدى 
أنشطة  عندما تزاول عدد من الجهات المقابلة زيالتركز هام على مخاطر االئتمان. تنشأ مخاطر يترك المجموعة

تجارية مماثلة او أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية او لها ميزات اقتصادية التي من شأنها ان تتسبب في فشل 
خاللها  رسمية منعملية موافقة  بتطوير المجموعةالتعرض لمخاطر االئتمان فقد قامت  التعاقدية. ولتقليلالتزاماتها 

ً وبشكل مستمر التعرض االئتماني تجاه  المجموعةب إدارة يتم تطبيق حدود ائتمانية على عمالئها. وتراق ايضا
نه مشكوك في استردادها. ولتقليل المخاطر فإن لدى المعتبرة بأالعمالء وتكوين مخصص مقابل تلك األرصدة 

  ع.الدفنظام تعيين حدود االئتمان لعمالئها استناداً الى التقييم المكثف بناًء على ملف العميل وتاريخ  المجموعة
 

 المالي: رفيما يلي اجمالي الحد األقصى لمخاطر ائتمان للمجموعة في تاريخ التقري
 

 م2019 
 لاير سعودي

 باآلالف

 م2018
 لاير سعودي

 باآلالف
 

 موجودات مالية
 (18)االيضاح ذمم مدينة تجارية 
 (20)االيضاح  نقد وما في حكمه

 
 

 

 
191.604 

4.655 
─────── 

196.259 
═══════ 

 
219.997 
14.302 

─────── 
234.299 

═══════ 
 

 ذمم مدينة تجارية 
يتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء من قبل وحدة األعمال الخاضعة إلى سياسة الشركة الثابتة واإلجراءات والضوابط 

مكثف وتحديد المتعلقة بإدارة مخاطر االئتمان. يتم تقييم نوعية ائتمان العميل استناداً إلى بطاقة تصنيف االئتمان ال
من الذمم المدينة القائمة في  %13حدود االئتمان الفردي طبقاً لهذا التقييم. يمثل أكبر خمسة عمالء للشركة نسبة 

 (.%16: م2018) م2019ديسمبر  31
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 )تتمة( الماليةاألدوات إدارة مخاطر  .29
 

 )تتمة( الئتمانمخاطر ا
 

 )تتمة(ذمم مدينة تجارية 
يتم إجراء تحليل انخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير مالي باستعمال مصفوفة مخصص لقياس خسائر االئتمان 
المتوقعة. يعكس الحساب احتمالية النتيجة المرجحة والقيمة الوقتية للمال والمعلومات المعقولة والداعمة المتاحة في 

ر المالي حول االحداث السابقة والظروف الحالية وتوقعات الظروف االقتصادية المستقبلية. وعموماً تاريخ التقري
وهي ال تخضع إلى نشاط التطبيق سنتين يتم شطب الذمم المدينة التجارية إذا تجاوزت موعد استحقاقها ألكثر من 

بذلك. إن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في  إذا كان من المتوقع ان تكون تكلفة هذا النشاط أعلى من فائدة القيام
تتم مراقبة الذمم المدينة القائمة للعمالء تاريخ التقرير المالي هو القيمة الدفترية لكل فئة من الموجودات المالية. 

بصورة منتظمة. بعض العمالء لديهم ضمان، حيثما كان ذلك ممكناً، عن طريق ضمان نقدي أو مبلغ مدفوع 
يعتبر جزًء ال يتجزأ من الذمم المدينة التجارية ويتم وضعه في االعتبار في احتساب انخفاض  مقدماً، وهو ما

تتراوح مخاطر االئتمان للمجموعة على ذممها المدينة التجارية ـ باستثناء الذمم المدينة المضمونة ـ  القيمة.
ارية التي تقل أعمارها عن على الذمم المدينة التج %35.2إلى  %2.63باستعمال مصفوفة المخصص ما بين 

 يوماً على التوالي. 365يوماً إلى أكثر من  90
 

 ذمم مدينة تجارية تجاوزت مواعيد استحقاقها أو انخفضت قيمتها مستحقة من الجهات ذات العالقة.لم يكن هناك 
 
 

 مخاطر السيولة
األدوات ب المرتبطةبلة التزاماتها مقال على االموال مواجهة المنشأة صعوبة في الحصولتتمثل مخاطر السيولة في 

