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المالية  القوائم  المستقل عن فحص  الحسابات  مراجع  تقرير 
 الموجزة األولية الموحدة  

    المتحدة الدولية للمواصالتللسادة مساهمي الشركة  

   مقدمة 

  المتحدة الدولية للمواصالتم الشركة  2021يونيو    30المرفقة في    الموجزةلقد فحصنا القوائم المالية األولية الموحدة  
 )"الشركة"( وشركاتها التابعة )"المجموعة"( المكونة من:

 

يونيو   30الثالثة والستة أشهر المنتهية في    تيللربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لفتر  الموجزةالقوائم الموحدة   •
 م؛ 2021

 م؛ 2021يونيو  30كما في  الموجزةقائمة المركز المالي الموحد  •

 م؛2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  الموجزةقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة  •

 م؛ و 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  الموجزةقائمة التدفقات النقدية الموحدة  •

 .الموجزةاإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة  •
 

وفقا للمعيار المحاسبي الدولي    الموجزةإن اإلدارة هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة  
ي حول هذه القوائم المالية  ( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسئوليتنا هي إبداء رأ34)

 استنادا إلى فحصنا. الموجزةاألولية الموحدة 

 نطاق الفحص 

ً  بالفحص قمنا لقد ( "فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل مراجع 2410الفحص ) للمعيار الدولي الرتباطات وفقا
المعتمد للمنشأة"،  المستقل  توجيه  العربية المملكة في الحسابات  من  األولية  المالية  القوائم  فحص  ويتكون  السعودية. 

المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات   المسؤولين عن األمور  استفسارات بشكل أساسي لألشخاص 
مراجعة  فحص أخرى. ويعد الفحص أقل بشكٍل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها طبقا للمعايير الدولية لل

المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة التي 
 يمكن التعرف عليها خالل عملية مراجعه. وعليه، فإننا لن نبدي هذا الرأي. 
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المالية  القوائم  المستقل عن فحص  الحسابات  مراجع  تقرير 
 الموجزة األولية الموحدة  

)تابع(  المتحدة الدولية للمواصالتللسادة مساهمي الشركة  

االستنتاج

يونيو  30المرفقة في   الموجزةإلى فحصنا، لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموحدة  استناداً 
ً   المتحدة الدولية للمواصالتم للشركة  2021 للمعيار   وشركاتها التابعة غير معدة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقا

 ولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ( "التقرير المالي األ34المحاسبي الدولي ) 

أمر آخر

30م ولفترة الستة أشهر المنتهية في  2020ديسمبر  31تم تدقيق ومراجعة البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 
فبراير    4  م من قبل مراجع حسابات آخر أبدى رأيا غير معدل واستنتاجا بشأنها من خالل تقريريه بتاريخ2020يونيو  
 م على التوالى. 2020يوليو  23م و 2021

كي بي إم جي لالستشارات المهنية

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناصر أحمد الشطيري 

 454رقم الترخيص 

م2021أغسطس  19جدة، في 
 هـ1443محرم  11الموافق 











   المتحدة الدولية للمواصالتالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(  
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 معلومات عن الشركة .1
 

)"الشركة األم"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في جدة بالمملكة العربية السعودية،    المتحدة الدولية للمواصالتالشركة  
 م(.  2007أغسطس    20هـ )الموافق  1428شعبان  7بتاريخ  4030017038بموجب السجل التجاري رقم  

 
"بدجت لتأجير التجاري  السيارات تحت االسم  الرئيسية للشركة األم في تأجير واستئجار  السيارات" وفقًا    تتمثل األنشطة 

الصادر عن وزارة النقل في المملكة العربية السعودية. تم إدراج الشركة األم في السوق    0202000400للترخيص رقم  
 م. 2007سبتمبر  1المالية السعودية في 

 
 يقع المكتب المسجل للشركة األم في العنوان التالي: 

 
 طريق الملك عبد العزيز، حي البساتين 6695

 92قم  الوحدة ر
 ، 4327-23719جدة 

 المملكة العربية السعودية. 
 

شركة    -٪ من رأس المال المصدر لشركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة  100كما في تاريخ التقرير، تمتلك الشركة األم  
ركة ذات  شخص واحد )"الشركة التابعة" أو "رحال" ويشار إليها مجتمعة مع الشركة األم بـ "المجموعة"(. رحال هي ش

مسؤولية محدودة تأسست وتم تسجيلها في المملكة العربية السعودية وتعمل في مجال استئجار وتأجير المركبات والمعدات  
 الثقيلة وتجارة المركبات الثقيلة والمعدات وقطع الغيار وفقا للسجل التجاري. 

 
قية من ملكية الشركة الزميلة الحالية يونترانس  ٪ المتب51م، استحوذت الشركة األم على نسبة  2020يناير    26اعتباًرا من  

٪ من حصص الملكية في هذا  100إنفوتيك سيرفيسز إنديا برايفت ليمتد. على هذا النحو، فإن الشركة األم تمتلك بالكامل  
 .الموجزةالكيان. لذلك، تم توحيدها في هذه القوائم المالية األولية الموحدة 

 
 ة: فيما يلي تفاصيل الشركة الزميل

 
 ٪ رأس المال المحتفظ به  النشاط الرئيسي  االسم 
 يونيو  30  

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
    

 ٪ 32,99 ٪32,99 عقد إيجار تشغيلي لسيارات ترانسليز هولدينج إنديا برايفت ليمتد 
 

 ترانسليز هولدينج إنديا برايفت ليمتد
 

السنوات السابقة، وقامت اإلدارة بتخفيض قيمة االستثمار، وظهر تكبدت ترانسليز هولدينج إنديا برايفت ليمتد خسائر في  
 بقيمة ال شيء.

