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  في المساهمين إلى المستقل المراجع تقرير
 للمواصالت الدولية المتحدة الشركة

 (سعودية مساهمة شركة)
 

 الموحدة المالية البيانات مراجعة حول تقرير
 

 الرأي
 وشركاتها "( األم الشركة)" ـ( سعودية مساهمة شركة) للمواصالت الدولية المتحدة  للشركة الموحدة  المالية القوائم راجعنا لقد

 الخسارة   أو  الربح  وقائمة  م،2020  ديسمبر  31  في  كما  الموحدة   المالي  المركز  قائمة  على  تشتمل  والتي  ،"(المجموعة)"  التابعة
 ذلك في المنتهية للسنة الموحدة النقدية التدفقات وقائمة الموحدة، الملكية حقوق في التغيرات وقائمة الموحدة  الشامل والدخل
 .الهامة المحاسبية للسياسات ملخص ذلك في بما الموحدة، المالية بالقوائم  المرفقة واإليضاحات التاريخ،

 
 31 في  كما للمجموعة المالي المركز الجوهرية، النواحي كافة من بعدل، تظهر المرفقة الموحدة  المالية القوائم  إن رأينا، في

 للتقرير الدولية للمعايير وفقا   التاريخ ذلك في المنتهية للسنة الموحدة  النقدية وتدفقاتها الموحد المالي وأداءها م،2020 ديسمبر
 القانونيين  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة   األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة   المالي

 "(.السعودية العربية المملكة في المعتمدة  المالي للتقرير الدولية المعايير" بالـ جميعا   إليها يشار)
 

 الرأي أساس
 المعايير تلك بموجب ومسؤولياتنا. السعودية العربية المملكة في المعتمدة  للمراجعة الدولية للمعايير وفقا   بالمراجعة قمنا لقد

 عن  مستقلون  ونحن.  تقريرنا  في  الواردة "  الموحدة   المالية  القوائم   مراجعة  عن  المراجع  مسؤوليات"  فقرة   في  بالتفصيل  موضحة
 الموحدة،  المالية  للقوائم   بمراجعتنا  الصلة  وذات  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة   المهنة  وآداب  سلوك  لقواعد  وفقا    المجموعة

 ومناسبة  كافية  تُعد  عليها  حصلنا  التي  المراجعة  أدلة  فإن  اعتقادنا،  وفي.  اعدالقو  لهذه   وفقا    األخالقية  بمسؤولياتنا  أيضا    وفّينا  وقد
 .رأينا إلبداء أساس لتوفير

 
 للمراجعة الرئيسة األمور
 المالية  للقوائم  مراجعتنا عند البالغة األهمية المهني، حكمنا بحسب لها، كانت التي األمور تلك هي للمراجعة الرئيسة األمور
 ونحن  فيها،  رأينا  تكوين  وعند  ككل،  الموحدة   المالية  للقوائم  مراجعتنا  سياق  في  األمور  هذه   تناول  تم   وقد.  الحالية  للفترة   الموحدة 

 محور كل مراجعتنا بها عالجت التي للكيفية وصف يوجد أدناه، محور كل وبخصوص. األمور هذه  في منفصال   رأيا   نقدم ال
 . السياق ذلك ضمن المحاور هذه  من
 
 بما  تقريرنا،  في  "الموحدة   المالية  القوائم   مراجعة  عن  المراجع  بمسئوليات  الخاصة  الفقرة "  في  المذكورة   مسؤولياتنا  استوفينا  لقد
 لمخاطر  لتقييمنا لالستجابة ُصممت التي اإلجراءات تنفيذ مراجعتنا تضمنت عليه، وبناء  . المحاور بهذه  يتعلق ما ذلك في

 تم التي اإلجراءات ذلك في بما ـ بها قمنا التي المراجعة إجراءات نتائج توفر. الموحدة  المالية القوائم  في الجوهرية األخطاء
 .المرفقة الموحدة  المالية القوائم  مراجعة حول لرأينا أساسا   ـ أدناه  المحاور لمعالجة تنفيذها

 



 

 

 
  في المساهمين إلى المستقل المراجع تقرير

 للمواصالت الدولية المتحدة الشركة
 )تتمة( (سعودية مساهمة شركة)
 

 (تتمة) الموحدة المالية البيانات مراجعة حول تقرير
 

 (تتمة) للمراجعة الرئيسة األمور
 

 للمراجعة ةالرئيسي رواألم مراجعتنا عالجت كيف للمراجعة ةالرئيسي رواألم
 

 التجارية المدينة الذمم قيمة انخفاض خسارة
  

 ديسمبر  31  في  كما  التجارية  المدينة  الذمم   رصيد  اجمالي  بلغ
 192: م 2019) سعودي لاير مليون 202 مبلغ م 2020
 لالنخفاض مخصصاإلبقاء على  وتم ( سعودي لاير مليون
 40: م 2019) سعودي لاير مليون 26 بمبلغ القيمة في

 المدينة الذمم  تحصيل إمكانية إن(. سعودي لاير مليون
 لرأس المجموعة إدارة  من رئيسي عنصر هي التجارية
 .مستمر أساس على إدارته يتم والذي العامل المال

 
 بناء   المتوقعة االئتمان خسائر وتسجيل بتحديد االدارة تقوم
 تم لقد(. 9) المالي للتقرير الدولي معيار يتطلبه ما على
 اإلدارة  قبل  من  جوهرية  وافتراضات  وتقديرات  أحكام   وضع
 .المتوقعة االئتمان خسائر تأثير حساب في
 

وضعنا في االعتبار هذا األمر كأمر مراجعة رئيسي حيث 
خسائر االئتمان المتوقعة يتضمن حكم جوهري أن تحديد 

من اإلدارة وهو ما له تأثير هام على القوائم المالية الموحدة. 
عدم تيقن فيما يخص 19-إضافة لذلك، نتج عن جائحة كوفيد

النظرة االقتصادية بشكل خاص وهو ما أدى لزيادة 
ستويات الحكم التي نحتاجها لتحديد خسائر االئتمان م

 المتوقعة.
 

 المالية القوائم حول13-3 اإليضاح إلى الرجوع الرجاء
 واإليضاح الهامة، المحاسبية السياسات بخصوص الموحدة 

 الهامة، المحاسبية واألحكام  التقديرات بخصوص 2-4
 انخفاض عن اإلفصاح تفاصيل بخصوص 19 واإليضاح

 .التجارية المدينة الذمم  قيمة
 

 
 
 
 وضوابط إلجراءاتحصلنا وقمنا بتحديث فهمنا ل لقد

 وفحص التجارية المدينة الذمم  بمراقبة المتعلقةالمجموعة 
 . العمالء ائتمان مخاطر

 
 واالفتراضات  والتقديرات  األحكام   مالءمة  مدى  بتقييم   قمنا  كما

مع الوضع في االعتبار عدم  اإلدارة  وضعتها التي الجوهرية
 .19-التيقن نتيجة جائحة كوفيد 

 
 النظام  حول المعلومات لتقنية العامة الضوابط من تحققنا لقد

 .فعالة بأنها ووجدنا المحاسبي
 

قمنا بمقارنة السياسة المحاسبية للمجموعة المتعلقة بمخصص 
المتوقعة خسائر االئتمان المتوقعة ومنهجية خسائر االئتمان 

 (.9مع متطلبات المعيار )
 

 المجموعة  نفذتها التي المنهجية األساليب بتقييم  أيضا   قمنا
بما فيها أي  المتوقعة االئتمان خسارة احتساب إلى بالعودة

 قمنا  وتحديدا ،. 19-تغيرات جوهرية في ضوء جائحة كوفيد
 ومدى  التعثر،  احتمالية  مدى  تقييم   في  المجموعة  أسلوب  بتقييم 

 احتساب في المستقبلية بالتوقعات المتعلقة المعلومات تضمين
 التي الخسارة  معيار في والتغيرات المتوقعة االئتمان خسائر

 .تعثر إلى تؤدي قد
 

 المالية  القوائم  في الواردة  االفصاحات بتقييم  أيضا   وقمنا
( 7) والمعيار( 9) المعيار بموجب المطلوبة الموحدة 

 ".االفصاحات: "المالية األدوات"
 
 

 للسيارات الدفترية القيم
 

 والمعدات الممتلكات ضمن المدرجة السيارات قيمة بلغت
 م 2020  ديسمبر  31  في  كما  سعودي  لاير  مليون  987  مبلغ
 % 88 يمثل بما( سعودي لاير مليون 1,097: م 2019)
 .الموجودات إجمالي من( %89: م 2019)
 
 وانخفاض االستهالك ناقص بالتكلفة سياراتال تحميل يتم 

 .المتبقية قيمها االعتبار في األخذ بعد القيمة

 
 
 لسيارات والمستبعدات اإلضافات من التحقق على باإلضافة 

 االستهالك لمخصص التحليلية المراجعة وإجراءات التأجير
 :التالية الرئيسية المراجعة إجراءات بتنفيذ قمنا فقد للسنة،
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 (تتمة) الموحدة المالية البيانات مراجعة حول تقرير
 

 (تتمة) للمراجعة الرئيسة األمور
 

 للمراجعة ةالرئيسي رواألم مراجعتنا عالجت كيف للمراجعة يةالرئيس رواألم

 
 واألعمار المتبقية األعمار بتحديد المجموعة إدارة  تقوم

 يتم .االستهالك  احتساب  بغرض  للسيارات  التقديرية  اإلنتاجية
 المتوقع  االستعمال  اعتبار  بعد  واألحكام  التقديرات  هذه   وضع

 المتوقعة  المستقبلية  والقيمة  المتوقع  الطبيعي  والتلف  للسيارات
 .االستبعاد عند للسيارات

 
 للسيارات اإلنتاجية واألعمار المتبقية القيم  تحديد يتطلب
 تحديد  تم  لقد  وبالتالي  اإلدارة،  وحكم  تقدير  من  جوهرية  درجة
 .للمراجعة رئيسي كمحور األمر هذا
 

 المالية القوائم  حول 8-3 اإليضاح إلى الرجوع الرجاء
 واإليضاح الهامة، المحاسبية السياسات بخصوص الموحدة 

 الهامة، المحاسبية واألحكام  التقديرات بخصوص 2-4
 الممتلكات عن اإلفصاح تفاصيل بخصوص 13 واإليضاح
 .والمعدات

 
 في المتضمنة الضوابط وفعالية التنفيذ التصميم، تقييم •

 وحساب رسملة على والضوابط الشراء عملية
 .العينة أساس على للسيارات االستهالك

 
 المتبقية بالقيم  المتعلقة األحكام  في المعقولية مدى تقييم  •

 القصير، والمدى الطويل المدى على التأجير ألغراض
 

 التأجير ألغراض اإلنتاجية األعمار مالءمة مدى تقييم •
 القصير، والمدى الطويل المدى على

 
 .اإلدارة  تقارير من السيارات استخدام  تقييم •

 
 واألعمار المتبقية للقيم  الدوري التقدير إعادة  تقييم  •

 . المجموعة إدارة  بها تقوم  التي اإلنتاجية

 
 م2020 لسنة للمجموعة السنوي التقرير في الواردة األخرى المعلومات

 الموحدة المالية القوائم  خالف م،2020 لسنة للمجموعة السنوي التقرير في الواردة  المعلومات من األخرى المعلومات تتكون
 السنوي التقرير يكون أن المتوقع من. السنوي تقريرها في األخرى المعلومات عن مسؤولة اإلدارة  إن. حولها وتقريرنا
 .التقرير هذا تاريخ بعد لنا متاحا   م 2020 لسنة للمجموعة

 
 .بشأنها التأكيد استنتاج أشكال من شكل أي نبدي ال وإننا األخرى المعلومات يغطي ال الموحدة  المالية القوائم  حول رأينا إن
 

 تكون  عندما أعاله  المحددة  األخرى المعلومات قراءة  في تنحصر مسؤوليتنا إن الموحدة، المالية للقوائم  بمراجعتنا يتعلق وفيما
 الموحدة المالية القوائم  مع جوهري بشكل تتوافق ال األخرى المعلومات كانت إن االعتبار في نأخذ بذلك القيام  وأثناء متاحة،

 .  جوهري بشكل خاطئة تبدو أنها أو المراجعة خالل من عليها حصلنا التي المعلومات مع أو
 
 هذا  عن  اإلبالغ  علينا  يجب  فإنه  فيه،  جوهري  خطأ  وجود  لنا  تبين  ما  وإذا  م،2020  عن  للمجموعة  السنوي  للتقرير  قراءتنا  عند
 .بالحوكمة للمكلفين األمر
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 الموحدة المالية القوائم عن بالحوكمة والمكلفين اإلدارة مسؤوليات
 المالي للتقرير الدولية للمعايير وفقا   عادل بشكل وعرضها الموحدة المالية القوائم  إعداد عن المسؤولة هي اإلدارة  إن

 القانونيين،  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة   األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة 
 لتمكينها  ضرورية  أنها  ترى  التي  الداخلية  الرقابة  عن  المسؤولة  وهي  األم،  للشركة  األساسي  والنظام   الشركات  لنظام   ووفقا  
 .خطأ أو غش بسبب سواء   الجوهري، التحريف من خالية موحدة مالية قوائم  إعداد من
 
 لمبدأ وفقا العمل في االستمرار على المجموعة مقدرة  تقويم  عن مسؤولة اإلدارة  فإن الموحدة، المالية القوائم  إعداد عند

 في االستمرارية مبدأ وتطبيق االستمرارية، بمبدأ العالقة ذات األمور عن مالئم، هو حسبما واإلفصاح االستمرارية
 .ذلك بخالف مالئم  خيار هناك ليس أو عملياتها، إيقاف أو المجموعة لتصفية اإلدارة  لدى نية هناك تكن لم  ما المحاسبة،

 
 .للمجموعة المالية التقارير إعداد على اإلشراف عن مسؤولون بالحوكمة المكلفين إن
 

 الموحدة المالية القوائم مراجعة عن الحسابات مراجع مسؤوليات
 ناتج جوهري تحريف من خالية ككل الموحدة  المالية القوائم  كانت إذا فيما معقول تأكيد على الحصول في أهدافنا تتمثل
 ال  لكنه التأكيد، من عال   مستوى هو المعقول والتأكيد. رأينا يتضمن الذي المراجع تقرير وإصدار خطأ، أو غش عن

 دائما   ستكشف السعودية العربية المملكة في المعتمدة  للمراجعة الدولية للمعايير وفقا   بها القيام  تم  التي المراجعة أن يضمن
 من كان إذا جوهرية التحريفات وتُعد خطأ، أو غش عن التحريفات تنشأ أن ويمكن. وجوده  عند الجوهري التحريف عن

 على المستخدمون يتخذها التي االقتصادية القرارات على مجملها، في أو منفردة  تؤثر، قد أنها معقولة بدرجة المتوقع
 .الموحدة  المالية القوائم  هذه  أساس

 
 نمارس فإننا السعودية، العربية المملكة في المعتمدة  للمراجعة الدولية للمعايير وفقا   تتم التي المراجعة عملية من وكجزء
 :يلي بما أيضا   ونقوم . المراجعة طوال المهني الشك نزعة على ونحافظ المهني الحكم 

 
 وتنفيذ وتصميم  خطأ، أو غش بسبب سواء   الموحدة، المالية القوائم  في الجوهري التحريف مخاطر وتقييم  تحديد •

 ويُعد.  لرأينا  أساس  لتوفير  ومناسبة  كافية  مراجعة  أدلة  على  والحصول  المخاطر،  لتلك  تستجيب  مراجعة  إجراءات
 قد الغش ألن نظرا   خطأ عن الناتج الخطر من أعلى غش عن الناتج الجوهري التحريف اكتشاف عدم  خطر
 .الداخلية للرقابة تجاوز أو مضللة إفادات أو متعمد ذكر إغفال أو تزوير أو تواطؤ على ينطوي

 
 ظل  في المناسبة المراجعة إجراءات تصميم  أجل من بالمراجعة الصلة ذات الداخلية للرقابة فهم  إلى التوصل •

 .للمجموعة الداخلية الرقابة فاعلية في رأي إبداء لغرض وليس القائمة، الظروف
 



 

 

 
  في المساهمين إلى المستقل المراجع تقرير

 للمواصالت الدولية المتحدة الشركة
 )تتمة( (سعودية مساهمة شركة)
 

 (تتمة) الموحدة المالية البيانات مراجعة حول تقرير
 

 (تتمة) الموحدة المالية القوائم مراجعة عن الحسابات مراجع مسؤوليات
 
 والتي  بها  المتعلقة  واإلفصاحات  المحاسبية  التقديرات  معقولية  ومدى  المستخدمة  المحاسبية  السياسات  مالءمة  مدى  تقييم  •

 .اإلدارة  أعدتها
 
 الحصول تم  التي المراجعة أدلة إلى واستنادا   المحاسبة، في االستمرارية لمبدأ اإلدارة تطبيق مالءمة مدى استنتاج •

 على  المجموعة قدرة  حول كبيرا   شكا   تثير قد ظروف أو بأحداث يتعلق جوهري تأكد عدم هناك كان إذا فيما عليها،
 في االنتباه نلفت أن علينا فإن جوهري، تأكد عدم  وجود إلى خلصنا وإذا. االستمرارية لمبدأ وفقا العمل في االستمرار
 تلك كانت إذا رأينا بتعديل نقوم أن علينا أو الموحدة، المالية القوائم في الواردة  العالقة ذات اإلفصاحات إلى تقريرنا

 ذلك،  ومع.  تقريرنا  تاريخ  حتى  عليها  الحصول  تم   التي  المراجعة  أدلة  على  مبنية  استنتاجاتنا  إن.  كافية  غير  االفصاحات
 .مستمرة كمنشأة  أعمالها في االستمرار عن المجموعة توقف إلى تؤدي قد المستقبلية الظروف أو األحداث فإن

 
 الموحدة   المالية  القوائم  كانت  إذا  وما  االفصاحات،  فيها  بما  ومحتواها،  وهيكلها  الموحدة   المالية  للقوائم  العام  العرض  تقييم •

 .العادل العرض تحقق بطريقة تمثلها التي واألحداث المعامالت عن تعبر
 
 داخل التجارية األنشطة أو للمنشآت المالية بالمعلومات يتعلق فيما مالئمة مراجعة أدلة من يكفي ما على الحصول •

 حسابات ومراجعة واإلشراف التوجيه عن مسؤولون ونحن. الموحدة  المالية القوائم  حول رأي إلبداء المجموعة،
 .المراجعة في رأينا عن المسؤولون وحدنا ونظل. المجموعة

 
 والنتائج  لهما المخطط وتوقيتها المراجعة نطاق بينها من أمور بجملة يتعلق فيما بالحوكمة المكلفين مع نتواصل وإننا

 .مراجعتنا أثناء باكتشافها نقوم  الداخلية الرقابة في مهمة قصور أوجه أي ذلك في بما للمراجعة، المهمة
 
 فيما  معهم   والتواصل  باالستقاللية،  يتعلق  فيما  الصلة  ذات  األخالقية  بالمتطلبات  التزمنا  أننا  بيانا    بالحوكمة  للمكلفين  نقدم   كما

 .بالوقاية تتعلق ينطبق، حيثما باستقالليتنا، تتعلق أن معقول بشكل يمكن التي األخرى واألمور العالقات بجميع يتعلق
 

















الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١٣

الشركةمعلومات-١

المتحدة الدولیة للمواصالت ("الشركة األم") ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في مدینة جدة بالمملكة العربیة الشركة
م) مع ٢٠٠٧أغسطس ٢٠ھـ (الموافق ١٤٢٨شعبان ٧بتاریخ ٤٠٣٠٠١٧٠٣٨السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

. ٣٤الفروع كما ھو مبین بالتفصیل في اإلیضاح 

تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة األم في مزاولة نشاط تأجیر السیارات بموجب االسم التجاري "بدجت لتأجیر السیارات" 
. تم إدراج الشركة األم في السوق ٠٢٠٢٠٠٠٤٠٠بموجب ترخیص وزارة النقل الصادر في المملكة العربیة السعودیة بالرقم  

م٢٠٠٧تمبر سب١المالیة السعودیة (" تداول") بتاریخ 

:التاليالعنوانفيللشركةالمسجلالمركزیقع

البساتینحيالعزیز،عبدالملكطریق٦٦٩٥
٩٢رقمالوحدة
٢٣٧١٩–٤٣٢٧جدة،

السعودیةالعربیةالمملكة

شركة مملوكة –تاریخ إعداد التقریر، تمتلك الشركة األم شركتین تابعتین وھما الجذور الراسخة للنقلیات المحدودة وحتى
مع الشركة جمیعاخدمات الھند الخاصة المحدودة ("الشركات التابعة" ویشار إلیھم انفوتیكیونیترانسلشخص واحد وشركة 

األم باسم "المجموعة").