تتم مراقبة  مالي بسرعة قريب من قيمه العادلة. أصلالمالية. مخاطر السيولة قد تنتج عن عدم القدرة على بيع 
من خالل التسهيالت االئتمانية  وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية منتظماحتياجات السيولة على أساس 

 االئتمان. تركز هام لمخاطر  المجموعةليس لدى  .امات مستقبليةلمقابلة اية التز
 

يلخص الجدول التالي تاريخ االستحقاق للمطلوبات المالية للمجموعة استناداً الى المدفوعات التعاقدية غير 
 المخصومة:

 

 

  م2019
 خالل سنة

 من سنة إلى
 سنوات 5

 أكثر من
 سنوات 5

 
 المجموع

 لاير سعودي 
 باآلالف

 سعوديلاير 
 باآلالف

 

 لاير سعودي
 باآلالف

 لاير سعودي
 باآلالف

 60.339 ـــ      3.333 57.006 قروض بنكية

 29.257 ـــ      24.044 5.213 التزامات عقود
 82.330 ـــ      ـــ      82.330 ذمم دائنة تجارية 

 ────── ────── ────── ────── 

 171.926 ـــ      27.377 144.549 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 إدارة رأس المال .30
 

المبقاة  رباحواأل المال راس المال الصادر واالحتياطي النظامي رأسيتضمن  المجموعةمال  رأسة بغرض إدار

 أرباحالمال هو تعظيم من إدارة رأس  للمجموعةالرئيسي  . الهدفاألسهم في الشركة األمحملة الى  العائدة

 المساهمين.
 

 لى ضوء التغيرات في الظروف االقتصاديةهيكل رأسمالها وتقوم بعمل تعديالت عليه، وذلك ع المجموعةتدير 

بتعديل  المجموعةالمال يمكن ان تقوم  رأسومن اجل المحافظة على وتعديل هيكل  ومتطلبات التعهدات المالية

 المجموعةتقوم  جديدة. أسهمصدار المال الى المساهمين أو إ رأسللمساهمين وإعادة  رباحدفعة توزيعات األ

تدرج  على اجمالي راس المال زائد الدين. وهو صافي الدين مقسوماام معدل الحركة س المال باستخدبمراقبة رأ

 .للقروضالجزء المتداول وغير المتداول  ضمن الدين المجموعة
 

 
ـ الى التأكد من انها  بين أمور أخرى منـ  المجموعةإدارة رأس المال بجل تحقيق هذا الهدف العام تهدف ومن أ

إن عدم االلتزام بالتعهدات المالية  المال. رأسمتطلبات هيكل  التي تحدد القروضبة تفي بالتعهدات المالية المرتبط
تكن هناك حاالت خرق للتعهدات المالية ألية قروض في السنة  فوراً. لم القروضسيسمح للبنك بالمطالبة بسداد 

ال خالل السنوات المنتهية في لم تكن هناك تغيرات في األهداف وال السياسات او العمليات إلدارة رأس الم الحالية.
 .م2018ديسمبر  31و م2019ديسمبر  31

  م2018

 خالل سنة

 من سنة إلى

 سنوات 5 

 أكثر من 

 سنوات 5

 

 المجموع

 لاير سعودي 

 باآلالف

 لاير سعودي

 باآلالف

  سعوديلاير

 باآلالف

 لاير سعودي

 باآلالف
 

 105.461 ــ      15.851 89.610 قروض بنكية

 117.985 ــ      ــ      117.985 ذمم دائنة تجارية 

 ────── ────── ────── ────── 

 223.446 ـــ      15.851 207.595 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 م2019 
 لاير سعودي

 باآلالف

 م2018
 لاير سعودي

 باآلالف
 

 ايجار والتزامات عقود قروض بنكية –دين 
 حقوق الملكية

 
 راس المال والدين

 
 عدل الحركةم

89.596 
1.159.798 
─────── 
1.249.394 
─────── 

0.07 
═══════ 

105.461 
1.126.355 

─────── 
1.231.816 

─────── 
0.09 

═══════ 
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  .31
 

شاركين ية بين المالذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة نظام الثمنالقيمة العادلة هي 
في السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن المعاملة لبيع أصل أو تحويل التزام 