 
 م. 2021يونيو  30م أو 2020ديسمبر  31لم يكن لدى الشركة الزميلة أي مطلوبات محتملة أو التزامات رأسمالية في 

 
 

طار المحاسبي للمجموعة. يتم تعد القوائم المالية للشركات التابعة فيها لنفس فترة التقرير المالي للشركة باستخدام نفس اإل
إجراء تعديالت، متى ما لزم ذلك، على القوائم المالية للشركات التابعة لتضبط سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من 

قبل المجموعة. 



   المتحدة الدولية للمواصالتالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(  

 

   الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

 م 2021يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
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 أسس اإلعداد  .2
 
 بيان االلتزام  2-1
 

( "التقرير المالي األولي" )"المعيار 34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي )  الموجزةتم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة  
للمراجعين 34 السعودية  الهيئة  عن  الصادرة  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمد   )"

 بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(. والمحاسبين )يشار إليها مجتمعة  
 

جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في مجموعة كاملة من القوائم   الموجزةال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة  
م. وعلى  2020ديسمبر    31للمجموعة للسنة المنتهية في    المالية الموحدة السنوية. ويجب قراءتها مع القوائم المالية الموحدة

الرغم من ذلك، تم إدراج إيضاحات تفسيرية مختارة لشرح األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي  
م  2021يونيو    30في    للمجموعة وأداءها منذ آخر قوائم مالية سنوية.  إضافةً لذلك، إن نتائج األعمال للفترة األولية المنتهية
 م. 2021ديسمبر   31ال تعتبر بالضرورة مؤشرا على النتائج التي يمكن أن تكون عليها نتائج السنة المالية التي تنتهي في 

 
 أسس القياس 2-2
 

على أساس مبدأ التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم    الموجزةتم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة  
 االستمرارية، ما لم يذكر خالف ذلك. 

 
 عملة النشاط والعرض  2-3
 

الموحدة   األولية  المالية  القوائم  العرض    الموجزةيتم عرض  وعملة  األم  للشركة  الرئيسية  العملة  وهو  السعودي،  باللاير 
 ريب جميع المبالغ ألقرب ألف لاير سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك. للمجموعة. تم تق

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   2-4
 

للمجموعة استخدام بعض التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ    الموجزةيتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة  
 اإليرادات، المصروفات، الموجودات والمطلوبات، واإلفصاحات المرفقة عن المطلوبات المحتملة. 

 
ئيسية إن األحكام الهامة التي استخدمتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة وطرق االحتساب والمصادر الر

م. إال أنه، وفي  2020ديسمبر    31للتقديرات هي ذات السياسات التي ُطبقت في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
ضوء عدم التأكد الحالي، فقد يؤدي أي تغير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات إلى نتائج قد تتطلب تعديالت جوهرية 

المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلية. ونظرا لتطور الوضع سريعًا مع حالة عدم    على القيم الدفترية للموجودات أو 
 (. 15التأكد في المستقبل، ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناًء على التطورات المستقبلية )انظر أيضا اإليضاح 

 
 السياسات المحاسبية الهامة .3
 

تتفق مع تلك المتبعة في إعداد القوائم    الموجزةإن الســـياســـات المحاســـبية المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة 
نة المنتهية في   ارية  2020ديـسمبر  31المالية الـسنوية الموحدة للمجموعة للـس تثناء تطبيق التعديالت والتفـسيرات الـس م، باـس

ــبية الجديدة كما هو مذكور في اإليضــاح م وال2021يناير  1اعتبارا من  ــات المحاس ــياس . لم تقم المجموعة بالتطبيق 16س
 المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل صدر ولكن لم يدخل حيز التنفيذ.

  



   المتحدة الدولية للمواصالتالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(  

 

   الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

 م 2021يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
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 الزكاة والضريبة .4
 

الزكوي والضريبي مليون لاير سعودي. لم يكن هناك أي تغيير في حالة الربط    3.57بلغت مصروفات الزكاة الضريبة للفترة  
 م. 2020ديسمبر  31للشركة األم والشركات التابعة لها من القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 
 فيما يلي حركة مخصص الزكاة للفترة / السنة: 

 
 لفترة الستة أشهر 

 المنتهية في
 يونيو  30

 م 2021

 للسنة المنتهية في  
 ديسمبر 31

 م 2020
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   
  6,939  8,217 في بداية الفترة / السنة 

  6,286  3,566 المقدم خالل الفترة / السنة 
 (5,008)  (8,182) المدفوع خالل الفترة / السنة 

   
 8,217 3,601 في نهاية الفترة / السنة 

 
 ربحية السهم .5
 

السهم   المرجح لعدد  تم احتساب ربحية  المتوسط  العائد إلى مساهمي الشركة األم على  الفترة  للفترة بقسمة ربح  األساسية 
األسهم القائمة خالل الفترة. ال ينطبق احتساب األرباح المخفضة للسهم على المجموعة. كما لم يتم عرض احتساب ربحية 

 ة خالل الفترة.منفصلة للسهم من العمليات المستمرة نظرا لعدم وجود عمليات متوقف
 

 يتم احتساب ربحية السهم على النحو التالي: 
 

 أشهر الثالثةلفترة  
 يونيو 30المنتهية في 

 لفترة الستة أشهر
  يونيو 30المنتهية في 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
 م 2020 م 2021 م 2020 م 2021 