المحدودةللنقلیاتالراسخةالجذورلشركةالصادرالمالرأسمن٪١٠٠نسبةاألمالشركةتمتلكالمالي،التقریرتاریخفيكما
المملكةفيُأسستمحدودةمسئولیةذاتشركةھيرحال"رحال". أو" تابعة("شركة -واحدلشخصمملوكةشركة–

بموجبالغیاروقطعوالمعداتالثقیلةالسیاراتفيوالتجارةوالمعداتیلةالثقالسیاراتتأجیرھوونشاطھاالسعودیةالعربیة
.التجاري السجل

٪ من ملكیة الشركة الزمیلة القائمة ٥١م، استحوذت الشركة األم على الحصة المتبقیة وھي ٢٠٢٠ینایر ٢٦واعتبارًا من 
٪ من األسھم في ھذه المنشأة، ولذلك ١٠٠خدمات الھند الخاصة المحدودة. وبما أن الشركة األم تملك  انفوتیكیونیترانسوھي  

).١٧قوائم المالیة من تاریخ الحصول على السیطرة (انظر اإلیضاح فقد تم توحید نفس المنشأة في ھذه ال

اإلعداد أسس-٢

االلتزامبیان١-٢

والمعاییرالسعودیةالعربیةالمملكةفيوالمعتمدةالماليللتقریرالدولیةللمعاییروفقاً الموحدةالمالیةالقوائمھذهإعدادتم
الماليللتقریرالدولیة"المعاییر  بـمجتمعةإلیھا(یشار  القانونیینللمحاسبینالسعودیةالھیئةمنالمعتمدةاألخرى واإلصدارات

").السعودیةالعربیةالمملكةفيالمعتمدة

القیاس أساس٢-٢

إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة بموجب مبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء التزامات منافع الموظفین حیث یتم استخدام تم
بشأنھا، باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمراریة.االكتواریةالقیمة الحالیة احتسابات



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١٤

(تتمة)أسس اإلعداد-٢

العرضوعملةالوظیفیةالعملة٣-٢

البیاناتجمیعتقریبویتم.  األمللشركةالوظیفیةالعملةیمثلوالذي السعودي،باللایرللشركةالموحدةالمالیةالقوائمعرضتم
.ذلكخالفإلىُأشیرإذاإالألفأقربإلىالسعودي باللایرالمعروضةالمالیة

الھامةالمحاسبیةواالفتراضاتوالتقدیراتاألحكام٤-٢

اإلیراداتمبالغعلىتؤثروافتراضاتوتقدیراتأحكامعملاإلدارةمنللمجموعةالموحدةالمالیةالقوائمإعدادیتطلب
واالفتراضاتالتقدیراتھذهتستند.  المحتملةالمطلوباتعنواإلفصاحعنھاالمصرحوالمطلوباتوالموجوداتوالمصروفات

للموجوداتالدفتریةالقیملقیاسوتستخدمالموجودةالظروفظلفيمعقولةأنھاُیعتقدمختلفةأخرىوعواملالخبرةإلى
. متواصلبشكلاألساسیةواالفتراضاتالتقدیراتفحصیتم. أخرىمصادرمنعلیھاالحصولیصعبالتيوالمطلوبات

المستقبلیةوالسنواتالمراجعةسنةفيأوالتقدیراتمراجعةفیھایتمالتيالفترةفيالمحاسبیةالتقدیراتمراجعةتسجیلیتم
.المستقبلیةوالسنواتالحالیةالسنواتعلىتؤثرالمتغیرةالتقدیراتكانتإذا

والتقدیرات اإلفتراضات، فإن أي تغیرات مستقبلیة بشأن ھذه ١٩--بكوفیدذلك وفي ظل عدم التیقن الحالي المتعلق ومع
یمكن أن یؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعدیًال جوھریًا على القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات 

ة ستواصل تقییم األثر استنادا إلى المستقبلیة. وبما أن الوضع یتطور بسرعة مع حاالت عدم التیقن المستقبلیة، فإن اإلدار
).٣٥التطورات المرتقبة (انظر اإلیضاح 

األخرى المتعلقة بتعرض المجموعة للمخاطر وعدم التیقن ما یلي:االفصاحاتتتضمن

)٣٠(اإلیضاح المالیةاألدواتمخاطرإدارة
)٣١(اإلیضاح المالراسإدارة

األحكام١-٤-٢
بشأن مصادر التقدیرات نالتقیعلى القوائم المالیة الموحدة. إضافة لعدم ١٩-كوفیدالشركة األحكام في تقییم تأثیر مارست

ھي كما یلي:١٩-بكوفیدالرئیسیة، فإن البنود التي تأثرت 

التجاریةالمدینةللذممالمتوقعةاالئتمانخسائرمخصص·
للبضاعةالدفتریةالقیم·
االستمراریةمبدأ·

علىاألكبرالجوھري األثرلھاكانوالتيالتالیةاألحكامبعملاإلدارةقامتللمجموعة،المحاسبیةالسیاساتتطبیقسیاقفي
:الموحدةالمالیةالقوائمفيالمدرجةالمبالغ

االستمراریةمبدأ
إدارة المجموعة بعمل تقییم لقدرتھا على االستمرار على أساس مبدأ االستمراریة وتوصلت إلى قناعة أن لدیھا الموارد قامت

لالستمرار في نشاطھا في المستقبل المنظور. إضافًة إلى ذلك، لیست اإلدارة على درایة بأي عدم تیقن جوھري قد یلقي بظالل 
تمرار وفق مبدأ االستمراریة. وبالتالي، تم االستمرار في إعداد القوائم المالیة الموحدة من الشك حول قدرة المجموعة على االس

.١٩-كوفید) عن تقییم ٣٥على أساس مبدأ االستمراریة. تم االفصاح في اإلیضاح (



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١٥

أسس اإلعداد (تتمة)-٢

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تتمة)٤-٢

األحكام (تتمة)١-٤-٢

كمؤجرالمجموعة–االیجارعقودتصنیف
المجموعةإلىالعالقةذي األصلبملكیةالمتعلقةوالمنافعالمخاطركافةتحویلخاللھامنیتمالتياالیجارعقودتصنیفیتم

المتعلقةوالمنافعالمخاطرجمیعفعلیاً تنتقللمحالفيتشغیليایجاركعقوداالیجارعقودتصنیفیتم. تمویليإیجاركعقود
ینتقلالالسیاراتایجاربانالمجموعةحددتفقدالمجموعةاعمالنموذجباالعتباراالخذمع. العالقةذي األصلبملكیة
ترتیباتفانولذلكاالیجارعقودترتیباتالىالخاضعةالسیاراتملكیةالىالعرضیةوالمنافعالمخاطرجمیعفعلیاً بموجبھ
.تشغیليایجاركعقودتصنفاالیجاراتھذه

كمستأجرالمجموعة–واإلنھاءالتجدیدخیارذاتللعقوداإلیجارمدةتحدید
تقوم المجموعة بتحدید مدة عقد اإلیجار على أنھا مدة غیر القابلة لإللغاء بالنسبة للعقد، مع أي فترات تتضمن خیار تمدید 
العقد فیما إذا كانت الشركة متیقنة بممارسة خیار التمدید، أو أي فترات تتضمن خیار انھاء عقد اإلیجار فیما إذا كانت الشركة 

یار انھاء العقد بصورة معقولة. لدى المجموعة عدة عقود إیجار تتضمن خیارات التمدید واالنھاء. متیقنة بأنھا لن تمارس خ
تطبق المجموعة األحكام في تقییم ما إذا كان ھناك یقین معقول لممارسة خیار تجدید أو انھاء عقد اإلیجار من عدمھ. وبالتالي 

تخلق حافزًا اقتصادیًا لممارسة إما خیار التجدید أو االنھاء. بعد تاریخ فإنھا تضع في اعتبارھا كافة العوامل ذات العالقة التي
البدء، تقوم المجموعة بإعادة تقییم مدة اإلیجار وإذا ما كان ھناك حدث جوھري أو تغیر في الظروف یقع ضمن سیطرتھا 

ویؤثر على قدرتھا على ممارسة (أو عدم ممارسة) خیار التجدید أو االنھاء.

واالفتراضاتالتقدیرات٢-٤-٢
التقریرتاریخفيالتقدیراتمنالتأكدلعدماألخرى والمصادرالمستقبلیةبالمصادرالمتعلقةالرئیسیةاالفتراضاتیليفیما

السنةفيوالمطلوباتللموجوداتالدفتریةالقیمعلىھامةتعدیالتفيتتسببقدجوھریةمخاطرعلىینطوي مماالمالي
القوائمإعدادعندالمتاحةالمعاییرعلىوافتراضاتھاتقدیراتھافيالمجموعةاعتمدت. أدناهموضحھوكماالالحقةالمالیة
أوالسوقفيللتغیراتوفقاً المستقبلیةالتطوراتحولالقائمةواالفتراضاتالظروفتتغیرأنیجوزأنھإال. الموحدةالمالیة

بشأنالمعلوماتیليفیما. حدوثھاعنداالفتراضاتفيالتغیراتھذهإظھاریتم. المجموعةةسیطرخارجالناشئةالظروف
:والتقدیراتاالفتراضاتمنالتأكدعدم

والمعداتللممتلكاتالمتبقیةوالقیماالنتاجیةاألعمار
ھذهتحدیدیتم .االستھالكحسابألغراضوالمعداتللممتلكاتالمقدرةاإلنتاجیةاألعماربتحدیدالمجموعةإدارةتقوم

واألعمارالمتبقیةالقیمبمراجعةاإلدارةتقوم.  الطبیعيالتلفأوللموجوداتالمتوقعاالستعمالاالعتبارفياألخذبعدالتقدیرات
التقدیراتعنتختلفاإلنتاجیةاألعماربأناإلدارةاعتقادعندتعدیلھیتمالذي المستقبلياالستھالكومحملسنویاً اإلنتاجیة
.السابقة

المخزونخسائرمخصص
المجموعة مخصص لخسائر المخزون نتیجة عوامل مثل التقادم أو الخطأ الفني أو الضرر وغیر ذلك. یتضمن تقدیر تدرج

من قبل المصنع والتوجھات تلك الخسائر األخذ باالعتبار العوامل، على سبیل المثال ال الحصر، تقدیم نماذج عمل أو تقنیة جدیدة  
على انخفاض قیمة البضاعة. وحتى تاریخھ ١٩-كوفیدالسابقة وظروف السوق الحالیة والمتوقعة. تم األخذ في االعتبار تأثیر  

تأثیر جوھري على تقییم المجموعة لصافي القیمة القابلة للتحقق للبضاعة منذ بدایة الجائحة.١٩-لكوفیدلم یكن 



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١٦

اإلعداد (تتمة)أسس -٢

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تتمة)٤-٢

التقدیرات واالفتراضات (تتمة)٢-٤-٢

التجاریةالمدینةللذممالمتوقعةاالئتمانخسائرمخصص
الحتسابمخصصمصفوفةالمجموعةتستخدم. اإلیجاربعقودالمتعلقةالمدینةالذمملجمیعمبسطمنھجالمجموعةاختارت
. للمجموعةالملحوظةالتاریخيالتعثرمعدالتعلىمخصصمصفوفةتستند. التجاریةالمدینةللذممالمتوقعةاالئتمانخسائر

، تقوم المجموعة بتقییم المصفوفة لتعدیل خبرة خسارة االئتمان التاریخیة مع المعلومات االستشرافیة. في تاریخ كل تقریر مالي
یتم تحدیث معدالت التعثر التاریخي الملحوظة ویتم تحلیل التغیرات في التقدیرات المستقبلیة.  

تقدیراً یعتبرالمتوقعةاالئتمانوخسائرالمتوقعةاالقتصادیةوالظروفالملحوظةالتاریخيالتعثرمعدالتبینالترابطتقییمإن
أنكما. المتوقعةاالقتصادیةواألوضاعالظروففيالتغیراتتجاهحساساً یعتبرالمتوقعةاالئتمانخسائرمبلغإن. جوھریاً 
. المستقبلفيللعمیلالفعليالتعثرتمثلتكونالقدالمتوقعةاالقتصادیةوالظروفللمجموعةالتاریخیةاالئتمانخسارةخبرة
).٣٠(اإلیضاحفيللمجموعةالتجاریةالمدینةالذممحولالمتوقعةاالئتمانخسائرحولالمعلوماتعناإلفصاحتم

المالیةغیرالموجوداتقیمةفياالنخفاض
باعتبارھالالستردادالقابلةالقیمةللنقدالمولدةالوحدةأولألصلالدفتریةالقیمةتتجاوزعندماالقیمةفياالنخفاضیظھر
االستبعادحسابتكالیفناقصاً العادلةالقیمةتستند.  أعلىأیھماــاالستعمالقیدقیمتھاأواالستبعادتكالیفناقصاً العادلةالقیمة
مالحظتھایمكنسوقأسعارأومماثلةلموجوداتتجاري أساسعلىتتمالتيالملزمةالبیعمعامالتمنالمتاحةالبیاناتإلى

یتم. المخصومةالنقدیةالتدفقاتنموذجإلىاالستعمالقیدالقیمةحسابیستند. األصلالستبعاداإلضافیةالتكالیفناقصاً 
بعدالشركةبھاتلتزملمالتيالھیكلةإعادةأنشطةتشملالوالتيالمقبلةالخمسللسنواتالموازنةمنالنقدیةالتدفقاتاشتقاق

لالستردادالقابلةالقیمةتتأثر. اختبارھایتمالتيللنقدالمولدةللوحدةاألصلأداءتعززأنیمكنھامةمستقبلیةاستثماراتأو
النموومعدلالمتوقعةالمستقبلیةالواردةالنقدیةالتدفقاتوكذلكالمخصومةالنقدیةالتدفقاتطریقةفيالمستخدمالخصمبمعدل

.االستقراءألغراضالمستخدم

المحددةالمنافعبرامج
وضع االكتواري. یتضمن التقییم اكتواریةتحدید تكلفة برنامج المنافع المحددة والقیمة الحالیة لاللتزام باستخدام تقییمات یتم

العدید من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. وھذا یتضمن تحدید معدالت الخصم وزیادة الرواتب 
حركة التوظیف. ونتیجة التعقیدات الخاصة بعملیة التقییم وطبیعتھ طویلة األجل، فإن التزام في المستقبل ومعدل الوفیات و

المنافع المحددة یمتاز بحساسیة عالیة تجاه التغیرات في تلك االفتراضات. تتم مراجعة جمیع االفتراضات في تاریخ التقریر 
المالي.