 تحدث إما:
 

 لألصل أو االلتزام، أوفي السوق الرئيسية  •
 لألصل أو االلتزام.في ظل غياب السوق الرئيسية ـ في السوق األكثر منفعة  •

 
 ة متاحة أمام المجموعة. األكثر منفعوق ألرئيسية أو كون السأن تيجب 

 
يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل 

يأخذ . اقتصادية لهم منفعةأو االلتزام على افتراض أن األطراف في السوق يتصرفون بناًء على ما يحقق أفضل 
قدرة المشارك في السوق على توليد منافع اقتصادية االعتبار اس القيمة العادلة للموجودات غير المالية في قي

يستخدم األصل بأعلى والذي قد باستخدام األصل بأعلى وأفضل استخدام له أو ببيعه إلى مشارك آخر في السوق 
 .وأفضل استخدام له

  
سب الظروف والتي يوجد لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، مع تعظيم تستخدم المجموعة أساليب التقييم التي تنا

 غير القابلة للمالحظة.  بياناتالقابلة للمالحظة ذات الصلة وتقليل استخدام ال بياناتاستخدام ال
 

الهيكل  إن الموجودات والمطلوبات التي تم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية تصنف ضمن
التي تكون جوهرية لقياس القيمة  بياناتأدنى مستوى للاستناداً إلى ، أدناهالهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح 

 العادلة:
 

 معدلة( في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات متماثلة.األول: األسعار المتداولة )غير المستوى  •
 

التي تكون جوهرية لقياس القيمة العادلة  بياناتى للأساليب تقييم حيث يكون أدنى مستوالمستوى الثاني:  •
 قابل للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 
التي تكون جوهرية لقياس القيمة العادلة  بيانات: أساليب تقييم حيث يكون أدنى مستوى للالثالثالمستوى  •

 .بموجب المعايير الدولية للتقرير الماليقابل للمالحظة 
 

المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع ضمن مستويات مختلفة من الهيكل  بياناتال وفيما إذا كانت
الهرمي للقيم العادلة، فيتم عندئٍذ تصنيف قياس القيمة العادلة بكاملها في نفس المستوى في الهيكل الهرمي للقيم 

 امل القياس.الجوهرية بالنسبة لك بياناتالعادلة من حيث المستوى األدنى لل
 

التي تحدث  فترة التقرير الماليالتنقالت بين مستويات الهيكل الهرمي للقيم العادلة في نهاية  بتسجيل المجموعةتقوم 
 في هذه التغيرات.

 
ً من م2018ديسمبر  31و م2019 ديسمبر 31كما في  ، يتم تقدير القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة قريبا

 فيجوهرية  بياناتتصنيفها ضمن المستوى الثاني من الهيكل الهرمي للقيم العادلة. لم يتم تطبيق قيمها الدفترية و

 .م2018ديسمبر  31و م2019 ديسمبر 31تقييم الذمم المدينة التجارية كما في 
 

معدل  عن طريق استخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستعمال المجموعة للقروضيتم تحديد القيم العادلة 

ديسمبر  31و م2019ديسمبر  31كما في  المالي.التقرير  كما في نهاية فترةاالقتراض س معدل الخصم الذي يعك

 .مختلفة بصورة جوهرية عن قيمها العادلة المحسوبة للقروض، لم تكن القيم الدفترية م2018
 

 ستويات.لم تحدث تنقالت بين الم م2018و م2019ديسمبر  31المنتهية في  السنةخالل 
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 التغيرات في المطلوبات الناشئة عن األنشطة المالية .32

 

 نشطة المالية:يرات في المطلوبات الناشئة من األفيما يلي التغ

 

 يناير 1 

 م2019

 لاير سعودي 

 باآلالف

 

 تدفقات نقدية 

 لاير سعودي

 باآلالف

ايجار  عقود

  جديدة

 لاير سعودي

 باآلالف

 

 أخرى

 لاير سعودي 

 باآلالف

ديسمبر  31

 م2019

 لاير سعودي 

 باآلالف

 

 الجزء المتداول من القروض 

 التزامات عقود ايجار

 الجزء غير المتداول من القروض 

 

 المجموع 

 