     
مساهمي الشركة األم )باأللف الربح العائد إلى 
 68,039 111,429 22,582 56,253 لاير سعودي(

     
متوسط عدد األسهم المرجح لربحية السهم  

 71,167 71,167 71,167 71,167 األساسية والمخفضة )باأللف(

     
 0.96 1.57 0.32 0.79 ربحية السهم )باللاير السعودي(

 
 
 
 
 
 
 
 



   المتحدة الدولية للمواصالتالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(  

 

   الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

 م 2021يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
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 والمعداتالممتلكات  .6
 

 لفترة الستة أشهر 
 م 2021يونيو  30المنتهية في 

 في للسنة المنتهية 
 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 
 اإلجمالي أخرى  سيارات  اإلجمالي أخرى  سيارات 
ألف لاير   

 سعودي 
ألف لاير  
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي 

ألف لاير   
 سعودي

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير  
 سعودي

        

 1,227,012 129,681 1,097,331  1,115,827 128,355 987,472 صافي القيمة الدفترية االفتتاحية
 383,261 3,491 379,770  264,497 4,298 260,199 إضافات خالل الفترة / السنة 

نقل سيارات إلى المخزون خالل 
 (83,829) --  (83,829)  (50,358) -- (50,358) الفترة / السنة 

 (410,617) (4,817) (405,800)  (176,152) (2,671) (173,481) استهالك محمل للفترة / السنة

        
 1,115,827 128,355 987,472  1,153,814 129,982 1,023,832 صافي القيمة الدفترية لإلغالق  

 
 موجودات حق االستخدام وعقود اإليجار .7
 

لفترة الستة أشهر المنتهية في   
 م 2021يونيو  30

 في للسنة المنتهية
 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
موجودات حق  

 استخدام
مطلوبات عقود 

 إيجار 
موجودات حق 

 استخدام 
مطلوبات عقود  

 إيجار
ألف لاير   

 سعودي 
ألف لاير  
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير  
 سعودي

     

 29,257 33,930 24,190 26,443 رصيد افتتاحي
 3,582 3,582 8,011 8,011 إضافات تمت خالل الفترة / السنة
 (177) (81) (1,828) (1,795) عقود منتهية خالل الفترة / السنة 

 --  (10,988) --  (5,419) مصروفات استهالك للفترة / السنة
 1,065 --  778 --  تزايد الفائدة

 (9,537) --  (5,000) --  مدفوعات

     
 24,190 26,443 26,151 27,240 رصيد اإلقفال  

 
 رأس المال .8
 
ديسمبر   31مليون لاير سعودي )  711.67م، بلغ رأس مال المجموعة المصرح به والمصدر والمدفوع  2021يونيو    30في  

مليون( مدفوعة    71.167م:  2020ديسمبر    31)  سهممليون    71.167مليون لاير سعودي( يتكون من    711.67م:  2020
 لاير سعودي. 10بالكامل، قيمة كل منها 

 
مليون لاير سعودي    88.96م، اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية نهائية بمبلغ  2021فبراير    4في  في اجتماعه المنعقد  

لاير سعودي للسهم    1.25م )تمثل  2021أبريل    29والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ  
 م. 2020ديسمبر  31الواحد( للسنة المنتهية في 

 



   المتحدة الدولية للمواصالتالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(  

 

   الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

 م 2021يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

11 

 
 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  .9

 
. تمثل األطراف ذات العالقة  24الدولي    خالل السير االعتيادي لألعمال، دخلت الشركة في معامالت مع الكيانات األخرى التي تقع ضمن تعريف الطرف ذي العالقة في معيار المحاسبة

عليا في المجموعة والكيانات التي تسيطر عليها تلك األطراف أو التي تخضع لسيطرة مشتركة أو تتأثر بتلك األطراف. المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة ال 
 تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط مكافئة لتلك التي تسود في المعامالت التجارية.  

 
 فيما يلي المعامالت الهامة والمبالغ المتعلقة بها:  (أ

 مبالغ المعامالت   
 في  لفترة الستة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية طبيعة المعامالت طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة 

يونيو   30   
 م 2021

يونيو  30
 م 2020

يونيو   30
 م 2021

يونيو  30
 م 2020

ألف لاير     
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير  
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة(   
       

 45 --  21 --  تأجير سيارات  شريك مجموعة زاهد )اإليضاح ب(
       

خدمات مهنية تشمل ضريبة القيمة   طرف ذو عالقة آخر  مكتب باسم العالم للمحاماة
 1,260 1,380 --  --  المضافة )أتعاب التوكيل( 

 447 --  447 --  مهنية أخرىخدمات   
       

 3,411 5,072 2,297 2,620 منافع قصيرة األجل موظفون  موظفي اإلدارة العليا
 298 357 141 196 منافع طويلة األجل  
 1,283 1,156 418 601 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   
 

 عالقة كما في نهاية الفترة / السنة ما يلي:   ويمثل المستحق من طرف ذ ( ب

 
 يونيو  30

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 16 --  مجموعة زاهد )مدرجة في الذمم المدينة التجارية، بالصافي( 

 



   المتحدة الدولية للمواصالتالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(  

 

   الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

 م 2021يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

12 

 
 االرتباطات وااللتزامات المحتملة .10

 
م، لدى المجموعة خطابات ضمان  2021يونيو    30، في  4االرتباطات المحتملة المفصح عنها في اإليضاح  باإلضافة إلى  
مليون لاير سعودي( صادرة عن البنوك في المملكة    19.8م:  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  17.5مستحقة بمبلغ  

 العربية السعودية نيابة عن المجموعة في سياق األعمال العادية. 
 