السوقعوائدأناإلدارةتعتبرالمالئم،الخصممعدلتحدیدعند. الخصممعدلھوللتغییرعرضةاألكثرالقیاسمعیارإن
قد. المعنیةبالدولوالخاصالمتاحالوفیاتجداولإلىالوفیاتمعدلیستند. الجودةعالیةحكومة/ شركةسنداتإلىتستند
علىالمستقبلیةالرواتبزیاداتتعتمد. الدیموغرافیةللتغیراتاستجابةآلخروقتمنفقطالوفیاتجداولاستقراءاتتتغیر

).٢٤(اإلیضاحفيالموظفینمنافعالتزاماتحولأكثرتفاصیلتوجد. المعنیةللدولالمتوقعةالمستقبلیةالتضخممعدالت



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١٧

أسس اإلعداد (تتمة)-٢

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تتمة)٤-٢

التقدیرات واالفتراضات (تتمة)٢-٤-٢

المالیة لألدواتالعادلةالقیمةقیاس
أساسعلىالموحدةالماليالمركزقائمةفيالمسجلةالمالیةوالمطلوباتالمالیةللموجوداتالعادلةالقیمقیاسإمكانیةعدمعند

النقدیةالتدفقاتنموذجذلكفيبماالتقییمطرقباستخداملھاالعادلةالقیمةتحدیدیتمفإنھنشطة،أسواقفيالمتداولةاألسعار
ذلكیكونالوعندماممكنا،ذلككانحیثماللمالحظةالقابلةاألسواقمنالنماذجھذهإلىالمدخالتأخذیتم. المخصومة

بالمدخالتالخاصةاالعتباراتعلىاالجتھاداتتشتمل.  العادلةالقیمةلتحدیداالجتھادمندرجةإبداءیتطلباألمرفإنمجدیًا،
العواملبھذهالمتعلقةاالفتراضاتفيالتغیراتتؤثرأنیمكن.  األسعارتقلباتومخاطراالئتمانومخاطرالسیولةمخاطرمثل
بتاریخالعادلةبالقیمةاألعمال،تجمیععنالناتجالمحتمل،الثمنتقییمیتم. عنھاالمصرحالمالیةلألدواتالعادلةالقیمةعلى

كلفيالعادلةبالقیمةالحقاً قیاسھإعادةیتممالي،التزامتعریفالثمنیستوفيعندما. األعمالتجمیعمنكجزءاالستحواذ
احتمالیةاالعتبارفيالرئیسیةاالفتراضاتتأخذ.  المخصومةالنقدیةالتدفقاتإلىالعادلةالقیمةتحدیدیستند.  ماليتقریرتاریخ
.الخصموعاملاالداءأھدافمنھدفكلاستیفاء

المخصصات
موثوقبصورةتقدیرهویمكنسابقحدثعنناشئ)  ضمنيأو(قانوني  التزامالمجموعةلدى یكونعندماالمخصصاتتدرج
تحدد. المجموعةخارجإلىاقتصادیةمنافعتدفقمنااللتزامھذاسدادالشركةمنُیطلبأناحتمالھناكویكونمنھا،

الحالیةالسوقتقییماتیعكسوالذي الضریبةقبلمابمعدلالمتوقعةالمستقبلیةالنقدیةالتدفقاتخصمطریقعنالمخصصات
.تمویلكتكلفةالخصمقیدعكسیدرجبااللتزامالمتعلقةوالمخاطرللمالالوقتیةللقیمة

اإلضافياالقتراضمعدلتقدیر-اإلیجارعقود
لقیاسبھاالخاصالمتزایداالقتراضمعدلتستخدموبالتالياإلیجار،عقدفيالمتضمنالفائدةمعدلتحددأنللشركةیمكنال

فترةمدى علىلالقتراض،لدفعھالمجموعةتضطرقدالذي الفائدةمعدلھوالمتزایداالقتراضمعدل. اإلیجارمطلوبات
الظروفنفسفياالستخدامحقلألصلمماثلةبقیمةأصلعلىللحصولالضروري التمویلمماثل،وبضمانمماثلة

العندماتقدیراً یتطلبماوھولدفعھالمجموعةتضطرقدالذي المبلغالمتزایداالقتراضمعدلیعكسوبالتالي. االقتصادیة
معدلالمجموعةتقدر.  اإلیجارعقدوشروطأحكاملتعكسللتعدیلتحتاجعندماأومتاحة،للمالحظةقابلةمعدالتھناكیكون

القیاموینبغيمتاحةتكونعندما) بالسوقالفائدةمعدالت(مثل للمالحظةالقابلةالمدخالتباستخدامالمتزایداالقتراض
.بالمنشأةخاصةبتقدیرات

الھامةالمحاسبیةبالسیاساتملخص-٣

موضحھوكماالسنةخاللالمطبقةالمعاییرفيالتعدیالتباستثناءثابتة،بصورةالمتبعةالھامةالمحاسبیةالسیاساتیليفیما
.الموحدةالمالیةالقوائمھذهإعدادعند، ٤االیضاحفي

التوحید أساس١-٣

. م٢٠٢٠دیسمبر٣١فيكمالھاالتابعةوالشركاتاألمللشركةالمالیةالقوائمعلىللمجموعةالموحدةالمالیةالقوائمتشتمل
التأثیرفيالقدرةولدیھاالُمستثمرالمنشأةفيمشاركتھامنمتغیرةعوائدعلىالحصولللمجموعةیحقعندماالسیطرةتتحقق
.بھاالُمستثمرالمنشأةعلىنفوذھاخاللمنالعوائدھذهعلى



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١٨

(تتمة)ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة-٣

أساس التوحید (تتمة)١-٣

:المجموعةلدى كانإذابھاالُمستثمرالمنشأةعلىخاصبشكلالمجموعةتسیطر

بالمنشأةالصلةذاتالنشاطاتلتوجیھالحالیةالقدرةالشركةتعطيقائمةحقوق(مثل: بھاالمستثمرالمنشأةعلىنفوذ·
).بھاالمستثمر

.بھاالُمستثمرالمنشأةمعاالشتراكنتیجةمتغیرةعوائدعلىالحصولفيالحقوقأوالحق·
.عوائدھاعلىللتأثیربھاالُمستثمرالمنشأةعلىسیطرتھااستخدامعلىالقدرة·

لدىیكونوعندمااالفتراضھذاتعزیزأجلومن.  السیطرةإلىستؤدي التصویتحقوقغالبیةأنافتراضھناكعام،بشكل
االعتبارفيتأخذالمجموعةفإنبھا،الُمستثمرالمنشأةفيمشابھةحقوقأوالتصویتحقوقغالبیةمنأقلمستوى المجموعة

والظروفالحقائقوھذهبھا،الُمستثمرالمنشأةعلىنفوذاً لدیھاكانإذاماتقییمعندالصلةذاتوالظروفالحقائقجمیع
:یليماتشمل

.بھاالُمستثمرالمنشأةفيالتصویتلھمیحقممناآلخرینمعالتعاقدي الترتیب·
.األخرى التعاقدیةالترتیباتعنتنشأالتيالحقوق·
.للمجموعةالمحتملةالتصویتوحقوقالتصویتحقوق·

المجموعة بإجراء إعادة تقویم للتأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا من عدمھ وذلك عندما تشیر تقوم
الحقائق والظروف إلى وجود تغیر في عنصر واحد او أكثر من عناصر السیطرة الثالثة. یبدأ توحید الشركة التابعة عند 

ة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. یتم تضمین استحواذ المجموعة على السیطرة على الشرك
أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالیة الموحدة من تاریخ المقتناةالموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات 

عة.حصول المجموعة على السیطرة حتى تاریخ زوال تلك السیطرة على الشركة التاب

غیروالحصصللمجموعةاألمالشركةفيبالمساھمیناآلخرالشاملالدخلبنودمنبندوكلالخسارةاوالربحیتعلق
.عجزإلىالمسیطرةغیرالحصصرصیدیتحولأنإلىذلكأدى لوحتىالمسیطرة

منالمتبعةتلكمعالمحاسبیةسیاستھاتتماشىكيالتابعةللشركاتالمالیةالقوائمعلىتسویاتإجراءیتمالضرورة،وعند
والتدفقاتوالمصاریفواإلیراداتالملكیةحقوقوكذلكالمتداخلةوالمطلوباتالموجوداتكافةحذفیتم. المجموعةقبل

.المالیةالقوائمتوحیدعندبالكاملالمجموعةشركاتبینبالمعامالتالمتعلقةالنقدیة

.ملكیةحقوقكمعاملةالسیطرة،خسارةدونالتابعة،الشركةحصةملكیةفيالتغیریحتسب

والمطلوبات)  الشھرةذلكفي(بما  الموجوداتاثباتعنتتوقففإنھاالتابعة،الشركةعلىالسیطرةالمجموعةفقدانحالةوفي
قائمةفيالناتجةالخسائرأواألرباحكافةإثباتیتمبینمااألخرى،الملكیةحقوقوعناصرالمسیطرةغیرالملكیةوحقوق
.العادلةالقیمةفيیدرجبھمحتفظاستثمارأي إن. الموحدةالخسارةأوالربح

والشھرةاألعمالتجمیععملیات
المحاسبة عن تجمیع األعمال باستخدام طریقة االقتناء وتقاس تكلفة االقتناء باعتبارھا إجمالي الثمن المحول ویقاس في تتم

. تقوم المجموعة في كل عملیة تجمیع أعمال المقتناةتاریخ االستحواذ بالقیمة العادلة وقیمة أي حصة غیر مسیطرة في المنشأة 
سواء بالقیمة العادلة أو بالحصة التي تتناسب مع صافي الموجودات المقتناةي المنشأة إما بقیاس الحصص غیر المسیطرة ف

.واإلداریةالعمومیةالمصاریفضمنوتدرجكمصاریفالمتكبدةاالستحواذتكالیفتقید. المقتناةالمحددة في المنشأة المقتناة



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١٩

(تتمة)ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة-٣

(تتمة)التوحیدأساس ١-٣

(تتمة)عملیات تجمیع األعمال والشھرة
تستحوذ المجموعة على منشأة ما، فإنھا تقوم بتقییم الموجودات والمطلوبات المالیة من أجل تصنیفھا وتحدیدھا بشكل عندما

مالئم وفقًا لشروط التعاقد والظروف االقتصادیة والظروف ذات الصلة في تاریخ االستحواذ. ویتضمن ذلك فصل المشتقات 
.المقتناةالمتضمنة في العقود المبرمة بواسطة المنشأة 

المصنفالمحتملالثمنُیقاس. االستحواذتاریخفيالعادلةبالقیمةالمقتنیةالجھةمنتحویلھالمحتملمنثمنأي تسجیلیتم
العادلةبالقیمةالمالیة،) "األدوات ٩(الماليللتقریرالدوليالمعیارنطاقضمنویقعمالیةأداةیمثلوالذيالتزامأوكأصل
.الموحدةالخسارةأوالربحقائمةفيالعادلةالقیمةفيالتغیراتوُتدرج

الشھرة بدایًة بالتكلفة (حیث تمثل الزیادة في إجمالي الثمن المحول والمبلغ المدرج مقابل الحصص غیر المسیطرة وأي تقاس
لھا القابلة للتحدید). وفي حالة زیادة القیمة والمطلوبات التي یتم تحمالمقتناةحصة مملوكة مسبقاً تزید عن صافي الموجودات 

العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا عن إجمالي الثمن المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقدیرھا للتأكد من قیامھا بصورة 
المستخدمة في صحیحة بتحدید كافة الموجودات المستحوذ علیھا وكافة المطلوبات التي تم التعھد بھا، ومراجعة اإلجراءات 

قیاس المبالغ المراد إثباتھا بتاریخ االستحواذ. وإذا لم تفضي نتیجة إعادة التقییم إلى غیر ذلك واستمرت القیمة العادلة لصافي 
الموجودات المستحوذ علیھا أكثر من إجمالي الثمن المحول، فإنھ یتم إدراج الربح في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

القیمةانخفاضفحصوبغرض. القیمةانخفاضمنمتراكمةخسائرأي ناقصاً بالتكلفةالشھرةقیاسیتماألولي،اإلدراجبعد
المولدةالوحداتمنوحدةلكلتخصیصھایتمـاالقتناءتاریخمنـاألعمالتجمیعجراءعلیھااالستحواذیتمالتيالشھرةفإن
تخصیصتمإذاعماالنظربصرفالتجمیععملیاتمناالستفادةمنھایتوقعوالتيللنقدالمولدةالوحداتمنمجموعةأوللنقد

منوجزءاً للنقدالمولدةالوحدةمنجزءاً الشھرةتعتبروعندما. الوحداتتلكأوالوحدةلھذهأخرى مطلوباتأوموجودات
تحدیدعندللعملیاتالدفتریةالقیمةفيالمستبعدةبالعملیةالمتعلقةالشھرةإدراجیتمعندئذالمستبعدة،الوحدةضمنالعملیة
والجزءالمستبعدةلألنشطةالنسبیةالقیمعلىبناءً الحالةھذهفيالمستبعدةالشھرةقیاسویتم. العملیةاستبعادخسائرأوأرباح
.بھاالمحتفظالنقدتولیدوحدةمنالمتبقي

زمیلةشركاتفياستثمارات
اتخاذفيالمشاركةعلىالمقدرةالھامالتأثیریمثل. ھاماً تأثیراً المجموعةعلیھاتمارسمنشأةعنعبارةھيالزمیلةالشركة
. السیاساتتلكعلىالمشتركةالسیطرةأوالسیطرةولیسفیھا،المستثمرللمنشآتوالتشغیلیةالمالیةبالسیاساتخاصةقرارات

الشركاتعلىالسیطرةلتحدیدالضروریةاالعتباراتتماثلھامتأثیرھناككانإذافیماللتأكدالموضوعةاالعتباراتإن
.التابعة

یتمالملكیة،حقوقطریقةبموجب. الملكیةحقوقلطریقةوفًقاالزمیلةشركاتھافيالمجموعةاستثمارعنالمحاسبةیتم
تطرأالتيبالتغیراتلالعترافوذلكلالستثمارالدفتریةالقیمةتعدل. بالتكلفةزمیلةشركةفيباالستثماربدایةً االعتراف

الزمیلةبالشركةالمتعلقةالشھرةتضمینیتم. االستحواذتاریخمنذالزمیلةالشركةموجوداتصافيفيالشركةحصةعلى
للشركةالخسارةأوالربحقائمةتعكس. مستقلةبصورةالقیمةانخفاضلتحدیداختبارھایتمواللالستثمارالدفتریةالقیمةفي

فیھاالمستثمرالمنشآتلتلكاآلخرالشاملالدخلفيتغیرأي إظھاریتم. الزمیلةالشركةعملیاتنتائجفيالمجموعةحصة
للشركاتالملكیةحقوقفيمباشرةً مسجلتغیرھناكیكونعندماذلك،إلىإضافةً .  للمجموعةاآلخرالشاملالدخلمنكجزء

. الموحدةالملكیةحقوقفيالتغیراتقائمةفيـذلكانطبقماإذاـتغیراتأي فيحصتھابتسجیلالمجموعةتقومالزمیلة،
الشركةفيالحصةبمقدارالمرتبطةوالشركةالمجموعةبینالمعامالتعنالناتجةالمحققةغیروالخسائراألرباحاستبعادیتم

.المرتبطة



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٢٠

(تتمة)ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة-٣

(تتمة)أساس التوحید١-٣

استثمارات في شركات زمیلة (تتمة)
الربحخارجالموحدةالخسارةأوالربحقائمةفيزمیلةشركةفيالخسارةأوالربحفيالمجموعةحصةإجماليیظھر

. للمجموعةالماليالتقریرفترةذاتعنالزمیلةللشركةالمالیةالقوائمإعدادیتم. الزكاةبعدالخسارةأوالربحویمثلالتشغیلي
التكلفة،طریقةتطبیقوبعد. للمجموعةالمحاسبیةالسیاساتمعالمحاسبیةالسیاساتلمواءمةتعدیالتإجراءیتماللزوموعند
وبتاریخ.  الزمیلةشركتھافياستثمارھاقیمةفيانخفاضخسارةأي اثباتالضروري منكانإذافیمابالتأكدالمجموعةتقوم
فياالستثمارقیمةفيانخفاضوقوععلىموضوعيدلیلھناككانإذافیمابتحدیدالمجموعةتقوممالیة،قوائمكلإعداد

لالستردادالقابلةالقیمةبینبالفرقوذلكاالنخفاضمبلغباحتسابالمجموعةتقومالدلیل،ھذامثلوجودوعند.  الزمیلةالشركة
عند .الموحدةالخسارةأوالربحقائمةفي" زمیلةشركةنتائجفي"حصة  كـالخسارةوإثباتالدفتریة،وقیمتھاالزمیلةللشركة

یتم فقدان التأثیر الجوھري على الشركة الزمیلة، تقوم المجموعة بقیاس أي استثمار محتفظ بھ واالعتراف بھ بقیمتھ العادلة.
تسجیل أي فرق بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة عند فقدان التأثیر الھام والقیمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من 

مة الربح أو الخسارة الموحدة.االستبعاد في قائ

أيتتضمنوالتيالحصة،لتلكالدفتریةالقیمةفإنالزمیلة،الشركاتفيحصتھاالخسائرمنالمجموعةحصةتتجاوزعندما
مقابلالتزاموجودحدودفيإالإضافیةخسائربأي االعترافعنالتوقفویتمالصفرإلىتخفضاألجل،طویلةاستثمارات
.للمجموعة

األجنبیةالعمالت٢-٣

لكلبالنسبة. األمللشركةالتشغیلعملةأیضایعتبروالذي السعودي،باللایرللمجموعةالموحدةالمالیةالقوائمعرضیتم
. الوظیفیةالعملةباستخداممنشأةلكلالمالیةالقوائمفيالمتضمنةالبنودقیاسویتمالوظیفیةالعملةبتحدیدالمجموعةتقوممنشأة،
الخسائرأوالمكاسبتصنیفبإعادةاألجنبیة،العملیاتاستبعادعندتقومبینماللتوحید،المباشرةالطریقةالمجموعةتستخدم

.الطریقةتلكاستخدامعنینشأالذي المبلغیعكسبحیثالموحدة،الخسارةأوالربحقائمةفي

واألرصدةالمعامالت
البدایة تسجل شركات المجموعة المعامالت التي تتم بالعملة األجنبیة طبقًا لسعر الصرف الفوري للعملة التشغیلیة في في

التاریخ التي تأھلت فیھ المعاملة ألول مرة للتسجیل. یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المقومة بعمالت أجنبیة إلى 
عنالناتجةالفروقاتجمیعوریة للعملة الوظیفیة السائدة في تاریخ التقریر المالي. ُتدرج العملة الوظیفیة بأسعار الصرف الف

فيالمجموعةاستثمارصافيتحوطمنكجزءالمحددةالنقدیةالبنودباستثناءخسارةأوكربحنقدیةبنودتحویلأوتسویة
صافي االستثمار، وفي ذلك الوقت، یتم إعادة تصنیف . تدرج ھذه الفروقات كدخل شامل آخر حتى یتم استبعادأجنبیةعملیة

المبلغ المتراكم في الربح أو الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. یتم تحویل البنود غیر النقدیة المقاسة بالتكلفة 
البنود غیر النقدیة المقاسة التاریخیة وبعملة أجنبیة باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواریخ المعامالت األولیة. یتم تحویل

بالقیمة العادلة وبعملة أجنبیة باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاریخ تحدید القیمة العادلة. یتم التعامل مع الربح أو الخسارة 
في القیمة العادلة الناشئة عن تحویل البنود غیر النقدیة المقاسة بالقیمة العادلة وفقًا للتسجیل بالربح أو الخسارة نتیجة التغیرات

للبند غیر النقدي.

األجنبیةالعملیات
إلىـاالقتناءمنالناشئةالعادلةالقیمةوتعدیالتالشھرةذلكفيبماـاألجنبیةللعملیاتوالمطلوباتالموجوداتترجمةیتم

توزیعات األرباح من الشركات التابعة / الزمیلة . یتم ترجمة الماليالتقریرتاریخفيالسائدةالصرفبأسعارالسعودي اللایر
األجنبیة بسعر الصرف السائدة في تاریخ المعاملة ویتم تثبیت فروقات الترجمة للعمالت ذات العالقة في قائمة الدخل الشامل 

اآلخر الموحدة.