89.610 

24.922 

15.851 

────── 

130.383 

══════ 

(136.122) 

(8.230) 

 91.000 

────── 

(53.352) 

══════ 

 ـــ     

 17.706 

 ـــ     

────── 

 17.706 

══════ 

 103.518 

(5.141) 

(103.518) 

────── 

(5.141) 

══════ 

57.006 

29.257 

3.333 

────── 

89.596 

══════ 

 

 يناير 1 

 م2018

 لاير سعودي 

 باآلالف

 

 تدفقات نقدية 

 لاير سعودي

 باآلالف

 

 أخرى

 لاير سعودي 

 باآلالف

ديسمبر  31

 م2018

 لاير سعودي 

 باآلالف

 

 الجزء المتداول من القروض 

 القروضالجزء غير المتداول من 

 

 المجموع 

 

 188.063 

 60.490 

────── 

 248.553 

══════ 

(263.092) 

 120.000 

────── 

(143.092) 

══════ 

 164.639 

(164.639) 

────── 

 ـــ     

══════ 

89.610 

15.851 

────── 

105.461 

══════ 

 

الجزء غير المتداول من قروض تدفع عليها فائدة  إعادة تصنيفانهاء عقد االيجار و تأثير "أخرى" يتضمن عمود

 .تمرور الوق بسببالجزء المتداول المستحق  لىإ
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 الفروع .33
 التالية:ع وفرم الالشركة األلدى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 موقع الفرع رقم السجل التجاري موقع الفرع رقم السجل التجاري
 المدينة المنورة 29416 أبها 23309
 المدينة المنورة 29417 أبها 69857
 المدينة المنورة 29418 الباحة 03205
 المدينة المنورة 48863 الخرج 38171
 المدينة المنورة 48865 القنفدة 08840
 المدينة المنورة 12787 الظهران 01874
 المدينة المنورة 57088 المبرز 40229
 المدينة المنورة 49745 بيش 33796
 المدينة المنورة 49746 بيشة 08845
 محايل 68567 بريدة 38809
 مكة المكرمة  37822 بريدة 91649
 مكة المكرمة  02769 الدمام 15153
 مكة المكرمة  37762 الدمام 92741
 مكة المكرمة  37763 حائل 39420
 مكة المكرمة  98979 جدة 92623
 مكة المكرمة  18884 جدة 35842
 مكة المكرمة  22237 جدة 43757
 مكة المكرمة  30925 جدة 04007
 نجران 25900 جدة 30782
 رابغ 02374 جدة 10924
 الرياض 79991 جدة 98923
 الرياض 89448 جدة 58776
 الرياض 47720 جدة 66373
 الرياض 88386 جدة 96161
 الرياض 49626 جدة 06710
 الرياض 49628 جدة 06712
 الرياض 49627 جدة 14976
 الرياض 52751 جدة 43758
 الرياض 79992 جدة 45422
 الرياض 79993 جدة 68973
 الرياض 79995 جدة 69630
 الرياض 79996 جدة 69631
 الرياض 79997 جدة 21293
 تبوك 30558 جدة 92619
 الطائف 09574 جدة 92620
 الطائف 27594 جدة 92621
 الطائف 27595 جيزان 14036
 تبوك 22946 جيزان 32219
 تبوك 38423 الجبيل 05127
 ينبع 01394 تبوك 30558
 ينبع 03067 خميس مشيط 21493
 ينبع 20216 خميس مشيط 71445
 ينبع 20217 خميس مشيط 71446
 ينبع 08180 لخبرا 25750
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 االحداث الالحقة - 34
 من %51م قرر مجلس إدارة الشركة االستحواذ على حصة الملكية المتبقية 2020يناير  26الحقاً لنهاية السنة في 

بثمن شراء  (يونيترانس انفوتيك خدمات الهند الخاصة المحدودة )"يونيترانس شركة الشركة الزميلة القائمة وهي
 .مليون لاير سعودي 2.869 بمبلغ

 
  الموحدةالموافقة على القوائم المالية . 35
جمادى  12الموافق ) م2020 فبراير 6 بتاريخالمراجعة من قبل مجلس اإلدارة  الموحدةاعتماد القوائم المالية تم 

 هـ(.1441 اآلخرة