 معلومات القطاعية  ال .11
 

لدى المجموعة ثالث قطاعات مقرر عنها، كما هو موضح أدناه، وهي تمثل وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة. وتقدم  
وحدات األعمال االستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة، وتدار بشكل منفصل ألنها تتطلب استراتيجيات تسويقية مختلفة. 

ل االستراتيجية، تقوم اإلدارة العليا للمجموعة بمراجعة التقارير اإلدارية الداخلية على أساس  لكل وحدة من وحدات األعما
 ربع سنوي على األقل. يوضح الملخص التالي العمليات في كل قطاع من قطاعات المجموعة: 

 
رة للعمالء بموجب ترتيبات تأجير متوسطة إلى طويلة األ -قطاع التأجير  •  جل يمثل السيارات المؤجَّ
 يمثل السيارات المؤجرة للعمالء بموجب ترتيبات تأجير قصيرة األجل -قطاع التأجير  •
تمثل المخزون والموجودات والمطلوبات األخرى واإليرادات والمصروفات ذات الصلة للبنود غير المصنفة    -أخرى   •

 ضمن قطاعات التأجير اإليجار.
 

 تشغيل المذكورة أعاله. لم يتم تجميع أي قطاعات تشغيلية لتشكيل قطاعات ال
 

تتضمن نتائج القطاعات التي يتم اإلبالغ عنها إلى اإلدارة العليا )رئيس مجلس اإلدارة والرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة(  
إلى أحد القطاعات باإلضافة إلى تلك التي   ومدير شؤون الشركة والمدير المالي للمجموعة بنوًدا يمكن أن تنسب مباشرةً 

 يتم تخصيصها على أساس معقول. يمكن 
 

المعلومات المتعلقة بنتائج كل التقارير القطاعية متضمنه أدناه. يتم قياس األداء على أساس إيرادات القطاع، كما هو وارد 
ل في تقارير اإلدارة الداخلية التي تتم مراجعتها من قبل اإلدارة العليا. لم يتم اإلبالغ عن أي إيرادات بين القطاعات خال

 م: 2021يونيو  30الفترة. يمثل الجدول التالي المعلومات القطاعية لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 
 

  في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
 اإلجمالي أخرى  تأجير  إيجار  التفاصيل 

 يونيو   30 
 م 2021

 يونيو  30
 م 2020

 يونيو   30
 م 2021

 يونيو  30
 م 2020

 يونيو   30
 م 2021

 يونيو  30
 م 2020

 يونيو   30
 م 2021

 يونيو  30
 م 2020

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

ألف لاير   
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير  
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير  
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير  
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي

عمالء   -إيرادات 
 187,663 237,136 35,211 75,151 26,946 46,483 125,506 115,502 خارجيين

 (99,463) (85,036) -- -- (30,755) (30,888) (68,708) (54,148) استهالك وإطفاء 

         
ربح / )خسارة( 

 88,200 152,100 35,211 75,151 (3,809) 15,595 56,798 61,354 قطاعية 

 
  



   المتحدة الدولية للمواصالتالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(  

 

   الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

 م 2021يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
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 المعلومات القطاعية )تابع(  .11
 

 إيرادات / )مصروفات( غير مخصصة:
 

 
 يونيو  30

 م 2021
 يونيو  30

 م 2020
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

   

 (42,398) (68,583) تكلفة إيرادات
 (230) 218 بالصافي  -إيرادات أخرى 

 (8,124) (12,334) مصروفات بيع وتسويق 
 (9,626) (11,668) مصروفات عمومية وإدارية 

 (4,263) (1,001) خسارة انخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية

 (519) (679) بالصافي -تكاليف تمويلية 

   
 23,040 58,053 صافي الربح قبل الزكاة والضريبة

 
  في  لفترة الستة أشهر المنتهية 

 اإلجمالي أخرى  تأجير  إيجار  التفاصيل 

يونيو   30 
 م 2021

يونيو  30
 م 2020

يونيو   30
 م 2021

يونيو  30
 م 2020

يونيو   30
 م 2021

يونيو  30
 م 2020

يونيو   30
 م 2021

يونيو  30
 م 2020

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

ألف لاير   
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير  
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير  
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير  
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي

عمالء   -إيرادات 
 464,332 478,563 121,100 155,153 93,601 93,184 249,631 230,226 خارجيين

 (213,512) (173,481) -- -- (69,325) (63,755) (144,187) (109,726) استهالك وإطفاء 

         

 250,820 305,082 121,100 155,153 24,276 29,429 105,444 120,500 ربح قطاعي  

 
 إيرادات / )مصروفات( غير مخصصة:

 

 
 يونيو  30

 م 2021
 يونيو  30

 م 2020
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

   
 (123,314) (136,925) تكلفة إيرادات

 185 566 بالصافي  -إيرادات أخرى 
 (21,651) (24,821) مصروفات بيع وتسويق 
 (21,276) (24,258) وإدارية مصروفات عمومية 

 (13,256) (3,798) خسارة انخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية

 (1,349) (851) بالصافي -تكاليف تمويلية 

   
 70,159 114,995 صافي الربح قبل الزكاة والضريبة

 
  



   المتحدة الدولية للمواصالتالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(  

 

   الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

 م 2021يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
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 المعلومات القطاعية )تابع(  .11

 
 فيما يلي تفاصيل موجودات ومطلوبات القطاع:

 

 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  .12
 

التعامالت االعتيادية بين األطراف القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن استالمه عند بيع أصل أو دفعه عند نقل التزام في  
المشاركة في السوق عند تاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل المطلوبات 

 تحدث إما:
 
 في السوق الرئيسية لألصل أو المطلوبات؛ أو   •
 في أفضل سوق مناسبة لألصل أو المطلوبات في غياب سوق رئيسية  •
 

 يجب أن تكون السوق الرئيسية أو السوق األجدى متاحة أمام المجموعة.  
 