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٢١

(تتمة)ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة-٣

(تتمة)العمالت األجنبیة٢-٣

العملیات األجنبیة (تتمة)
الربحمنكجزءالموحدةالخسارةأوالربحقائمةإلىالترجمةاحتیاطيفيالمعنيالمبلغتحویلیتمأجنبیة،عملیةاستبعادعند
یتم . وفي حالة االستبعاد الجزئي (دون زوال السیطرة) لشركة تابعة تتضمن عملیة أجنبیة، فإنھ االستبعادعندالخسارةأو

إعادة توزیع الحصة ذات العالقة في المبلغ المتراكم على الحصص غیر المسیطرة.

یتم إدراج المكاسب أو الخسائر من الصرف األجنبي ـ التي قد تنشأ من بند نقدي مستحق من أو مستحق الدفع على عملیة 
المستقبل المنظور وتعتبر من حیث الجوھر أجنبیة ویكون تسویة تلك العملیة غیر مخطط لھا مسبقًا أو محتملة الوقوع في

جزءًا من صافي االستثمار في عملیة أجنبیة ـ في احتیاطي ترجمة العملة األجنبیة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

متداولغیرھوماإزاءمتداولھوماتصنیف٣-٣

.متداول/ متداولالتصنیفإلىاستناداً الماليالموحدةالمركزقائمةفيوالمطلوباتالموجوداتالمجموعةتعرض

الموجودات
:حالفيمتداوالً األصلیعتبر

العادیة،األعمالدورةخاللاستھالكھأولبیعھنیةھناكأواألصلبیعتوقع·
.المتاجرةألغراضأساسيبشكلاقتنائھاحالةفي·
أوالمالي،التقریرتاریخبعدشھراً ١٢خاللاألصلتحققتوقع·
علىشھراً ١٢خاللماالتزاملتسویةاستخدامھأواألصلتبادلمحظوراً كانإذاإالالنقدحكمفيأونقداً األصلكون·

.الماليالتقریرتاریخمناألقل

.متداولةغیركموجوداتاألخرى الموجوداتجمیعتصنیفیتم

المطلوبات
:وذلكمتداولةالمطلوباتتعتبر

العادیة،األعمالدورةخاللااللتزامتسویةتوقع·
.المتاجرةألغراضأساسيبشكلاقتنائھاحالةفي·
أوالمالي،التقریرتاریخبعدشھراً ١٢خاللااللتزامتسویةتوقع·
.الماليالتقریرتاریخبعداألقلعلىشھراً ١٢مدى علىااللتزامتسویةلتأجیلبشرطمرتبطغیرحقوجودعدم·

.متداولةغیركمطلوباتاالخرى المطلوباتكافةالمجموعةتصنف



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٢٢

(تتمة)الھامةالمحاسبیةبالسیاساتملخص-٣

العمالءمعالعقودمنایرادات٤-٣

السیارات بیع
عادة. السیارةتسلیمعندیتمماعادةً وھوالعمیلإلىالسیاراتعلىالسیطرةتنتقلعندماالسیاراتبیعمناإلیراداتتدرج
خالیةأداءالتزاماتالسیاراتبیعمنالمجموعةإیراداتتتضمن. التسلیمعندیوماً ٣٠إلىتصلفترةخاللالسدادیتمما
.تمویالتأومتغیرةاثمانأي من

أخرىخدماتمناالیرادات
ویتمالصلةذاتالخدماتتلكتقدیمیتمعندماالسیاراتتأجیرترتیباتمعتتعلقوالتياألخرى الخدماتمناإلیراداتتدرج

تأجیرترتیباتمعتتعلقوالتياألخرىالخدماتمناإلیراداتتدرج.  الرئیسیةاألنشطةتلكمناإلیراداتمنكجزءتصنیفھا
.الخدماتتقدیمعندالوقتمعالسیارات

المصروفات٥-٣

اإلیرادات تكلفة
أنودونذلكفيبماـللمجموعةاألساسیةالتشغیلأنشطةإلىمباشرةتعودالتيالمصروفاتجمیعاإلیراداتتكلفةتمثل

مباشرةالمتعلقةوالتكالیفالمباعةالسیاراتمخزونوتكلفةاالیجارترتیباتبموجبالسیاراتاستھالكـعلىیقتصر
.بالموظفین

اإلداریةوالمصروفاتوالتسویقالبیعمصروفات
تصنیفیتم. والتشغیلیةالتسویقیةاألنشطةوراءالكامنةالمجموعةجھودعنالناشئةالتكالیفھيوالتوزیعالبیعمصروفات

وتسویقبیعوتكالیفإیراداتتكالیفبینالعمومیةالمصروفاتتوزیعیتم. إداریةكمصروفاتاألخرى المصروفاتجمیع
.وظروفھاالعمومیةالمصروفاتبطبیعةیتعلقفیمامعقولأساسعلىاالقتضاءعندإداریةومصروفات

االمتیازرسوم
اساسعلىالتعاقدیةالترتیباتبموجبدفعھاالمجموعةعلىیجبالتيالمماثلةوالرسوماالمتیازبرسوماالعترافیتم

.االستحقاق

االقتراضتكالیف٦-٣

رسملة تكالیف االقتراض التي تتعلق مباشرًة باقتناء أو إنشاء أو انتاج األصل الذي یستغرق فترة من الزمن لیكون جاھزًا یتم
جمیع تكالیف االقتراض األخرى في الفترة التي تحدث فیھا. تتكون إنفاقللغرض المعد لھ أو للبیع كجزء من تكلفة األصل. یتم  

من تكالیف التمویل والتكالیف األخرى التي تتكبدھا المنشأة فیما یتعلق باقتراض األموال.تكالیف االقتراض

الدخلوضریبةالزكاة٧-٣

الزكاة
بالمجموعةالمتعلقالزكاةمخصصیحمل("الھیئة"). والضریبةللزكاةالعامةالھیئةألنظمةوفقاً للزكاةالمجموعةتخضع
.الموحدةالخسارةأوالربحقائمةعلىالسعودیةالعربیةالمملكةفيالتابعةالشركاترأسمالفيالمجموعةبحصصوالمتعلق

ألنظمةوفقاً أجانبمساھمینإلىمدفوعةأرباحوتوزیعاتمقیمةغیرجھاتمعالمعامالتعلىضرائبالمجموعةتستقطع
الضرائباقتطاعیتموالتيالمقابلالطرفعلىالتزامباعتبارھاكمصروفإدراجھایتمالوالتيوالدخلللزكاةالعامةالھیئة
.عنھنیابة



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٢٣

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٣

(تتمة)الزكاة وضریبة الدخل٧-٣

والمؤجلةالحالیةالدخلضریبة

الحالیة الدخلضریبة
معدالتان. الضریبیةللھیئاتسدادهأواستردادهالمتوقعللمبلغوفقاً الحالیةالدخلضرائبومطلوباتموجوداتقیاسیتم

.الماليالتقریرتاریخفيكماالمطبقةتلكھيالقیمةاحتسابفيالمستخدمةالضریبةوالقوانینالضریبة

المؤجلةالدخلضریبة
والمطلوباتللموجوداتالضریبياألساسبینالمؤقتةالفروقاتعلىالمطلوباتطریقةباستخدامالمؤجلةالضرائبتقدیریتم

.الماليالتقریرتاریخفيالماليالتقریرأغراضحسبالدفتریةوقیمھا

:المؤقتةالضریبیةالفروقاتلجمیعالمؤجلةالضرائبمطلوباتإدراجیتم
فيأعمال،تجمیعلیستمعاملةفيالتزامأوأصلأوللشھرةاألولياالعترافمنالمؤجلةالضریبةالتزامینشأعندما·

للضریبةالخاضعةالخسارةأوالربحأوالمحاسبيالربحعلىیؤثروالالمعاملة،وقت
یتعلق بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضریبة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والزمیلة والحصص في فیما·

لسیطرة على توقیت عكس قید الفروقات المؤقتة ویكون من المحتمل أال یتم عكس قید ترتیبات مشتركة، عندما یمكن ا
الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور. 

غیرضریبةحسابعلىمبلغوترحیلللخصم،القابلةالمؤقتةالفروقاتلجمیعالمؤجلةالضریبةبموجوداتاالعترافیتم
المحتملمنفیھیكونالذي الحدعلىالمؤجلةالضریبةموجوداتإدراجیتم. مستخدمةغیرضریبیةخسائروأي مستخدم
غیرضریبةحسابعلىمبلغوترحیلللخصمالقابلةالمؤقتةالفروقاتاستخدامبمقابلھیمكنللضریبةخاضعربحتوافر

:باستثناءالمستخدمة،غیرالضریبیةوالخسائرمستخدم

معاملةفيالتزامأوألصلاألولياالعترافمنللخصمالقابلةالمؤقتةبالفروقاتالمتعلقالمؤجلةالضریبةأصلینشأعندما
.للضریبةالخاضعةالخسارةأوالربحأوالمحاسبيالربحعلىیؤثروالالمعاملة،وقتفيأعمال،تجمیعلیست

ترتیباتفيوالحصصوالزمیلةالتابعةالشركاتفيباالستثماراتالمرتبطةللخصمالقابلةالمؤقتةبالفروقاتیتعلقفیما·
المؤقتةالفروقاتقیدعكسالمحتملمنفیھیكونالذي للحدفقدالمؤجلةالضریبةبموجوداتاالعترافویتممشتركة،

.المؤقتةالفروقاتاستخدامبمقابلھیمكنوالذي متاحاً للضریبةالخاضعالربحویكونالمنظورالمستقبلفي

توافرمعھیحتملالالذيالحدإلىوتخفضماليتقریركلتاریخفيالمؤجلةالضریبیةللموجوداتالدفتریةالقیممراجعةیتم
الموجوداتتقییمیعاد. المؤجلةالضریبیةالموجوداتجمیعأوجزءباستخدامیسمحبماللضریبةالخاضعالربحمنیكفيما

تغطیةمعھیحتملالذي الحدإلىبھااالعترافویتممالي،تقریركلاعدادتاریخفيبھاالمعترفغیرالمؤجلةالضریبیة
.للضریبةالخاضعةالمستقبلیةاألرباحمنالمؤجلةالضریبیةالموجودات

األصلفیھایتحققالتيالسنةفيسریانھاالمتوقعالضریبةمعدالتباستخدامالمؤجلةالضریبةوالمطلوباتالموجوداتتقاس
الضریبةإدراجیتم.  الماليالتقریرتاریخفيالمفعولالساریة)  الضرائب(وأنظمة  الضرائبمعدلعلىبناءً االلتزامیسوى أو

الدخلفيأساسیةبمعاملةالمتعلقةھذهالمؤجلةالضریبةبنودتدرج. الخسارةأوالربحخارجمسجلةببنودالمتعلقةالمؤجلة
.الملكیةحقوقضمنمباشرةتسجلأواآلخرالشامل

كجزء من تجمیع األعمال، ولكن دون استیفاء معاییر االعتراف المستقل في المقتناةالحقًا االعتراف بالمنافع الضریبیة یتم
الظروف. یتم التعامل مع التعدیل إما كخفض في الشھرة ذلك التاریخ، في حال وجود معلومات جدیدة حول تغیر في الحقائق أو  

(طالما أنھا ال یتجاوز الشھرة) إذا تم تكبدھا خالل فترة القیاس أو االعتراف بھا في قائمة الربح أو الخسارة.
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(تتمة)الزكاة وضریبة الدخل٧-٣

(تتمة)والمؤجلةضریبة الدخل الحالیة 

(تتمة)ضریبة الدخل المؤجلة
نافذقانونيحقلھاكانإذا،وفقطوفقط،المؤجلةالضرائبومطلوباتالمؤجلةالضریبةموجوداتبتسویةالمجموعةتقوم

المؤجلةالضریبةومطلوباتالمؤجلةالضریبةوموجوداتالحالیةالضریبیةومطلوباتالحالیةالضریبیةموجوداتلتسویة
مختلفةمنشآتأوللضریبةالخاضعةالمنشأةنفسعلىإماالضریبیةالسلطةنفستفرضھاالتيالدخلبضرائبتتعلقالتي

الموجوداتلتحقیقأوالصافي،أساسعلىالحالیةالضریبیةوالموجوداتالمطلوباتتسویةإماتنوي التيللضریبة،خاضعة
أولمطلوباتكبیرةمبالغاستردادأوتسویةالمتوقعمنفیھایكونمستقبلیةفترةكلفيواحد،وقتفيالمطلوباتوتسویة

.مؤجلةضریبیةموجودات

والمعداتالممتلكات٨-٣

والقیاس االعتراف
بالتكلفة وتقاس بالتكلفة ناقصًا االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمة المتراكم.مبدأیاً تسجیل الممتلكات والمعدات یتم

وفقاً العملعلىقادراً لیكونالالزمةوبالحالةللموقعاألصلإلحضارمباشرةتعودتكالیفوأيالشراءسعرالتكلفةتتضمن
أخرىتكالیفوأي المباشرةوالعمالةالموادتكلفةاإلنشاءذاتياألصلتكلفةتتضمن.  اإلدارةقبلمنأجلھمنالمحددللغرض
الموقعواستعادةالبنود،بعضوإزالةالتفكیكوتكالیفلھ،المحددللعملجیدةحالةفياألصلإلحضارمباشرةبصورةتعود

.مؤھلةموجوداتاقتراضوتكالیف

كبنوداحتسابھایتمفإنھاألخرى،األجزاءعنتختلفوالمعداتالممتلكاتمنبندمنألجزاءاإلنتاجیةاألعماركانتحالفي
.والمعداتالممتلكاتعن) رئیسیة(مكونات منفصلة

) للبیعكسیاراتمخزونالىالمحولةالسیارات(غیر والمعداتالممتلكاتمنبنداستبعادمنوالخسائرالمكاسبتحدیدیتم
إیراداتضمنبالصافيبھااالعترافویتموالمعداتللممتلكاتالدفتریةالقیمةمعاالستبعادمتحصالتمقارنةطریقعن

.الموحدةالخسارةأوالربحقائمةفيأخرى 

الالحقةالتكالیف
المنافعتدفقالمحتملمنكانإذاللبندالدفتریةالقیمةفيومعداتوأثاثممتلكاتبندمنجزءاستبدالبتكلفةاالعترافیتم

للبندالدفتریةبالقیمةاالعترافیتمال. موثوقبشكلالتكالیفتلكقیاسویمكنالمجموعةإلىالكامنةالمستقبلیةاالقتصادیة
.تكبدھاحالالموحدةالخسارةأوالربحقائمةفيوالمعداتللممتلكاتالیومیةالخدمةتكالیفتسجیلیتم. المستبدل

التنفیذ تحتالرأسمالیةاألعمال
تحت التنفیذ، وسیتم باإلنشاءاتاألعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ كافة التكالیف المتعلقة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة تمثل

ومعدات عند اكتمال المشروع.تلكاتمكمرسملتھا

االستھالك
القابلةالقیمةتمثل. التقدیري اإلنتاجيعمرهمدىعلىلالستھالكالقابلاألصللقیمةالمنھجيالتخصیصاالستھالكیمثل

أوالربحقائمةفيباالستھالكاالعترافیتم. المتبقیةقیمتھناقصاً للتكلفةبدیلآخرمبلغأيأواألصلتكلفةلالستھالك
تستھلك. والمعداتالممتلكاتمنجزءلكلالتقدیریةاإلنتاجیةاألعمارمدى علىالثابتالقسطأساسعلىالموحدةالخسارة

.المملوكةاألراضياستھالكیتمال. أقصرأیھماـاإلنتاجيالعمرأواالیجارعقدمدةطوالالمؤجرةالموجودات
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(تتمة)الممتلكات والمعدات٨-٣

(تتمة)االستھالك
للحصول.  األمرلزمإذامستقبليبأثروتعدیلھااألقلعلىسنویاً المتبقیةوالقیماالنتاجیةواألعماراالستھالكطرقمراجعةتتم
.١٤-٣اإلیضاحإلىالرجوعیرجىوالمعدات،الممتلكاتقیمةفياالنخفاضتقییمحولالمعلوماتمنمزیدعلى

:المقدرةاإلنتاجیةاألعماریليفیما

سنة٢٠إلى ١٠أخرى وتركیباتمباني
سنوات٥إلى ٢سیارات
سنوات٥إلى٤وتجھیزات ومعدات مكتبیة أثاث

.سنوات٧إلى٤والمعدات       اآلالت

الملموسةغیرالموجودات٩-٣

الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لھا بالتكلفة. تمثل تكلفة الموجودات غیر تقاس
الملموسة المستحوذ علیھا في عملیة تجمیع أعمال القیمة العادلة بتاریخ االستحواذ. بعد االعتراف األولى، تدرج الموجودات 

إطفاء متراكم وخسائر انخفاض في القیمة متراكمة. ال تتم رسملة الموجودات غیر الملموسة غیر الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي 
ویتم اظھار المصروفات ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة -المرسملةباستثناء تكالیف التطویر  -المنتجة داخلیاً  

دات غیر الملموسة كـ "محددة" أو "غیر محددة" المدة.في الفترة التي یتم تكبدھا. تصنف األعمار اإلنتاجیة للموجو

وجودمنللتأكدمراجعتھاویتملھا،المقدرةاإلنتاجیةاألعمارمدى علىمحددعمرلھاالتيالملموسةغیرالموجوداتتطفأ
غیرالموجوداتإطفاءوطریقةفترةمراجعةیتم. االنخفاضھذاحدوثإلىیشیردلیلوجودعندوذلكقیمتھافيانخفاض
العمرفيالتغیراتاالعتبارفيیؤخذ. مالیةفترةكلنھایةفياألقلعلىواحدةمرةمحددإنتاجيعمرلھاالتيالملموسة
طریقةأوفترةلتعدیلاألصل،تضمنھاالتيالمستقبلیةاالقتصادیةالمنافعالستنفاذالمتوقعةالطریقةأوالمتوقعاإلنتاجي
الملموسةغیرالموجوداتإطفاءمصاریفتدرج.  المحاسبیةالتقدیراتفيكتغیراتاعتبارھاویتممالئم،ھوحسبما،اإلطفاء
.الملموسةغیرالموجوداتوظیفةمعیتماشىوبماكمصروفالموحدةالخسارةأوالربحقائمةفيمحددانتاجيعمرلھاالتي