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي تستخدمها األطراف العاملة في السوق حال تسعير 
لى افتراض أن هذه األطراف تسعى لتحقيق أكبر منفعة اقتصادية لها. يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل  األصل أو االلتزام، ع

غير المالي في الحسبان قدرة األطراف في السوق على توليد منافع اقتصادية باستخدام األصل فيما يحقق أفضل منفعة منه  
 قيق أفضل منفعة منه.أو بيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامه من أجل تح

 
يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل  

 الهرمي للقيمة العادلة، كما هو موضح على النحو التالي، بناًء على أدنى مستوى دخل مهم لقياس القيمة العادلة ككل:  
 
 األسعار المتداولة )بدون تعديل( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة  - 1المستوى  •
أو غير   -  2المستوى   • الجوهرية ملحوظا بصورة مباشرة  المدخالت  األدنى من  الحد  فيها  التي يكون  التقييم  أساليب 

 مباشرة لقياس القيمة العادلة  
 دنى من المدخالت الجوهرية غير ملحوظا لقياس القيمة العادلة. أساليب التقييم التي يكون فيها الحد األ - 3المستوى  •
 

إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل أو التزام تقع في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة  
 س ككل.العادلة، فإنه يتم تصنيف القياس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي يعتبر جوهريا للقيا

 
 تثبت المجموعة التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث فيها التغيير.  

 
م، تم تقدير القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة على أنها مقاربة لقيمها  2020ديسمبر    31م و  2021يونيو    30كما في  

 م. 2020ديسمبر   31م و 2021يونيو  30تطبق مدخالت جوهرية في تقييم الذمم المدينة التجارية كما في الدفترية. لم يتم 
 

 م، لم تكن هناك حركات بين المستويات. 2021يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 
  

  غير مخصصة مخصصة التفاصيل 
 اإلجمالي أخرى  تأجير  إيجار  

ألف لاير   
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي 

     م )غير مراجعة(2021يونيو  30
 1,554,062 530,230 245,061 778,771 موجودات قطاعية
 257,012 257,012 -- -- مطلوبات قطاعية

     
     م )مراجعة( 2020ديسمبر  31
     

 1,484,852 497,380  249,953 737,519 موجودات قطاعية
 210,273 210,273 --  --  مطلوبات قطاعية



   المتحدة الدولية للمواصالتالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(  

 

   الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

 م 2021يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
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 إدارة رأس المال .13
 

واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة العائدة ألغراض إدارة رأس مال المجموعة، يشـمل رأس المال رأس المال المصـدر 
 إلى مالكي األسهم في الشركة األم. الهدف األساسي من إدارة رأس مال الشركة هو زيادة قيمة عوائد الشركاء.

 
المالية.  تدير المجموعة هيكل رأس المال وتقوم بتعديله على ضوء المتغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات 

وللمحافظة على وتعديل رأس المال يمكن أن تقوم المجموعة بتعديل دفعة توزيعات األرباح للمســاهمين وإعادة رأس المال  
إلى المســاهمين أو إصــدار أســهم جديدة. تقوم المجموعة بمراقبة راس المال باســتخدام معدل الحركة وهو صــافي الدين  

 ين. تقوم المجموعة بإدراج الجزء المتداول وغير المتداول ضمن الدين.مقسوما على إجمالي راس المال زائد الد

 
 إدارة المخاطر المالية  .14
 

تشــمل المطلوبات المالية الرئيســية للمجموعة الديون والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى. يتمثل الهدف الرئيســي 
المجموـعة وتوفير ضــــــماـنات ـلدعم عملـياتـها. تشـــــتـمل الموجودات الـمالـية  من ـهذه المطلوـبات الـمالـية في تموـيل عملـيات  

 الرئيسية للمجموعة على ذمم مدينة تجارية وأخرى ونقد وما في حكمه.
 

إن أنشـطة المجموعة تعرضـها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السـوق )بما في ذلك مخاطر أسـعار الفائدة، 
عار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السـيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر على إدارة السـيولة مخاطر العمالت ومخاطر األسـ 

القوية ومراقبة متغيرات الســوق المتنوعة ذات الصــلة، وبالتالي الســعي باســتمرار إلى تقليص التأثيرات العكســية المحتملة 
 على األداء المالي للمجموعة.

 

ــياســـات المعتمدة من مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوط تتولى اإلدارة العليا إدارة المخاطر و فقا للسـ
 ضد المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية للشركة.

 
التنفيذية يتحمل مجلس اإلدارة كامل المســــؤولية عن تأســــيس إطار المخاطر في المجموعة واإلشــــراف عليه. إن اإلدارة 

مســؤولة عن تطوير ومراقبة ســياســات إدارة المخاطر في المجموعة. يجتمع الفريق بانتظام ويتم اإلبالغ عن أي تغييرات  
 ومشكالت االلتزام بالمعايير إلى مجلس اإلدارة من خالل لجنة المراجعة.

 
عكس التغيرات في ظروف الســوق وأنشــطة تتم مراجعة نظم إدارة المخاطر بشــكل منتظم من قبل فريق اإلدارة التنفيذية لت

ــبطة وبناءة يتفهم   المجموعة. تهدف المجموعة، من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة، إلى تطوير بيئة رقابة منض
 فيها جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.

 
ــات وإجراءات المجموعة في إدارة الم ــياسـ خاطر، وتراجع مدي كفاية إطار إدارة  تراقب لجنة المراجعة التزام اإلدارة بسـ

 المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تتعرض لها الشركة.
  

 يونيو  30 
 م 2021

 ديسمبر 31
 م 2020

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   
 27,523 26,151 قروض بنكية ومطلوبات عقود إيجار -دين 

 1,274,579 1,297,050 حقوق الملكية

 1,302,102 1,323,201 المال والدين رأس 

   

 0.02 0.02 معدل المديونية 
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 مخاطر السوق
 

تتمثل مخاطر الســوق في تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المســتقبلية لألداة المالية للتذبذب نتيجة التغير في أســعار 
الســـوق. تتكون مخاطر الســـوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر ســـعر الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األســـعار 

 األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم وأسعار السلع. تشمل األدوات المالية المتأثرة بمخاطر السوق القروض.
 

 مخاطر أسعار الفائدة
 

ض لمخاطر م ــعار الفائدة هي التعرل ــائدة في الســـوق على المركز مخاطر أسـ ــعار الفائدة السـ تنوعة بتأثير التغيرات في أسـ
الـمالي والـتدفـقات النـقدية للمجموعة. تقوم المجموعة بإدارة مـخاطر أســــــعار الـفائدة عن طريق المراقـبة المنتظـمة ألســــــعار 

فائدة ثابت وال توجد حســاســية لمعدل   الفائدة ألدواتها المالية المحملة بفائدة. في تاريخ التقرير، كانت جميع القروض بســعر
 الربح للسنة.

 
 مخاطر العمالت األجنبية

 
مخاطر العمالت األجنبية هي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بســبب التغيرات في أســعار صــرف  

دى المجموعة اســـتثمارات في العمالت األجنبية. تتم معامالت المجموعة بشـــكل أســـاســـي باللاير الســـعودي. ومع ذلك، ل
شـركات زميلة أجنبية تتعرض موجوداتها الصـافية لمخاطر ترجمة العمالت. حاليا، تتعلق هذه التعرضـات بشـكل أسـاسـي  
ــرف بين العمالت المحلية مقابل الروبية الهندية. تقوم المجموعة بمراقبة هذه التذبذب وإدارة أثرها  ــعر الصــ بتحركات ســ

 بناًء على ذلك. الموجزةألولية الموحدة على القوائم المالية ا
 

 مخاطر األسعار األخرى
 

 ال تتأثر المجموعة بمخاطر األسعار حيث ال يوجد استثمار للمجموعة في أسهم أو سلع.
 

 مخاطر االئتمان
 

مالية للطرف  مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر  
اآلخر. ليس لدى المجموعة تركيز جوهري لمخاطر االئتمان. تنشأ مخاطر التركيز عندما ينخرط عدد من األطراف ألنشطة  
بالتزاماتها  الوفاء  إلى إخفاقها في  أن تؤدي  اقتصادية من شأنها  لها سمات  الجغرافية أو يكون  المنطقة  متشابهة في نفس 

اطر االئتمان، قامت المجموعة بتطوير عملية الموافقة الرسمية عند تطبيق حدود االئتمان على التعاقدية. لتقليل التعرض لمخ
عمالئها. كما تقوم اإلدارة بمراقبة مستمرة لمخاطر االئتمان تجاه العمالء وتقوم بعمل مخصص مقابل األرصدة التي تعتبر  

 مشكوك في تحصيلها. 
 

ــاس بيانات  للتخفيف من هذه المخاطر، لدى المجموعة نظا ــع على أســ م لتحديد حدود ائتمان لعمالئها بناء على تقييم موســ
 العميل وتاريخه في االلتزام بالدفعات. 

 
 فيما يلي بيان ألقصى إجمالي لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة في تاريخ التقرير:

 
  

 يونيو  30 
 م 2021

 ديسمبر 31
 م 2020

 سعودي ألف لاير  ألف لاير سعودي 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   الموجودات المالية
 175,323 116,388 ذمم مدينة تجارية
 145,104 218,987 نقد لدى البنوك

 335,375 320,427 



   المتحدة الدولية للمواصالتالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(  
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 ذمم مدينة تجارية
 

لســياســة المجموعة وإجراءاتها وضــوابطها المتعلقة بإدارة يتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء من قبل كل وحدة أعمال وفقًا 
مـخاطر االئتـمان للعمالء. يتم تقييم الـجدارة االئتـمانـية للعمـيل بـناء على بـطاـقة تصـــــنيف ائتـماني ويتم تـحدـيد ـحدود االئتـمان 

ــتحقة في 17الفردي وفقا لهذا التقييم. يمثل أكبر خمس عمالء  ــمبر  31م )2021يونيو    30٪ من الذمم المدينة المســ ديســ
 ٪(.18م: 2020

 
يتم تنفيذ تحليل النخفاض القيمة في كل تاريخ تقرير مالي باـستخدام مـصفوفة مخـصص في قياس خـسائر االئتمان المتوقعة. 
اريخ  ة المتوفرة في ـت داعـم ة واـل ة للنقود والمعلوـمات المعقوـل ة الزمنـي ال والقيـم ة لالحتـم ائج المرجـح ــاب النـت يعكس االحتســـ