:المحددةاألعمارذاتللمجموعةالملموسةغیرللموجوداتاإلطفاءفترةیليفیما

سنوات٤البرمجیات
سنوات٤الملكیة الفكریة  حقوق

أوفرديبشكلإماسنویاً قیمتھاانخفاضاختباریتمولكنمحدد،غیرعمرلھاالتيالملموسةغیرالموجوداتإطفاءیتمال
. داعماً ویكوناالنتاجيالعمرسیستمرإذامالتحدیدسنویاً المحددغیرالعمرمراجعةتتم. للنقدالمولدةالوحدةمستوى على
.مستقبليأساسعلىیكونمحددإلىمحددغیرمناالنتاجيالعمرتقییمفيالتغییرفإنكذلك،یكنلموإذا

االستبعادمتحصالتصافيبینكفرقالملموسغیرباألصلاالعترافإلغاءعنالناتجةالخسائرأوالمكاسبقیاسیتم
.باألصلاالعترافإلغاءعندالموحدالخسارةأوالربحبیانفيإدراجھاویتملألصلالدفتریةوالقیمة



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٢٦

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٣

اإلیجارعقود١٠-٣

العقدبموجبتمماإذاوذلك،. إیجارعقدعلىینطوي أوإیجاریعتبرالعقدكانإذامابتحدیدالعقدنشأةعندالمجموعةتقوم
.محددثمنمقابلمحددةلفترةمحددأصلاستخدامعلىالسیطرةفيالحقنقل

الشركة كمستأجر
وعقوداألجلقصیرةاإلیجارعقودعدافیماوقیاسھا،اإلیجارعقودبكافةلالعترافواحدةطریقةبتطبیقالمجموعةتقوم
حقوموجوداتاإلیجاردفعاتلسداداإلیجاربالتزاماتباالعترافالمجموعةتقوم. القیمةمنخفضةالموجوداتإیجار

.المعنیةالموجوداتاستخدامفيالحقتمثلالتياالستخدام

االستخدامحقموجودات
). الموجوداتاستعمالحقاألصلتوافر(تاریخ  اإلیجارعقدبدءتاریخفياالستخدامحقالموجوداتبإدراجالمجموعةتقوم
إعادةنتیجةتعدیلھاویتمالقیمة،فياالنخفاضوخسائرالمتراكماالستھالكناقًصابالتكلفة،االستخدامحقموجوداتتقاس
المباشرةوالتكالیفالمسجلةاإلیجارعقودالتزاماتقیمةاالستخدامحقالموجوداتتكلفةتتضمن. اإلیجارالتزاماتقیاس
المتكبدة ودفعات اإلیجار المدفوعة في أو قبل تاریخ بدایة العقد ناقص أي محفزات إیجار مستلمة. یتم استھالك األولیة

موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار واألعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات، أیھما 
أقصر، على النحو التالي:

سنة١٠إلى٢مستأجر مبنى·

فیحتسبالشراء،خیارممارسھتعكسالتكلفةأنأواإلیجارمدةنھایةفيالمجموعةإلىتنتقلالمستأجراألصلملكیھكانتإذا
تخضع الموجودات حق االستخدام النخفاض القیمة، ویرجى الرجوع إلى .لألصلالمقدراإلنتاجيالعمرباستخداماالستھالك
.٣٫١٤اإلیضاح 

اإلیجارالتزامات
بدایة عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بإدراج التزامات اإلیجار الُمقاسة بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار طوال مدة اإلیجار. في

تتضمن دفعات اإلیجار دفعات ثابتة (تتضمن الدفعات الثابتة غیر الجوھریة) ناقصًا أي محفزات إیجار مستحقة االستالم، 
 على المؤشر أو المعدل، والمبالغ المتوقع دفعھا مقابل ضمانات المبالغ المتبقیة. تتضمن ودفعات إیجار متغیرة القیمة بناءً 

دفعات اإلیجار أیضًا سعر الممارسة لخیار الشراء الذي من المتوقع بقوة أن تمارسھ المجموعة ودفعات الغرامات المتصلة 
انھاء عقد اإلیجار. ودفعات اإلیجار المتغیرة التي ال بإنھاء العقد فیما إذا كانت شروط اإلیجار تعطي المجموعة الحق في 

بضائع) في الفترة التي یحصل فیھا الحدث النتاجتعتمد على مؤشر أو معدل ثابت یتم إدراجھا كمصروف (ما لم یتم تكبدھا 
أو الظرف للدفع.

كانإذافیماالعقدابتداءتاریخفيیدالمتزااالقتراضمعدلالمجموعةتستخدماإلیجار،لدفعاتالحالیةالقیمةاحتسابعند
ازدیادلیعكساإلیجارالتزاماتمبلغزیادةیتمالعقدبدایةبعد. فوري بشكلتحدیدهیمكنالالعقدفيالضمنيالفائدةمعدل
تعدیلھناككانماإذااإلیجاراللتزاماتالدفتریةالقیمةقیاسإعادةیتمأنھكما. اإلیجاراتدفععندالمبلغوانخفاضالفائدة
أوالمؤشرفيالتغیرعنالناتجةالمستقبلیةالمدفوعاتفيتغیرات(أي اإلیجارمدفوعاتفيتغیرأوالعقدمدةفيتغیرأو

.األساسياألصلشراءخیارتقییمفيتغیرأو) اإلیجارمدفوعاتھذهمثللتحدیدالمستخدمالمعدل

القیمةمنخفضةموجوداتإیجاروعقوداألجلقصیرةایجارعقود
عقود(أي للمعداتاألجلقصیرةاإلیجارعقودعلىاألجلقصیرةاإلیجارعقودإثباتمناإلعفاءبتطبیقالمجموعةتقوم

استثناءبتطبیقتقومكما). الشراءخیارتتضمنوالاإلیجاربدءتاریخمناعتباًراأقلأوشھًرا١٢مدتھاتبلغالتياإلیجار
منخفضةُتعتبروالتيمكتبیةلمعداتإیجارعقودمنلدیھاماعلىالقیمةالمنخفضةللموجوداتاإلیجاربعقوداالعتراف

كمصروفالقیمةمنخفضةالموجوداتإیجاروعقوداألجلقصیرةاإلیجاربعقودالمتعلقةاإلیجاردفعاتإدراجیتم. القیمة
.اإلیجارفترةمدى علىالثابتالقسطأساسعلى



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٢٧

(تتمة)الھامةالمحاسبیةبالسیاساتملخص-٣

(تتمة)اإلیجارعقود١٠-٣

كمستأجرالشركة
جوھریةبصورةاألصلملكیةمنوالمنافعالمخاطرجمیعبتحویلالمجموعةتقومالبموجبھاالتياإلیجارعقودتصنیفیتم

اإلیراداتفيوتدرجاإلیجارعقدمدةطوالالثابتالقسطاساسعلىاإلیجارعقودإیراداتتحتسب. تشغیليإیجاركعقود
التفاوضجراءالمتكبدةالمباشرةاألولیةالتكالیفإضافةیتم. التشغیلیةلطبیعتھانظراالموحدةالخسارةأوالربحقائمةفي

األساسنفسعلىاإلیجارعقدسریانمدةطوالوإدراجھاالمؤجرلألصلالدفتریةالقیمةإلىالتشغیلياإلیجارلعقدوالترتیب
.خاللھاتكتسبالتيالفترةفيكإیراداتالطارئةاإلیجاراتإدراجیتم. اإلیجارإلیراداتبالنسبة

المخزون١١-٣

للتحققالقابلةالقیمةصافيأوبالتكلفةالمخزونیسجل.  أخرى ومستلزماتالغیاروقطعللبیعالمتاحةالسیاراتالمخزونیمثل
لإلكمالالتقدیریةالتكالیفناقصاً العادیةاألعمالدورةضمنالتقدیري البیعسعرھيللتحققالقابلةالقیمةصافي.  أقلأیھماـ

تقوم. المخزونبیععندإیراداتكتكلفةللمخزونالدفتریةالقیمةإدراجیتم. البیعإلتمامالتقدیریةالضروریةوالتكالیف
.وخالفھالطبیعيالتلفأوالفنيوالخللالتقادممثللعواملنتیجةالمخزونخسائرمقابلمخصصبتكوینالمجموعة

المتاحة للبیع السیارات
تحویل السیارات المتاحة للبیع والتي تم االحتفاظ بھا مسبقا كجزء من الممتلكات والمعدات ألغراض التأجیر إلى مخزون یتم

بقیمتھا الدفتریة عند التوقف عن االحتفاظ بھا لغرض البیع ضمن دورة األعمال العادیة للمجموعة. یتم إدراج التكالیف األخرى 
في الحدود التي یتم تكبدھا لجلبھا إلى موقعھا الحالي وحالتھا الراھنة إلتمام البیع.  ضمن تكالیف مخزون السیارات فقط 

الغیار والمستلزمات قطع
الغیارقطعتكالیفضمناألخرى التكالیفإدراجیتم. المرجحالمتوسطمبدأعلىوالمستلزماتالغیارقطعتكالیفتستند

.الراھنةوحالتھاالحاليموقعھاإلىجلبھاسیاقفيتكبدھابمقداروالمستلزمات

حكمھفيوماالنقد١٢-٣

قائمةألغراض. الصندوقفيونقدوودائع ألجل البنكفينقدمنالموحدةالماليالمركزقائمةفيحكمھفيوماالنقدیتكون
.والنقدالبنكیةاألرصدةمنحكمھفيوماالنقدیتكونالموحدةالنقدیةالتدفقات

المالیةاألدوات١٣-٣

.أخرىلمنشأةملكیةحقوقأداةأوماليبالتزامواالرتقاءمالمنشأةماليبأصلاالرتقاءفيُیسھمعقدأي ھيالمالیةاألداة

المالیةالموجودات)١

األولي والقیاساالعتراف
القیمةأواآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةالقیمةأوالمطفأةبالتكلفةإماتصنیفھعلىالماليلألصلالالحقالقیاسیعتمد
.الخسارةأوالربحخاللمنالعادلة

تصنیف الموجودات المالیة عند اإلثبات األولي لھا على خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة لألصل المالي ونموذج یتوقف
أعمال المجموعة إلدارتھا. باستثناء الذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي على مكون مالي جوھري أو طبقت المجموعة علیھا 

م بقیاس األصل المالي بقیمتھ العادلة زائدًا، في حالة األصل المالي غیر المصنف طریقة عملیة، فإن المجموعة مبدئیاً تقو



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٢٨

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٣

(تتمة)األدوات المالیة١٣-٣

الموجودات المالیة (تتمة))١

(تتمة)االعتراف والقیاس األولي
جوھريماليمكونتحتوي الالتيالتجاریةالمدینةالذممقیاسیتم. المعاملةتكالیفالدخل،قائمةخاللمنالعادلةبالقیمة

من) "اإلیرادات  ١٥(الماليللتقریرالدوليالمعیاربموجبالمحددالمعاملةسعرعلىعملیةطریقةعلیھالمجموعةطبقتأو
".العمالءمعالعقود

عنھاینتجأنیجباآلخر،الشاملالدخلخاللمنالعادلةالقیمةأوالمطفأةبالتكلفةوقیاسھالمالياألصلتصنیفأجلمن
لـاختبارأنھالتقییمھذاإلىیشار". القائمالمبلغأصلعلىفائدةأوالمبلغألصلمدفوعاتفقط" ھيوالتينقدیةتدفقات

التدفقاتذاتالمالیةالموجوداتُتصنف. األداةمستوى علىویتم" القائمالمبلغأصلعلىفائدةأوالمبلغأصل"مدفوعات 
أوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةوتقاسالقائمالمبلغأصلعلىفائدةأوالمبلغألصلمدفوعاتفقطلیستالتيالنقدیة

.األعمالنموذجعنالنظربغضالخسارة،

إیجادأجلمنالمالیةموجوداتھابإدارةالشركةقیامكیفیةإلىالمالیةالموجوداتإدارةفيالمجموعةأعمالنموذجیشیر
بیعأوالتعاقدیةالنقدیةالتدفقاتتحصیلمننقدیةتدفقاتھناكسیكونأنھإذافیمااألعمالنموذجیحدد. نقدیةتدفقات

أعمالنموذجنطاقفيالمطفأةبالتكلفةوالمقاسةالمصنفةالمالیةبالموجوداتاالحتفاظیتم. كلیھماأوالمالیةالموجودات
المصنفةالمالیةبالموجوداتاالحتفاظیتمبینمامنھا،تعاقدیةنقدیةتدفقاتتحصیلأجلمنالمالیةبالموجوداتاالحتفاظبھدف

نقدیةتدفقاتعلىللحصولبھااالحتفاظبھدفأعمالنموذجنطاقفياآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةوالمقاسة
.وبیعھامنھاتعاقدیة

أوالئحةبموجبمحددزمنيإطارفيالموجوداتتسلیمتتطلبالتيالمالیةالموجوداتمبیعاتأوبمشتریاتاالعترافیتم
.األصلبیعأوبشراءالمجموعةفیھتلتزمالذي التاریخوھوالمتاجرة،تاریخفي) العادیة(التجارة السوقفياتفاقیة

القیاس الالحق 
:التالیةالفئاتضمنالمالیةالموجوداتتصنیفیتمالالحق،القیاسألغراض

)،الدین(أدوات المطفأةبالتكلفةالمالیةالموجودات·
(أدوات الدین)، االكتواریةالمالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع تدویر األرباح والخسائر الموجودات·
االكتواریةالمالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم تدویر األرباح والخسائر الموجودات·

عند إلغاء االعتراف (أدوات حقوق الملكیة)، 
الخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةالمالیةالموجودات·

)،الدین(أدوات المطفأةبالتكلفةالمالیةالموجودات
االعترافیتم.  القیمةالنخفاضوتخضعالفّعالالفائدةمعدلطریقةباستخدامالحقاً المطفأةبالتكلفةالمالیةالموجوداتقیاسیتم

األكثرالفئةھيھذه.  قیمتھانخفاضأوتعدیلھأواألصل،استبعادعندالموحدةالخسارةأوالربحقائمةفيوالخسائرباألرباح
والمستحقللموظفینوالقروضالتجاریةالمدینةالذممالمطفأةبالتكلفةللمجموعةالمالیةالموجوداتتتضمن.  للمجموعةأھمیة
.أخرى مالیةغیرموجوداتصمنالمدرجةعالقةذاتجھاتمن



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٢٩

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٣

األدوات المالیة (تتمة)١٣-٣

أ) الموجودات المالیة (تتمة)

(تتمة)القیاس الالحق

)الدین(أدوات اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةالمالیةالموجودات
العمالتصرفتقییموإعادةالفائدةإیراداتُتدرجاآلخر،الشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةالدینأدواتیخصفیما

الموجوداتطریقةبنفسوتحتسبالموحدةالخسارةاوالربحقائمةفيالقیودعكسأوالقیمةفياالنخفاضوخسائراألجنبیة
فيالتغیرفإناالستبعاد،عند. اآلخرالشاملالدخلفيالمتبقیةالعادلةالقیمةتغیراتُتدرج. المطفأةبالتكلفةالمقاسةالمالیة
.الخسارةاوالربحفيتدویرهیعاداآلخرالشاملالدخلفيالمدرجالمتراكمالعادلةالقیمة

.اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةمصنفةدینأدواتأي المجموعةلدىیوجدالحالیاً،

)الملكیةحقوق(أدوات اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةالمدرجةالمالیةالموجودات
حقوقكأدواتلإللغاءقابلغیربشكلالملكیةحقوقفياستثماراتھاتصنیفتختارأنللمجموعةیمكناألولي،االعترافعند
المحاسبةمعیاربموجبالملكیةحقوقتعریفتستوفيعندمااآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةمصنفةملكیة
.حدةعلىأداةكلأساسعلىالتصنیفتحدیدتم. للمتاجرةبھااالحتفاظوعدمالعرض: المالیةاألدوات) ٣٢(الدولي

تم إثبات توزیعات األرباح كإیرادات یتم أبدًا تدویر األرباح والخسائر من ھذه الموجودات المالیة في الربح أو الخسارة. یال
أخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند اإلقرار بأحقیة دفعھا، إال إذا كانت المجموعة تستفید من ھذه المتحصالت 
یة كاسترداد جزء من تكلفة األصل المالي، وفي ھذه الحالة، تقید ھذه األرباح في الدخل الشامل اآلخر. إن أدوات حقوق الملك

المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر غیر معرضة لتقییم انخفاض القیمة.  

.اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةمصنفةملكیةحقوقأدواتأي المجموعةلدىیوجدالحالیاً،

الخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةالمالیةالموجودات
تسجیلمعالعادلةبالقیمةالموحدةالماليالمركزقائمةفيالخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةالمالیةالموجوداتتقید

.الموحدةالخسارةأوالربحقائمةفيالعادلةالقیمةفيالتغیراتصافي

: الخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةمالیةموجوداتلیس لدى المجموعة أي حالیاً،

االعترافإلغاء
یتم بشكل رئیسي إلغاء االعتراف بأصل مالي (أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالیة متماثلة) 

(أي استبعادھا من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة) عند:

أواألصل،منالنقدیةالتدفقاتاستالمفيالحقانتھاء·
إلىبالكاملالمستلمةالنقدیةالتدفقاتبسدادالتعھدأواألصلمنالنقدیةالتدفقاتاستالمحقوقبتحویلالمجموعةقیام·

المصاحبةوالمنافعالمخاطركافةبتحویلالمجموعةقامت(أ) ماوإذا" فوریة"ترتیبات وفقتأخیرأي دونآخرطرف
قامتولكنھالألصل،المصاحبةوالمخاطرالمنافعمعظمعلىاإلبقاءأوبالتحویلالمجموعةتقملم(ب) أولًألصل،
.األصلعلىالسیطرةبتحویل



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٣٠

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٣

األدوات المالیة (تتمة)١٣-٣

الموجودات المالیة (تتمة))١

(تتمة)إلغاء االعتراف

إذابتقییمتقومفإنھاتمریر،ترتیباتفيالدخولأوماأصلمنالنقدیةالتدفقاتالستالمحقوقھابتحویلالمجموعةتقومعندما
المخاطربجمیعجوھریةبصورةاالحتفاظأوبتحویلتقمولم.  بالملكیةالمرتبطةوالمنافعبالمخاطراحتفظتمدى،أي وإلىما،

عالقةتستمرالذي المدى إلىباألصلاالعترافیتمذلكعندفإنھاألصل،علىسیطرتھاتحّولولمباألصلالمرتبطةوالمنافع
وااللتزامالمحولاألصلویقاس.الصلةذاتبااللتزامأیضاباالعترافالمجموعةتستمرالحالةتلكوفي. بھالمجموعة
ضمانشكلتتخذالتيالعالقةاستمرارویقاس. المجموعةبھاتحتفظالتيوالمطلوباتالحقوقیعكسأساسعلىالمرتبط
.أقلأیھماـبسدادهالمجموعةمطالبةیمكنمبلغوأقصىلألصلاألصلیةالدفتریةبالقیمةالمحولاألصلعلى

القیمةانخفاض
خاللمنالعادلةبالقیمةبھاالمحتفظغیرالدینأدواتلجمیعالمتوقعةاالئتمانخسائرمقابلبمخصصالمجموعةتعترف
. المتوقعةاالئتمانخسائراحتسابعندالمبسطةالطریقةالمجموعةتستخدمالتجاریة،المدینةللذممبالنسبة.  الخسارةأوالربح

إلىاستناداً خسائربمخصصذلكمنبدالً االعترافیتملكناالئتمان،مخاطرفيالتغیراتبتتبعالمجموعةتقومالبالتالي،
أساسعلىمخصصمصفوفةبإنشاءالمجموعةقامت. ماليتقریرتاریخكلفيالمتوقعةاالئتمانلخسائرالزمنيالعمر

.االقتصادیةوالظروفبالمدینینالخاصةالمستقبلیةالعواملمقابلالمعدلةاالئتمانلخسارةالتاریخیةالتجربة

المجموعةتعتبرقدمعینةحاالتفيأنھإال. یوماً ٩٠التعاقدیةالدفعمدةتجاوزعندتعثرقدماليأصلأنالمجموعةتعتبر
المبالغالمجموعةتستلمأنالمحتملغیرمنأنھإلىالخارجیةأوالداخلیةالمعلوماتتشیرعندماتعثرقدماليأصلأن

ماليأصلشطبیتم. المجموعةقبلمنبھامحتفظائتمانیةتعزیزاتأي االعتبارفياألخذقبلبالكاملالقائمةالتعاقدیة
.التعاقدیةالنقدیةالتدفقاتالستردادمعقولةتوقعاتأي ھناكیكونالعندما

المالیة المطلوبات)٢

االعتراف األولي والقیاس 
اقتراضاتالمطلوبات المالیة، عند االعتراف األولي، كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو تصنف

أو ذمم دائنة حسب مقتضى الحال.  

حالفيالمعامالتإلىمباشرةالعائدةالتكالیفخصموبعدالعادلة،بالقیمةمبدئیاً المالیةالمطلوباتبجمیعاالعترافیتم
والقروضاألخرى الدائنةوالذممالتجاریةالدائنةالذممللمجموعةالمالیةالمطلوباتتشمل. الدائنةوالذمموالسلفالقروض
.المشتقةالمالیةواألدواتالمكشوفعلىالسحبذلكفيبماوالسلف

الالحق القیاس
:التالیةالفئاتضمنالمالیةالموجوداتتصنیفیتمالالحق،القیاسألغراض

والخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةالمالیةالمطلوبات·
).إیجاروالتزاماتاألجلطویلةدائنة(ذمم المطفأةبالتكلفةمالیةمطلوبات·
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إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٣١

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٣

األدوات المالیة (تتمة)١٣-٣

المطلوبات المالیة (تتمة)) ٢

الخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةالمالیةالمطلوبات
المتاجرةبغرضبھاالمحتفظالمالیةالمطلوباتالخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةالمالیةالمطلوباتتتضمن

.الخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةاألولىاالعترافعندالمحددةالمالیةوالمطلوبات

ھذه تتضمالمطلوبات المالیة كـ "محتفظ بھا لغرض المتاجرة" حال تكبدھا لغرض إعادة شراؤھا في المستقبل القریب.  تصنف
الفئة أیضاً أدوات مالیة مشتقة مبرمة من قبل المجموعة وھي غیر مصنفة كأدوات تحوط في عالقات تحوط كما ھو محدد في 

). إن المشتقات الضمنیة المستقلة، تصنف أیضًا على أنھا محتفظ بھا للمتاجرة ما لم یتم تصنیفھا كأدوات تحوط ٩المعیار (
فعالة.

.الموحدةالخسارةأوالربحقائمةفيللمتاجرةبھاالمحتفظالمطلوباتمنالخسائرواباألرباحاالعترافیتم

األولي،االعترافبتاریخالخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةلھااألولياالعترافعندالمالیةالمطلوباتتخصیصیتم
التزامأي المجموعةتحددلم). ٩(الماليللتقریرالدوليالمعیارعلیھانصالتيوالمعاییرباألسسالوفاءحالةفيفقطوذلك
.الخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةمالي

المالیة بالتكلفة المطفأة (التزامات االیجار والقروض) المطلوبات
الحقاً والسلففائدةعلیھاتدفعالتيوالقروضالعقودالتزاماتاألولياالعترافبعد. للمجموعةأھمیةاألكثرالفئةھيھذه

منالفائدةتكلفةقیدلعكسكنتیجةالخسائرأوبالمكاسباالعترافیتم. السائدالفائدةمعدلطریقةباستخدامالمطفأةبالتكلفة
.الموحدةالخسارةأوالربحقائمةفيالمدرجةالمالیةالمطلوباتقیدوإلغاءالفعليالفائدةمعدلإطفاءعملیةخالل

منیتجزأالجزءتعتبرالتيوالتكالیفوالرسوماالقتناءعلىعالوةأوخصمأي االعتبارفيباألخذالمطفأةالتكلفةتحتسب
ھذهتنطبق. الموحدةالخسارةأوالربحقائمةفيتمویلكتكالیفالفعليالفائدةمعدلإطفاءتسجیلیتم. الفعليالفائدةمعدل
).١٤(اإلیضاح والقروضاإلیجارالتزاماتعلىعامةبصورةالفئة

االعترافإلغاء
المقرضنفسمنبآخرموجودماليالتزاماستبدالوعند. انتھاؤهأوالغاؤهأوبھالوفاءعندماليبالتزاماالعترافإلغاءیتم

كإلغاءمعھالتعاملیتمالتعدیلأواالستبدالھذامثلفإنجوھري،بشكلالحاليااللتزامشروطأوتماماً مختلفةشروطحسب
أوالربحقائمةفيالمعنیةالدفتریةالقیمبینماالفرقتسجیلیتم. الجدیدبااللتزاماالعترافمعاألصليالماليلاللتزامقید

.الموحدةالخسارة

المالیةاألدواتمقاصة)٣
حاليحقوجودعندفقطالموحدةالماليالمركزقائمةفيبالصافيوتسجلالمالیةوالمطلوباتالمالیةالموجوداتمقاصةیتم
تحقیقأوالصافيأساسعلىالمطلوباتمعالموجوداتلتسویةالشركةلدى النیةوتوافرالمسجلةالمبالغلتسویةنظاماً نافذ

.واحدآنفيالمطلوباتوسدادالموجودات
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إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٣٢

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٣

المالیةغیرالموجوداتقیمةفياالنخفاض١٤-٣

. ماأصلقیمةفيانخفاضوجودعلىدلیلأي وجودمنللتأكدتقییمبإجراءمالیة،قوائمكلإعدادبتاریخالمجموعة،تقوم
تقومالقیمة،فياالنخفاضوجودمنللتأكدالسنوي االختبارإجراءمطلوباً یكونعندماأوالدلیلھذامثلوجودحالةوفي

الوحداتأولألصلالعادلةالقیمةھيلألصللالستردادالقابلةالقیمةإن.  األصللذلكلالستردادالقابلةالقیمةبتقدیرالمجموعة
للموجوداتلالستردادالقابلالمبلغتحدیدیتم. أعلىأیھما–االستعمالقیدوقیمتھااالستبعادتكالیفناقصاً للنقدالمولدة
أواألخرىالموجوداتعنالناتجةتلكعنكبیرةبصورةمستقلةالشركةإلىنقدیةتدفقاتاألصلینتجلمماالفردیة،

یعتبراألصلفإنلالسترداد،القابلةقیمتھاللنقدالمولدةالوحدةأولألصلالدفتریةالقیمةتتجاوزعندما.  الموجوداتمجموعات
.لالستردادالقابلةلقیمتھتخفیضھویتمالقیمةمنخفض

قبلالخصمباستخدامالحالیةقیمھاإلىالمستقبلیةالتقدیریةالنقدیةالتدفقاتخفضیتماالستعمال،قیدالقیمةتقییمسیاقوفي
العادلةالقیمةتحدیدوعند.  باألصلالمتصلةوالمخاطرللمالالزمنیةالقیمةحیثمنالحالیةالسوقتقییماتیعكسالذي الزكاة
یتمالمعامالت،ھذهتحدیدإمكانیةعدمحالةوفي. السوقفيتمتمعامالتآخرباالعتباریؤخذاالستبعاد،تكالیفناقصاً 
.مالئمةتقویمطریقةاستخدام

مستقلبشكلإعدادھایتمالتيالمتوقعةوالحساباتالتفصیلیةالموازناتأساسعلىللمجموعةالقیمةانخفاضاحتسابیستند
المتوقعةوالحساباتالمیزانیاتھذهوتغطي. فردیةموجوداتلھاوالتيالمجموعةلدى للنقدالمولدةالوحداتمنوحدةلكل

.الخامسةالسنةبعدالمستقبلیةالنقدیةالتدفقاتعلىوتطبیقھاألجلالطویلالنمومعدلحسابیتم. سنواتخمسفترةعموما

القیمة من العملیات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في بنود المصروفات بما یتفق إنخفاضتسجیل خسائر یتم
مع وظیفة الموجودات المنخفضة في القیمة.

القیمة المعترف إنخفاضللموجودات، یتم إجراء تقییم في تاریخ كل تقریر ما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن خسائر بالنسبة
. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد إنخفضتبھا سابقًا قد لم تعد موجودة أو قد 
اإلفتراضاتالمعترف بھا سابقًا فقط إذا كان ھنالك تغییر في اإلنخفاضم عكس خسارة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد. یت

السابقة. یكون عكس القید محدودًا بحیث ال اإلنخفاضالمستخدمة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد منذ أن تم االعتراف بخسارة 
ز القیمة الدفتریة التي تم تحدیدھا من قبل ـ بعد طرح االستھالك تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد أو تتجاو

ـ فیما إذا لم یتم تسجیل خسارة انخفاض في القیمة لألصل في سنوات سابقة. یتم إدراج عكس القید في قائمة الربح أو الخسارة 
ع عكس القید على أنھ زیادة من إعادة الموحدة إال إذا جرى إدراج األصل بمبلغ ُمعاد تقدیره، وفي ھذه الحالة یتم التعامل م

التقییم.

قیمتھافيانخفاضوجودمنللتأكدمحددهانتاجیةأعمارلھالیسالتيالشھرة،باستثناءالملموسة،غیرالموجوداتاختباریتم
انخفاضإمكانیةإلىالظروفتشیروعندمامالئم،ھوحسبماللنقد،المولدةالوحدةمستوى علىوذلكدیسمبر٣١فيكما

.الدفتریةالقیمة

المخصصات١٥-٣

أناحتمالھناكویكونسابقحدثعنناشئ) ضمنيأو(قانوني التزامالمجموعةلدى یكونعندماالمخصصاتتدرج
ویكوناقتصادیةمنافعتجسدالمجموعةخارجإلىللمصادرنقدیةتدفقاتخاللمنااللتزامھذاسدادالشركةمنُیطلب

المثالسبیلعلىالمخصصاتجمیعأوبعضسدادالمجموعةتتوقعوحیثما. االلتزاملمبلغبھیعتدتقدیرإجراءباإلمكان
الذيالمصروفعرضیتم. فعلیاً مؤكداً السدادیكونعندمافقطولكنمستقلكأصلالسدادتسجیلفیتمتأمین،عقدضمن
.سدادأيخصمبعداآلخرالشاملوالدخلالخسارةأوالربحقائمةفيبالمخصصیتعلق
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م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٣٣
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(تتمة)المخصصات١٥-٣

یعكس،والذي الحاليالضریبةقبلمامعدلباستخدامالمخصصاتخصمیتمفإنھجوھرًیا،للنقودالزمنیةالقیمةأثركانوإذا
مرورعنالناتجةالمخصصفيالزیادةإثباتیتمالخصم،استخداموعند. بااللتزامالمتعلقةالمخاطرمالئًما،یكونعندما
.تمویلكتكلفةالوقت

األمالشركةفيالمساھمینإلىالنقدیةوغیرالنقدیةاألرباحتوزیعات١٦-٣

. األمالشركةلتقدیروفقاً التوزیعیعدولمالتوزیعاعتمادیتمعندماارباحتوزیعاتلدفعبالتزامباالعترافاألمالشركةتقوم
مقابلبمبلغاالعترافیتم. المساھمینقبلمنعلیھالموافقةعندالتوزیعاعتمادیتماألم،للشركةاألساسيللنظاموطبقاً 

.الملكیةحقوقفيمباشرةاألرباحتوزیعات

فيمباشرةً المسجلةالعادلةالقیمةقیاسإعادةمعتوزیعھالیتمللموجوداتالعادلةبالقیمةالنقدیةغیرالتوزیعاتقیاسیتم
.الملكیةحقوق

الموزعةللموجوداتالدفتریةوالقیمةللمطلوباتالدفتریةالقیمةبینفرقأي تسجیلیتمالنقدیة،غیرالموجوداتتوزیععند
.الموحدةالخسارةأوالربحقائمةفي

للمجموعةالمحاسبیةالسیاساتفيالتغیرات-٤

القوائمعلىمنطبقةغیرأوتأثیرلھالیسولكنم ٢٠٢٠فيمرةألولتطبقاألخروالتفسیراتالتعدیالتمنالعدیدھناك
:للمجموعةالموحدةالمالیة

م٢٠٢٠ینایر١فيكماتسريالتيوالتفسیراتالتعدیالت١-٤

أوم ٢٠٢٠ینایر١فيتبدأالتيالسنویةللفتراتتسري وھيم ٢٠٢٠فيمرةألولوالتفسیراتالتعدیالتمنالعدیدتطبق
التنفیذحیزتدخللمولكنصدرتوالتيمبكرةتعدیالتأوتفسیراتأومعاییرأي بتطبیقالمجموعةتقملم. التاریخذلكبعد
.بعد

"األعمال) "تعریف ٣(الماليللتقریرالدوليالمعیارعلىتعدیالت١-١-٤
األنشطةمنمتكاملةمجموعةتتضمنأنیمكنأعمال،تعتبركيأنھ)  ٣(الماليللتقریرالدوليالمعیارعلىالتعدیالتتوضح

.مخرجاتتولیدعلىالشركةقدرةفيجوھریةمشاركةمعاً یعتبرواموضوعیةوعملیةمدخالتاألقل،علىوالموجودات،
. لیس للتعدیالت مخرجاتلتولیدالضروریةوالعملیاتالمدخالتجمیعوجوددونتوجدأنیمكناألعمالأنتوضحكما
على القوائم المالیة األولیة الموحدة للمجموعة ولقد قد تؤثر في الفترات المستقبلیة في حال دخلت المجموعة في تجمیع یرثتأ

أعمال.

الماليللتقریرالدوليوالمعیار) ٩(الدوليالمحاسبةومعیار) ٧(الماليللتقریرالدوليالمعیارعلىتعدیالت٢-١-٤
" الفائدةسعرمؤشر): "ھیكلة ٣٩(
یقدم.  الشركةعلىتأثیرأي لھالیس)  ٣٩(الدوليالمحاسبةومعیار) ٩(الماليللتقریرالدوليالمعیارعلىالتعدیالتھذهإن
بإعادةمباشرةبصورةتتأثرالتيالتحوطعالقاتجمیععلىتنطبقوالتياإلعفاءاتمنعدداً والقیاساالعترافمنكل

حولالضبابیةزیادةعلىالفائدةمؤشرتشكیلإعادةعملیةأدتإذافیماالتحوطیةالعالقةتتأثر. الفائدةأسعارمؤشرتشكیل
المالیةالقوائمعلىتأثیرالتعدیالتلھذهلیس.  لھاالمتحوطاألداةأوللبندالمؤشرأساسعلىالنقدیةالتدفقاتمقدارأو  /وتوقیت
.الفائدةأسعارمنتحوطعالقاتلدیھالیسالشركةلكونللمجموعةالموحدة
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إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٣٤

(تتمة)التغیرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة-٤

م (تتمة)٢٠٢٠ینایر ١والتفسیرات التي تسري كما في التعدیالت ١-٤

"الجوھریةالمعلومات) "تعریف ٨(الدوليالمحاسبةومعیار) ١(الدوليالمحاسبةمعیارعلىتعدیالت٣-١-٤
أوتحریفھاأوحذفھایؤثرأنمعقولبشكلالمتوقعمنكانإذا"أن المعلومات تكون جوھریة جدیداً تعریفاً التعدیالتتقدم

القوائمتلكأساسعلىوذلكعاملغرضالمعدةالمالیةللقوائمالرئیسیونالمستخدمونیتخذھاالتيالقراراتعلىحجبھا
أوطبیعةعلىتعتمدالجوھریةأنالتعدیالتتوضح." المالیةللقوائمالٌمِعدةالمنشأةعنمالیةمعلوماتتوفروالتيالمالیة،
كانإذاجوھریاً المعلوماتتحریفیكون. المالیةالقوائمسیاقضمنأخرى معلوماتمعأوفردیةسواءً المعلومات،حجم
المالیةالقوائمعلىتأثیرالتعدیالتلھذهیوجدال. الرئیسیینالمستخدمینقراراتعلىمعقولبشكلیؤثرأنالمتوقعمن

.مستقبالً المجموعةعلىتأثیرلھایكونأنیتوقعوالللمجموعةالموحدة

م٢٠١٨مارس٢٩فيالصادرالماليالتقریرإعدادمفاھیمھیكل٤-١-٤
أيفيواردةمتطلباتأومفاھیمأي علىتجاوزأي فیھالواردةالمفاھیممنمفھومأليولیسمعیاري لیسالمفاھیمھیكلإن

القوائممعدي ومساعدةمعاییرتطویرفيالمحاسبةلمعاییرالدوليالمجلسمساعدةھوالمفاھیمھیكلمنوالغرض. معیار
األطرافجمیعولمساعدةللتطبیققابلةغیرمعاییرفیھاتتوافرالتيالحاالتفيثابتةمحاسبیةسیاساتتطویرفيالمالیة
. المفاھیمھیكلأساسعلىالمحاسبیةسیاساتھاطورتالتيالمنشآتتلكعلىسیؤثرماوھو. المعاییروتفسیرفھمعلى