األحداث الماضــية والظروف الحالية وتوقعات الظروف االقتصــادية المســتقبلية. بشــكل عام، يتم شــطب الذمم    التقرير عن
المدينة التجارية إذا تأخر موعد استحقاقها ألكثر من عامين وال تخضع لإلجراء القسري إذا كان من المتوقع أن تكون تكلفة 

عرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير المالي هو القيمة الدفترية  هذا اإلجراء أعلى من فائدة القيام بذلك. إن أقصى ت
ــمونون  ــناف الموجودات المالية. تتم مراقبة الذمم المدينة القائمة للعمالء بانتظام. بعض العمالء مضـ ــنف من أصـ لكل صـ

اـلذمم الـمديـنة التـجارـية ويتم   أيضـــــا، ـقدر اإلمـكان، عن طريق وديـعة نـقدـية أو دفـعة مـقدـمة، والتي تعتبر جزًءا ال يتجزأ من
ة   ديـن ذمم الـم ان على اـل ة. يتراوح تعرض المجموـعة لمـخاطر االئتـم اض في القيـم ــاب االنخـف د حســـ ار عـن ا في االعتـب أـخذـه

٪ على الذمم المدينة 60.16٪ إلى  2.73التجارية، باسـتثناء الذمم المدينة المضـمونة واسـتخدام مصـفوفة المخصـص، من  
يوما، على التوالي. فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشـــــئة عن    365يوما إلى أكثر من    90ارها عن  التـجارية التي تـقل أعمـ 

الموجودات المالية األخرى للمجموعة، بما في ذلك األرصــــدة والنقد لدى البنوك، فإن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان 
قصـى للتعرض يعادل القيمة الدفترية كما هو مفصـح عنها ناشـ  عن تعثر الجهات التي يتم التعامل معها، علما بأن الحد األ

في قائمة المركز المالي. تعتقد اإلدارة بأن المخاطر االئتمانية فيما يتعلق باألرـصدة البنكية غير جوهرية حيث أن األرـصدة 
 النقدية محتفظ بها لدى بنوك ذات سمعة جيدة في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى العالم.

 
 يكن هناك مستحقات متجاوزة لالستحقاق أو منخفضة القيمة من أطراف ذات عالقة. لم
 

 مخاطر السيولة
 

ــول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات  ــعوبات في الحصـ ــيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الكيان لصـ مخاطر السـ
ــيولة نتيجة عدم القدرة على   ــأ مخاطر السـ ــرعة وبقيمة تقارب قيمته مرتبطة بأدوات مالية. قد تنشـ ــل مالي ما بسـ بيع أصـ

العادلة. تدار مخاطر الســـيولة من خالل المراقبة المنتظمة للتأكد من توفر الســـيولة الكافية من خالل التســـهيالت االئتمانية  
 المتعهد بها لتلبية أي التزامات مستقبلية. ليس لدى المجموعة تركيز جوهري لمخاطر االئتمان. 

 
 التالي تاريخ االستحقاق للمطلوبات المالية للمجموعة استنادا إلى المدفوعات التعاقدية غير المخصومة:يلخص الجدول 

 

 تدفقات نقدية تعاقدية   

 القيمة الدفترية المطلوبات المالية غير المشتقة
 سنة واحدة

 أو أقل
 أكثر من  
 اإلجمالي سنة واحدة

 
ألف لاير  
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي 

     م )غير مراجعة(2021يونيو  30
 82,261 -- 82,261 82,261 ذمم دائنة تجارية 

 84,097 -- 84,097 84,097 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  
 27,196 19,316 7,880 26,151 مطلوبات عقود إيجار 

 192,509 174,238 19,316 193,554 

     )مراجعة( م 2020ديسمبر  31
 3,333 -- 3,333 3,333 قروض  

 34,251 -- 34,251 34,251 ذمم دائنة تجارية 
 85,616 -- 85,616 85,616 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  

 25,267 17,783 7,484 24,190 مطلوبات عقود إيجار 

 147,390 130,684 17,783 148,467 



   المتحدة الدولية للمواصالتالشركة 
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م، مما 2020"(، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه جائحة خالل شهر مارس  19  -جائحة كورونا )"كوفيد  انتشرت  
)كوفيد   كورونا  فيروس  جائحة  وتسببت  االقتصادية.  واألنشطة  األعمال  تعطيل  إلى  الصعيد  19أدى  على  شكوك  في   )

الدولية على السواء، عن تدابير دعم مختلفة في جميع أنحاء االقتصادي العالمي. وأعلنت السلطات المالية والنقدية، المحلية و
 العالم لمواجهة اآلثار السلبية المحتملة.

 
نظًرا لحجم تفشي الجائحة، قامت المجموعة بتقييم اآلثار المحتملة لتفشي الجائحة على عملياتها بسبب القيود التي وضعتها 

. حرصت المجموعة على تنفيذ إجراءات الصحة والسالمة  19  -كوفيد   المؤسسات الحكومية المختلفة لكبح أو تأخير انتشار
 لموظفيها وعمالئها والمقاولين ومجتمعاتها. 

 
يعتبر تأثير جائحة فيروس كورونا على أعمال المجموعة وعملياتها ونتائجها المالية أمرا حتميا. ومع ذلك، فإن المبلغ غير  

ات المستقبلية التي قد ال تتمكن المجموعة من تقديرها بشكل موثوق خالل  محدد ويعتمد على العديد من العوامل والتطور
تتخذها   قد  التي  االحترازية  المرض، واإلجراءات  تفشي  الفيروس، ومدة  انتقال  العوامل معدل  هذه  الحالية. تشمل  الفترة 

النشاط االقتصادي، تلك اإلجراءات على  الوباء وتأثير  انتشار  للحد من  الحكومية  أعمال عمالء   السلطات  وتأثيرها على 
 المجموعة و عوامل اخرى. 

 
وبالرغم من أنه من الصـــعب اآلن التنبؤ بمدى ومدة تأثيرها التجاري واالقتصـــادي بالكامل، أجرت إدارة المجموعة تقييما 

قيود الســفر  لألثر على العمليات اإلجمالية للمجموعة، وقدرت متطلبات الســيولة وجوانب األعمال، بما في ذلك عوامل مثل
والطلب على الخدمات، والطلب على الـسيارات المـستعملة، إلخ. وقد اـستجابت المجموعة بنـشاط للتغيرات في طلب الـسوق،  

، سـتواصـل الشـركة التركيز على  القادمةلفترات الربع سـنوية وعدلت إسـتراتيجيتها التشـغيلية في الوقت المناسـب. وخالل ا
 ولة. الحفاظ على السيولة وإدارة السي

 
عالوة على ذلك، قامت إدارة المجموعة بمعايرة حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل دمج عوامل االقتصاد الكلي،  

مليون لاير سعودي، وكذلك تقييم حالة التدفق    3.8مما أدى إلى توفير مخصص إضافي لخسائر االئتمان المتوقعة بقيمة  
كية المتاحة، واستمرار عقود التأجير الحالية، وجاهزية العمليات التشغيلية عندما يتحسن  النقدي، بما في ذلك التسهيالت البن

 الوضع.  
 

ــادية الحالية في تحديد المبالغ المدرجة للموجودات المالية   وضـــعت المجموعة في االعتبار اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصـ
بناًء على المعلومات القابلة للمالحظة. ومع ذلك، تظل األســــواق   وغير المالية للمجموعة. يعتبر ذلك أفضــــل تقييم لإلدارة

 متقلبة وتبقى المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات السوق. 
 

ومع ذـلك، ال يمكن لإلدارة أن تســـــتبـعد احتـمال أن يكون لفترات اإلغالق المطوـلة، أو التصـــــعـيد في ـحدة ـهذه الـتدابير، أو 
ابير على البيئة االقتصــادية والصــناعة التي تعمل فيها المجموعة، تأثيًرا محتمالً على  التأثير الســلبي المترتب على هذه التد

المجموعة، ومركزها المالي ونتائج التـشغيل، على المدى المتوـسط والطويل. بالنظر إلى عدم اـستقرار بيئة العمل، ـستـستمر 
 رتها حسب الحاجة.اإلدارة في تقييمها وإجراء المزيد من التعديالت حسب الطلب لتقييم قد
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 المعايير والتفسيرات والتعديالت التي صدرت ولكن لم تطبق بعد
 

. الموجزة فيما يلي المعايير والتفسيرات والتعديالت التي صدرت ولكن لم تطبق حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية  
 تعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير والتعديالت، عندما يكون ذلك ممكنا، عندما تصبح سارية المفعول.

 

 الوصف المعيار / التفسير 

الفترات ساري اعتبارا من 
التي تبدأ من أو بعد  

 التاريخ التالي 

   
 م 2022يناير  1 تكلفة تنفيذ عقد -عقود غير مجدية  37معيار المحاسبة الدولي 

التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير  المعايير الدولية للتقرير المالي 
 م2020 – م 2018دورة  -المالي 

 م 2022يناير  1

الممتلكات واآلالت والمعدات: تحصيالت قبل  16المحاسبة الدولي معيار 
 م 2022يناير  1 االستخدام المقصود 

 م 2022يناير  1 إشارة إلى إطار المفاهيم  3المعيار الدولي للتقرير المالي 
 م 2023يناير  1 عقود تأمين 17المعيار الدولي للتقرير المالي 

المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة  تصنيف  1معيار المحاسبة الدولي 
 م 2023يناير  1 (1)التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  

  10المعيار الدولي للتقرير المالي 
 28ومعيار المحاسبة الدولي 

بيع أو المساهمة بالموجودات بين المستثمر  
وشركته الزميلة أو المشروع المشترك 

رير المالي  )التعديالت على المعيار الدولي للتق
 (28ومعيار المحاسبة الدولي  10

متاح للتطبيق االختياري / 
تاريخ السريان مؤجل إلى  

 أجل غير مسمى

 
 تقوم المجموعة بتقييم آثار المعايير المذكورة أعاله والتعديالت والتفسيرات على القوائم المالية للمجموعة عند التطبيق.

 
 األحداث الالحقة .17

 
م على توزيع أرباح نقدية أولية بمبلغ  2021أغسطس    19الفترة، وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ بعد نهاية  
 م. 2021ديسمبر  31لاير سعودي للسهم الواحد( للسنة المنتهية في  0.6مليون لاير سعودي )تمثل  42.7

 
 الموجزة الموافقة على القوائم المالية األولية الموحدة  .18

 
الموحدة   األولية  المالية  القوائم  هذه  الموافقة على  في    الموجزةتمت  اإلدارة  قبل مجلس  المراجعة من  أغسطس    19غير 

 هـ. 1443محرم  11م الموافق 2021