والمطلوباتبالموجوداتلالعترافوضوابطمحدثةتعریفاتویقدمالجدیدةالمفاھیمبعضالمعدلالمفاھیمھیكلیتضمن
.للمجموعةالموحدةالمالیةالقوائمعلىأثرأي التعدیالتلھذهیكنلم. الھامةالمفاھیمبعضوتوضیح

"١٩-بكوفید) "امتیازات اإلیجار ذات الصلة ١٦تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (٥-١-٤
تعدیل على المعیار الدولي -١٩-بكوفیدم، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة امتیازات إیجار متعلقة  ٢٠٢٠مایو  ٢٨في

) "عقود اإلیجار". وقدمت التعدیالت إعفاء للمستأجرین من تطبیق إرشادات المعیار الدولي للتقریر المالي ١٦للتقریر المالي (
د یختار . كوسیلة عملیة، ق١٩-كوفید) بشأن محاسبة تعدیل عقود اإلیجار المتیازات اإلیجار الناشئة كنتیجة مباشرة لوباء  ١٦(

من المؤجر یعد تعدیًال لعقد اإلیجار. یقوم المستأجر الذي ١٩-بكوفیدالمستأجر عدم تقییم ما إذا كان امتیاز اإلیجار المرتبط 
بنفس ١٩-بكوفیدیقوم بإجراء ھذا االختیار بالحسابات ألي تغییر في مدفوعات اإلیجار الناتجة عن امتیاز اإلیجار المرتبط 

تنطبق. اإلیجارلعقدتعدیًال التغییریكنلمإذا) ١٦یفسر بھا التغییر بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي (الطریقة التي 
أثرأي التعدیالتلھذهیكنلم. المبكربالتطبیقالسماحمعم. ٢٠٢٠یونیو١فيتبدأالتيالسنویةالفتراتعلىالتعدیالت

.للمجموعةالموحدةالمالیةالقوائمعلى

التنفیذ حیزتدخللمالتيالصادرةالمعاییر-٥

المالیةالقوائمإصدارتاریخحتىبعد،التنفیذحیزتدخللموالتيالصادرة،والمعدلةالجدیدةوالتفسیراتالمعاییریليفیما
ذلك، عند سریانھا.. تعتزم المجموعة إتباع ھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة، إذا ینطبق للمجموعة

"التامین "عقود –) ١٧(الماليللتقریرالدوليالمعیار١-٥
معیارالتأمین،عقود) ١٧(الماليللتقریرالدوليالمعیارالدولیةالمحاسبةمعاییرمجلسأصدرم، ٢٠١٧مایوشھرخالل

المعیارفإنالمفعول،ساري یصبحعندما. واالفصاحوالعرضوالقیاساإلثباتیغطيالتأمینلعقودشاملجدیدمحاسبة
ینطبقم. ٢٠٠٥فيصدرالذي " التأمین) "عقود ٤(الماليللتقریرالدوليالمعیارمحلسیحل) ١٧(الماليللتقریرالدولي
) التأمینوإعادةالمباشروالتأمینالحیاةعلىالتأمین(مثل:  التأمینعقودأنواعجمیععلى) ١٧(الماليللتقریرالدوليالمعیار
. االختیاریةالمشاركةمزایامعالمالیةواألدواتالضماناتبعضإلىباإلضافةأصدرتھاالتيالمنشأةنوععنالنظربصرف
نموذجتوفیرفي)  ١٧(الماليللتقریرالدوليالمعیارمنالكليالھدفیتمثل.  ستطبقالمعیارمجالفياإلعفاءاتبعضھناك

الذي) ٤(الماليللتقریرالدوليالمعیارمتطلباتمنالنقیضوعلى. التأمینلشركاتوثباتاً فائدةأكثرالتأمینلعقودمحاسبي
شامالً نموذجاً یوفر) ١٧(الماليللتقریرالدوليالمعیارفإنالسابقة،المحلیةالمحاسبیةالسیاساتعلىكبیرةبدرجةیعتمد
مدعومعامنموذجھو)  ١٧(الماليللتقریرالدوليالمعیارجوھرإن.  الصلةذاتالمحاسبةنواحيجمیعیغطيالتأمینلعقود
:یليبما



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٣٥

(تتمة)المعاییر الصادرة التي لم تدخل حیز التنفیذ-٥

(تتمة)"عقود التامین"–) ١٧المعیار الدولي للتقریر المالي (١-٥
).المتغیرةاألتعاب(طریقة مباشرةمشاركةخصائصمعللعقودمحددتعدیل·
.األجلالقصیرةللعقودرئیسيوبشكل) األقساطتوزیع(طریقة مبسطةطریقة·

معالتاریخھذابعدأوم  ٢٠٢٣ینایر١فيالمالیةالتقاریرإعدادفتراتفي) ١٧(الماليللتقریرالدوليالمعیارتطبیقیسري 
) ٩(الماليللتقریرالدوليالمعیاربتطبیقالمنشأةتقومأنبشرطللمعیارالمبكربالتطبیقُیسمح. المقارنةأرقامإدراجحتمیة

ال). ١٧(الماليللتقریرالدوليالمعیارتطبیقمرةألولفیھتمالذيالتاریخقبلأوفي) ١٥(الماليللتقریرالدوليوالمعیار
.المجموعةعلىالمعیارھذاینطبق

متداولةغیرأوكمتداولةالمطلوباتتصنیف): ١(الدوليالمحاسبةمعیارعلىتعدیالت٢-٥
الدوليالمحاسبةمعیارمن٧٦إلى٦٩منالفقراتعلىتعدیالتالدوليالمحاسبةمعاییرمجلسأصدرم، ٢٠٢٠ینایرفي
:التعدیالتتوضح. متداولةغیرأومتداولةأنھاعلىالمطلوباتتصنیفمتطلباتلتحدید) ١(

.التسویةتأجیلفيبالحقالمقصود·
.بالتقریرالمشمولةالفترةنھایةفيموجودًایكونأنیجبالتأجیلحقأن·
.التأجیلفيلحقھالكیانممارسةباحتمالیةیتأثرالالتصنیفھذا·
ویل الى أداة حقوق ملكیة فإن الشروط من االلتزام ال یؤثر على إذا كان أحد المشتقات المضمنة في التزام قابل للتحفقط·

تصنیفھا  

المجموعةتقوم. رجعيبأثرتعدیلھاویجب. بعدھااو٢٠٢٣ینایر١فيتبدأالتيالسنویةللفتراتالمفعولساریةالتعدیالت
.تفاوضإعادةتتطلبقدالقائمالقرضاتفاقیةكانتماوإذاالحالیةالممارسةعلىالتعدیالتتأثیربتقییمحالیا

)٣(الماليللتقریرالدوليالمعیارعلىتعدیالت -العاماإلطارمفھومإلىاإلشارة٣-٥
األعمالتجمیع-) ٣(الماليللتقریرالدوليالمعیارعلىالتعدیالتالدولیةالمحاسبةمعاییرمجلسأصدرم، ٢٠٢٠مایوفي
المالیة،القوائموعرضإلعدادالعاماإلطارإلىاإلشارةإحاللھوالتعدیالتمنالغرض. العاماإلطارمفھومإلىاإلشارة-

المتطلباتتغیردونم ٢٠١٨مارسفيالصادرالماليللتقریرالعاماإلطارمفھومإلىاإلشارةمعم، ١٩٨٩فيالصادر
.جوھري بشكل

خسائراومكاسبمسألةلتجنب) ٣(الماليللتقریرالدوليالمعیارفياالعترافمبادئ إلىاستثناءً أیضاً المجلسأضافكما
لجنةتفسیرأو٣٧الدوليالمحاسبةمعیارضمنتقعقدالتيالمحتملةوااللتزاماتالمطلوباتعنالناتجةالمحتملة"الیومین"  
.منفصلبشكلتكبدھاحال"الرسوم" ٢١رقمالدولیةالمعاییر

المحتملةالموجوداتبخصوص)  ٣(الماليللتقریرالدوليالمعیارفيالحالیةالتوجیھاتتوضیحالمجلسقررالوقت،نفسفي
.المالیةالقوائموعرضإلعدادالعاماإلطارإلىاإلشارةاحاللعندتتأثرلنالتي

بأثرتطبقأنویجبالتاریخھذابعدأوم ٢٠٢٢ینایر١فيتبدأالتيالسنویةالماليالتقریرفتراتعلىالتعدیالتتنطبق
.مستقبلي

)١٦(الدوليالمحاسبةمعیارعلىتعدیالت -المنشوداالستخدامقبلالمتحصالت: والمعداتواآلالتالممتلكات٤-٥
المنشوداالستخدامقبلالمتحصالت-والمعداتواآلالتالممتلكاتالدولیةالمحاسبةمعاییرمجلسأصدرم، ٢٠٢٠مایوفي

یتمالتيالسلعبیعمنمتحصالتواي والمعدات،واآلالتالممتلكاتبنودمنبندأي تكلفةمنالخصمالمنشآتیمنعوالذي 
اعترفتذلك،منبدالً .  مالئمةاإلدارةتراھاالتيبالطریقةللتشغیلالالزمةوحالتھموقعھإلىاألصلذلكاحضارأثناءانتاجھا
.الخسارةأوالربحفيالبنودھذهإنتاجوتكالیفالبنودتلكبیعمنبالمتحصالتالمنشأة
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إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٣٦

(تتمة)المعاییر الصادرة التي لم تدخل حیز التنفیذ-٥

(تتمة))١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (-الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المنشود  ٤-٥
بأثرتطبقأنویجبالتاریخھذابعدأوم ٢٠٢٢ینایر١فيتبدأالتيالسنویةالماليالتقریرفتراتعلىالتعدیالتتنطبق
المنشأةتقومعندمابھاعرضھاتمفترةاولبدایةبعداوفيلالستخدامالمتاحةوالمعداتواآلالتالممتلكاتبنودرجعي
.المجموعةعلىجوھري أثرللتعدیالتیكونأنالمتوقعمنلیس. التعدیلبتطبیق

)٣٧(الدوليالمحاسبةمعیارعلىتعدیالت-العقدتأدیةتكلفة-المعاوضةعقود٥-٥
التيالتكالیفأي لتحدید)  ٣٧(الدوليالمحاسبةمعیارعلىتعدیالتالدولیةالمحاسبةمعاییرمجلسأصدرم،  ٢٠٢٠مایوفي

.خسائرإلىیؤدي أنھأومعاوضةالعقدكانإذامالتقدیرتضمینھاالمنشأةتحتاج

التكالیفمنكالً خدماتاوبضائعتقدیمبعقدتتعلقالتيالتكالیفتتضمن". المباشرةالتكلفة"طریقة علىالتعدیالتتنطبق
بالعقدمباشرةواإلداریةالعمومیةالمصروفاتتتعلقال. العقدبأنشطةمباشرةتتعلقالتيالتكالیفوتخصیصاإلضافیة
.العقدبموجبالمقابلالطرفعلىواضحبشكلتحمیلھایتممالموتستثنى

التعدیالتبتطبیقالمجموعةستقومم.  ٢٠٢٢ینایر١بعدأوفيتبدأالتيالسنویةالمالیةالتقاریرفتراتعلىالتعدیالتتسري 
.مرةألولالتعدیالتتطبیقفیھایتمالتيالماليالتقریرفترةبدایةفيالتزاماتھاجمیعبتأدیةبعدتقملمالتيالعقودعلى

تطبیقالتيالتابعةالشركة–مرةألولالمالي للتقریرالدولیةالمعاییرتطبیق–١الماليللتقریرالدوليالمعیار٦-٥
.مرةألولالماليللتقریرالدولیةالمعاییر

الدولیةالمحاسبةمعاییرمجلسأصدرالمالي،للتقریرالدولیةللمعاییرم ٢٠٢٠-م٢٠١٨دورةالسنویةالتحسیناتمنوكجزء
التابعةللشركةالتعدیلیسمح.  مرةألولالماليللتقریرالدولیةالمعاییرتطبیق-)  ١(الماليللتقریرالدوليالمعیارعلىتعدیالً 
المبالغباستخدامالمتراكمةالترجمةفروقاتلقیاس) ١(الماليللتقریرالدوليالمعیارمن"أ") ١٦-(دالفقرةتطبیقباختیار
أیضاً التعدیلُیطبق. الماليللتقریرالدولیةالمعاییرإلىاالمالشركةتحولتاریخإلىاستناداً االم،الشركةفيعنھاالمصفح
).١(الماليللتقریرالدوليالمعیارمن"أ") ١٦-(دالفقرةتطبیقتختارالتيالمشتركةوالمشاریعالزمیلةالشركاتعلى

.لھاالمبكربالتطبیقالسماحمعم، ٢٠٢٠ینایر١بعدأوفيتبدأالتيالسنویةالمالیةالفتراتعلىالتعدیالتھذهتطبق

المطلوباتباستبعادالمتعلق٪١٠نسبةفحصفيالرسوم-): األدوات المالیة ٩المعیار الدولي للتقریر المالي (٧-٥
المالیة 

الدولیةالمحاسبةمعاییرمجلسأصدرالمالي،للتقریرالدولیةللمعاییرم ٢٠٢٠-م٢٠١٨دورةالسنویةالتحسیناتمنكجزء
التزامشروطتقدیرعندالمنشأةتدرجھاالتيالرسومأنالتعدیالتتوضح). ٩(الماليللتقریرالدوليالمعیارعلىتعدیالً 
اوالمدفوعةالرسومتلكفقطاألتعابھذهتتضمن. األصليااللتزامشروطعنوتختلفمستدیمةمعدلأوجدیدإمامالي

. بالنیابةالمقرضاوالمقترضإمابواسطةالمستلمةاوالمدفوعةالرسومتتضمنبحیثوالمقرضالمقترضبواسطةالمستلمة
األولىالسنویةالماليالتقریرفترةبدایةبعدأوفيالمتبادلةاوالمعدلةالمالیةالمطلوباتعلىالتعدیلھذابتطبیقالمنشأةتقوم
.التعدیالتھذهبتطبیقفیھاالمنشأةتقومالتي

تقوم. لھاالمبكربالتطبیقالسماحمعم، ٢٠٢٠ینایر١بعدأوفيتبدأالتيالسنویةالمالیةالفتراتعلىالتعدیالتھذهتطبق
السنویةالماليالتقریرفترةبدایةبعدأوفيالمتبادلةاوالمعدلةالمالیةالمطلوباتعلىالتعدیالتھذهبتطبیقالمجموعة
.المجموعةعلىجوھري أثرللتعدیالتیكونأنالمتوقعمنلیس. عدیالتالتھذهبتطبیقفیھاالمنشأةتقومالتياألولى
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إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٣٧

اإلیرادات-٦
م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي لایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف

٦٧٠٬٦٥٤٧٨٢٬٨٦٧إیجاروترتیباتسیاراتتأجیر
٣٠٦٬٥٥١٢٦٠٬٦٢٧)أدناه"أ" اإلیضاح(انظر العمالءمعالعقودمنإیرادات

────────────────
٩٧٧٬٢٠٥١٬٠٤٣٬٤٩٤

════════════════

.السیاراتمبیعاتالعمالءمعالعقودمناإلیراداتتمثل)أ

اإلیراداتتكلفة-٧
م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي لایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف

٤٠٩٬٧١٠٤٥٤٬٠٨١")د"١٣(إیضاح ومعداتممتلكاتاستھالك
١٠٬٩٨٨٥٬٢٤٨"أ")١٤(إیضاح االستخدامحقموجوداتاستھالك
٩٢٬٥٥٢٩١٬١٠٣السیاراتبیعتكلفة

٣٠٬٧٤٤٣٩٬٩١٧تشغیلیةتكالیف
٣٧٬٩٨٢٤٨٬٠٠٠وصیانةإصالح
٢٢٬٦٧٠٢٣٬١٢٥تأمین

٤١٬٣٩٣٣٥٬٩٦٤بالموظفینمتعلقةمصروفات
١٥٬٤١١٢٠٬٣٨١"ج")١٤(إیضاح األجلقصیرةایجاربعقودتتعلقمصروفات

٩٬٣٨٣١١٬٢٢٩امتیازورسوموعمولةحوافز
٢٬٨٥٩٤٬٨٣٩اتصاالتمصروفات

٥٬٠٩١ــأخرىثابتةموجوداتبیع
١٦٥٢٨٣)١٥(إیضاح ملموسةغیرموجوداتإطفاء
١٠٤ــ)١٥(إیضاح ملموسةغیرموجوداتبیع

٥٬٠٣٢٦٬٧٦٩أخرى
────────────────
٦٧٨٬٨٨٩٧٤٦٬١٣٤

════════════════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٣٨

والتسویقالبیعمصاریف-٨
م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي لایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف

٣٤٬٢٥٠٣٣٬٤٨٣بالموظفینمتعلقةمصروفات
٤٬٣٩٢٤٬٧٤٦اعالناتتكلفة
٤٬٧٣٥٤٬٧١٧أخرى

────────────────
٤٣٬٣٧٧٤٢٬٩٤٦

════════════════

واإلداریةالعمومیةالمصاریف-٩
م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي لایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف

٢١٬٢٥٩٣٤٬٤٤١بالموظفینمتعلقةمصروفات
١٬٣٣٥٢٬٨٧٢"ج")١٤(إیضاح األجلقصیرةإیجاربعقودمتعلقمصروف
٦٬٦٦٢٥٬٨٤٧اشتراكات
١٤٬١٧٧٩٬٥٩٥)١٩(إیضاح تحصیلھافيمشكوكدیونمخصص
٢٬٦٧١٢٬٥٤٣)٢٧(إیضاح اإلدارةمجلساعضاءمكافأة

٩٠٧١٬٠٩١"د")١٣(إیضاح استھالك
١٬٥٥٩١٬٢٦٠وصیانةإصالح

٧١٥١٬٢١٠اتصاالت
٣٬٢٥٧٤٬٠٢٩ومھنیةقانونیةأتعاب
٧٬٨٦٥٣٬٨٩٦أخرى

───────────────
٦٠٬٤٠٧٦٦٬٧٨٤

═══════════════

تمویلتكالیف-١٠
م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي لایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف

١٬١٢٥٣٬٢٩٣وتورقمرابحةعلىتمویلتكلفة
١٬٠٦٥١٬٥٠٩"ب")١٤(إیضاح اإلیجارعقودالتزاماتعلىتمویلتكلفة
٤٥٩١١٩وأخرىبنكیةأعباء

───────────────
٢٬٦٤٩٤٬٩٢١

═══════════════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٣٩

الدخلوضریبةالزكاة-١١

للسنةالمحملالمخصص)أ

).سعودي لایرملیون٥٬٥٢٤م: ٢٠١٩(سعودي لایرملیون٦٬٢٨٧الدخلوضریبةالزكاةمحملبلغ

.االمللشركةالموحدةالمالیةالقوائمالىللمجموعةالزكاةمخصصیستند

:یليمماللسنةالموحدالزكاةمخصصیتكون

م٢٠٢٠
سعودي لایر

باآلالف

م٢٠١٩
سعودي لایر

باآلالف

٦٬٢٨٦٥٬٥٢٤للسنةمحملمخصص
════════════

:یليماإلىالزكاةمخصصیستند
م٢٠٢٠
سعودي لایر

باآلالف

م٢٠١٩
سعودي لایر

باآلالف

١٬٠٨٨٬٦٣١٩٨٤٬٠٢١الملكیةحقوق
٩١٬٦٨٥١٨٤٬٢١٩األخرىوالتعدیالتالمخصصات

)١٬٢٤٤٬٢٨٩()١٬١٤٤٬٤١٢()بھاالمتعلقالتمویلخصم(بعد األجلطویلةلموجوداتالدفتریةالقیمة
──────────────

٧٦٬٠٤٩(٣٥٬٩٠٤(

٢١٤٬٤٠٠٢٢٠٬٩٦٠للسنةالمعدلالدخل
──────────────

٢٥٠٬٣٠٤١٤٤٬٩١١الزكويالوعاء
══════════════

.الصلةذاتالمالیةاألنظمةمعتمشیاً تمتالتيالتعدیالتبعضإلىللسنةوالزكویةالمالیةالنتائجبینالفرقیعود



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٤٠

(تتمة)الدخلوضریبةالزكاة-١١

السنةخاللالمخصصفيالحركة

:یليكماللسنةالزكاةمخصصفيالحركةكانت
م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعوديلایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف

٦٬٩٣٩٦٬٤٦٣السنةبدایةفي
٦٬٢٨٦٥٬٥٢٤مخصص خالل السنة

)٥٬٠٤٨()٥٬٠٠٨(السنةخاللمدفوع
────────────────

٨٬٢١٧٦٬٩٣٩السنةنھایةفي
════════════════

الزكويالوضع)أ

االمالشركة
م.  وتم االنتھاء ٢٠١٩دیسمبر ٣١لجمیع السنوات حتى السنة المالیة المنتھیة في ةالزكویاتالشركة األم بتقدیم اإلقرارقامت

م. ٢٠١٢دیسمبر  ٣١من جمیع إجراءات الربط مع الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") حتى نھایة السنة المالیة المنتھیة في  
قدمت الشركة األم إقراراھا الزكوي م. ٢٠١٧إلى م٢٠١٣الزكاة المقدمة للسنوات من ربطبدأت الھیئة بمراجعة إجراءات 

م. ٢٠١٩م و٢٠١٨) للسنة الشركة التابعة الجذور الراسخةللھیئة على أساس القوائم المالیة الموحدة للمجموعة (الشركة األم و
لسنة الربطدار لم تقم الھیئة بإصم من قبل الھیئة. ومع ذلك، ٢٠١٨لسنة ةالزكویراتكما تم إصدار إجراءات الربط لإلقرا

م بعد. ٢٠١٩

(رحال)المحدودةللنقلیاتالراسخةالجذورشركةـالتابعةالشركة
اإلقرارات الزكویة رحال بتقدیم قامتم كما ھو مذكور أعاله. ٢٠١٩م و٢٠١٨قبل تقدیم اإلقرار الزكوي الموحد للسنتین 

المقدمة للفترة من الزكويم. بدأت الھیئة بمراجعة إجراءات الربط  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١حتى السنة المالیة المنتھیة في  المنفصلة  
المالیة للسنةم. لم تقم الھیئة بإصدار الربط  ٢٠١٦م إلى  ٢٠١٣م والسنوات المالیة من  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١م إلى  ٢٠١٢مایو  ١٢

م. ٢٠١٧

خدمات الھند الخاصة المحدودةانفوتیكیونیترانس-التابعة الشركة
ضریبة الدخل في الھند، كما مع قسم  م٢٠٢٠مارس  ٣١المعلقة حتى ط  والرإقرارات  لتسویة جمیع  طلباً التابعة قدمت الشركة  
.الضریبیة لم یصدر بعدالنھائي من سلطات القرار ھذا الصدد. ومع ذلك، ال یزال السنة بتم الدفع خالل 

السھمربحیة-١٢

لعددالمرجحالمتوسطعلىاألمللشركةالعادیةاألسھملحملةالعائدللسنةالربحبقسمةللسھماالساسیةالربحیةاحتسابیتم
. ال ینطبق على المجموعة الربحیة المخفضة للسھم. وكذلك لم یتم عرض ربحیة السھم السنةخاللالقائمةالعادیةاألسھم

سبب عدم وجود عملیات متوقفة خالل السنة. المستقلة من العملیات المستمرة ب

:یليكماالسھمربحیةاحتسابیتم
م٢٠١٩م٢٠٢٠

١٨٧٬٨٤٦١٧٨٬٦١٩)باآلالفسعودي (لایر االمللشركةالعادیةاألسھملحملةالعائدالربح
════════════════

٧١٬١٦٧٧١٬١٦٧والمخفضلألساسيالعادیةاألسھملعددالمرجحالمتوسط
════════════════

٢٫٦٤٢٫٥١)السعودي (باللایر للسھمالربح
════════════════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٤١

الممتلكات والمعدات-١٣

األراضي
مباني وتركیبات 

مكائن ومعداتأخرى
أثاث ومعدات 

سیاراتمكتبیة
األعمال الرأسمالیة 

اإلجماليتحت التنفیذ 
لایر سعودي 

باآلالف
لایر سعودي 

باآلالف
لایر سعودي 

باآلالف
لایر سعودي 

باآلالف
لایر سعودي 

باآلالف
لایر سعودي 

باآلالف
لایر سعودي 

باآلالف
التكلفة: 

٤٧٬٣٨٠٧٩٬١٤٠٧٬٦٠٣٢٨٬٨٦٢٢٬٠٧٣٬٨٢١٣٬١٥٦٢٬٢٣٩٬٩٦٢م٢٠١٩ینایر ١في 
٣٩٬٢٠٢٤٬٠٣٦٤٤٢١٬٣٧٩٥٣٨٬٢٩٧٦٩٩٥٨٤٬٠٥٥إضافات

ــ)٣٬٣٢٥(ــــ٣٬٠٠٠٣٢٥ــالتنفیذتحویل من األعمال الرأسمالیة تحت 
)٩٬١٤٩()٥٥(ــ)٢٬٤١٤()٨٢٦()٥٬٨٥٤(ــاستبعادات

)٥١٢٬٥٨٩(ــ)٥١٢٬٥٨٩(ــــــــ(انظر اإلیضاح "أ" أدناه)بضاعةتحویل إلى 
───────────────────────────────────────────

٨٦٬٥٨٢٨٠٬٣٢٢٧٬٥٤٤٢٧٬٨٢٧٢٬٠٩٩٬٥٢٩٤٧٥٢٬٣٠٢٬٢٧٩م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
٣٠٠١٬٩٩٨١٧٨١٬٠٠٦٣٧٩٬٧٧٠٩٣٨٣٬٢٦١إضافات

)٥١٥٬٧٠٧(ــ)٥١٥٬٧٠٧(ــــــــ(انظر اإلیضاح "أ" أدناه)بضاعةتحویل إلى 
───────────────────────────────────────────

٨٦٬٨٨٢٨٢٬٣٢٠٧٬٧٢٢٢٨٬٨٣٣١٬٩٦٣٬٥٩٢٤٨٤٢٬١٦٩٬٨٣٣م٢٠٢٠دیسمبر ٣١
═══════════════════════════════════════════

االستھالك المتراكم:
١٬٠٣٢٬٠٦٤ــ٣٦٬٥١٣٧٬٠٩٤٢٦٬٩٥٧٩٦١٬٥٠٠ــم٢٠١٩ینایر ١في 

٤٥٥٬١٧٢ــ٤٬٨٧٦٥٣٧١٬١٥٠٤٤٨٬٦٠٩ــاستھالك للسنة
)٤٬٠٥٨(ــــ)١٬٦٤٦()٣٨٢()٢٬٠٣٠(ــاستبعادات
)٤٠٧٬٩١١(ــ)٤٠٧٬٩١١(ــــــــ(انظر اإلیضاح "أ" أدناه)بضاعةتحویل إلى

───────────────────────────────────────────
١٬٠٧٥٬٢٦٧ــ٣٩٬٣٥٩٧٬٢٤٩٢٦٬٤٦١١٬٠٠٢٬١٩٨ــم٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٤١٠٬٦١٧ــ٤٬١٧١١٠٥٥٤١٤٠٥٬٨٠٠ــاستھالك للسنة
)٤٣١٬٨٧٨(ــ)٤٣١٬٨٧٨(ــــــــ(انظر اإلیضاح "أ" أدناه)بضاعةتحویل إلى

───────────────────────────────────────────
١٬٠٥٤٬٠٠٦ــ٤٣٬٥٣٠٧٬٣٥٤٢٧٬٠٠٢٩٧٦٬١٢٠ــم٢٠٢٠دیسمبر ٣١

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

٨٦٬٨٨٢٣٨٬٧٩٠٣٦٨١٬٨٣١٩٨٧٬٤٧٢٤٨٤١٬١١٥٬٨٢٧م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١القیمة الدفتریة كما في  صافي  
═══════════════════════════════════════════

٨٦٬٥٨٢٤٠٬٩٦٣٢٩٥١٬٣٦٦١٬٠٩٧٬٣٣١٤٧٥١٬٢٢٧٬٠١٢م٢٠١٩دیسمبر ٣١صافي القیمة الدفتریة كما في 
═══════════════════════════════════════════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٤٢

(تتمة)والمعداتالممتلكات-١٣

).١٨(اإلیضاح السیاراتلمخزونمحولالاإلیجاراسطولمنالمستبعدةللسیاراتالمتراكماالستھالكوالتكلفةھذهتمثل)أ

.الصیانةورشةفيالمستمرةالبناءاعمالالرأسمالیةاالعمالتمثل)ب

تم) سعودي لایرملیون١٩٧م: ٢٠١٩(سعودي لایرملیون٢٥٥بمبلغالدفتریةالقیمةاجماليوالمعداتالممتلكات) ج
.االستعمالقیدزالتمالكنھابالكاملاستھالكھا

:التاليالنحوعلىللسنةاالستھالكمحملتوزیعتمد) 

اإلیجارعقود-١٤

سنوات. ١٠). تتراوح مدد عقود إیجار المباین عموماً ما بین سنتان الى  ومواقععمل(ورش  مبانيإیجارعقودالمجموعةلدى 
وتكون التزامات المجموعة بموجب عقود اإلیجار مضمونة من خالل ملكیة المؤجر للموجودات المؤجرة.

. منخفضةقیمةذاتمكتبیةلمعداتإیجاروعقودأقلأوشھراً ١٢مدتھاسكنیةلمبانياإلیجارعقودبعضأیضاً المجموعةلدى 
.القیمةمنخفضةلموجوداتوالعقوداألجلالقصیرةالعقودبھذهاالعترافمناالعفاءبتطبیقالمجموعةتقوم

:السنةخاللفیھاوالحركةالمدرجةاالستخدامحقللموجوداتالدفتریةالقیمیليفیما)أ

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعوديلایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف

٤٠٩٬٧١٠٤٥٤٬٠٨١)٧(إیضاح اإلیراداتتكالیف
٩٠٧١٬٠٩١)٩(إیضاح وإداریةعمومیةمصروفات

──────────────
٤١٠٬٦١٧٤٥٥٬١٧٢
══════════════

م٢٠٢٠
سعودي لایر

باآلالف

م٢٠١٩
سعودي لایر

باآلالف

٣٣٬٩٣٠٢٦٬٧١٢ینایر١فيكما
٣٬٥٨٢١٧٬٧٠٦إضافات
)٥٬٢٤٠()٨١(حذف

)٥٬٢٤٨()١٠٬٩٨٨(استھالكمصروف
──────────────

٢٦٬٤٤٣٣٣٬٩٣٠دیسمبر٣١فيكما
══════════════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٤٣

(تتمة)عقود اإلیجار-١٤

:السنةخاللفیھاوالحركةاإلیجاراللتزاماتالدفتریةالقیمیليفیما)ب

.اإلیجاراللتزاماتاالستحقاقتحلیل) ٣٠(اإلیضاحیتضمن

:الموحدةالخسارةأوالربحقائمةفيالمدرجةالقیمیليفیماج) 

٣١٬٥م: ٢٠١٩(م٢٠٢٠فيسعودي لایرملیون٢٦٫٢٨٣بمبلغإیجارلعقودخارجةنقدیةتدفقاتإجماليالمجموعةلدى 
٣٫٥٨٢.  لدى المجموعة أیضًا إضافات غیر نقدیة للموجودات حق االستخدام والتزامات اإلیجار بمبلغ ملیون لایر سعودي)

ملیون لایر سعودي).٤٢٬٦٢٨م: ٢٠١٩م (٢٠٢٠ملیون لایر سعودي في 

لدى المجموعة عدة عقود إیجار تتضمن خیارات التمدید واالنھاء. یتم مناقشة ھذه الخیارات من قبل اإلدارة إلظھار مرونة 
اإلدارة حكمًا جوھریًا في تحدید في إدارة محفظة األصول المستأجرة وجعلھا تتوافق مع متطلبات أعمال المجموعة. تمارس 

مدى التأكد من ممارسة خیارات التجدید أو انھاء العقد بصورة معقولة.

م٢٠٢٠
سعودي لایر

باآلالف

م٢٠١٩
سعودي لایر

باآلالف

٢٩٬٢٥٧٢٤٬٩٢٢ینایر١فيكما
٣٬٥٨٢١٧٬٧٠٦إضافات
)٦٬٦٥٠()١٧٧(حذف

١٬٠٦٥١٬٥٠٩زیادة الفائدة
)٨٬٢٣٠()٩٬٥٣٧(دفعات

──────────────
٢٤٬١٩٠٢٩٬٢٥٧دیسمبر٣١فيكما

══════════════
٧٬١٧١٥٬٢١٣متداول

══════════════
١٧٬٠١٩٢٤٬٠٤٤متداولغیر

══════════════

م٢٠٢٠
سعودي لایر

باآلالف

م٢٠١٩
سعودي لایر

باآلالف

١٠٬٩٨٨٥٬٢٤٨االستخدامحقموجوداتاستھالكمصروف
١٬٠٦٥١٬٥٠٩اإلیجاراللتزاماتالفائدةمصروف
)اإلیراداتتكلفةضمن(مدرجة األجلقصیرةإیجاربعقودیتعلقمصروف
)٧(إیضاح 

١٥٬٤١١٢٠٬٣٨١

مصروفاتضمن(مدرجة األجلقصیرةإیجاربعقودیتعلقمصروف
١٬٣٣٥٢٬٨٧٢)٩(إیضاح عمومیة وإداریة)

──────────────
٢٨٬٧٩٩٣٠٬٠١٠الموحدةالخسارةأوالربحقائمةفيالمدرجالمبلغمجموع

══════════════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٤٤

الملموسةغیرالموجودات-١٥

الزمیلةالشركاتفياالستثمارات-١٦

:التالیةالزمیلةالشركاتفيالشركةاستثمارالبندھذایمثل

القابضة الھندیة الخاصة المحدودة لییسترانزشركة
القابضة الھندیة الخاصة المحدودة خسائر في سنوات سابقة وقد خفضت االدارة قیمة االستثمار لییسترانزشركة تكبدت

.عالهكما تم بیانھ أبقیمة صفر ویظھر 

م٢٠١٩دیسمبر٣١م٢٠٢٠دیسمبر٣١فيكما

البرامج
الملكیةحقوق
البرامجالمجموعالفكریة

سعوديلایر
باآلالف

سعوديلایر
باآلالف

سعوديلایر
باآلالف

سعوديلایر
باآلالف

: التكلفة
٨٬٣١٨٨٬٣٩١ــ٨٬٣١٨ینایر١في

١٩١٬٨٢٣١٬٨٤٢١٥٩السنةخاللاقتناء/ إضافات
)٢٣٢(ــــــاستبعادات

────────────────────────
٨٬٣٣٧١٬٨٢٣١٠٬١٦٠٨٬٣١٨

────────────────────────
إطفاء
٧٬٨٥٤٧٬٦٩٩ــ٧٬٨٥٤ینایر١في

١٦٥٢٨٣ــ١٦٥السنةخاللاإلطفاء
)١٢٨(ــــــاستبعادات

────────────────────────
٨٬٠١٩٧٬٨٥٤ــ٨٬٠١٩

────────────────────────
٣١٨١٬٨٢٣٢٬١٤١٤٦٤الدفتریة القیمةلصافيالختاميالرصید

════════════════════════

فيكماالرصید(%)الفعالةالملكیة
م٢٠١٩م٢٠٢٠م٢٠١٩م٢٠٢٠

سعودي لایر
باآلالف

سعودي لایر
باآلالف

القابضة الھندیة الخاصة المحدودةلییسترانز
ــــ٪٣٢٫٩٩٪٣٢٫٩٩(عقد ایجار تشغیلي للسیارات) (اإلیضاح أدناه)

خدمات الھند الخاصة المحدودة انفوتیكیونیترانس
١٬٢١٩ــ٪٤٩ــ)معلوماتتقنیةخدمات) (تقدم یونیترانس("

──────────)أدناهاإلیضاح(انظر 
١٬٢١٩ــ

════════════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٤٥

(تتمة)االستثمارات في الشركات الزمیلة-١٦

(تتمة)شركة ترانز لییس القابضة الھندیة الخاصة المحدودة
فياألمر،لزمإذاالموافقة،ھذهإعطاءتتوقعالالمجموعة. أرباحھاتوزیععلىالمجموعةموافقةتحتاجالزمیلةالشركة
أوم ٢٠١٩دیسمبر٣١فيكمارأسمالیةالتزاماتاوطارئةمطلوباتالزمیلةالشركةلدى یكنلم. الماليالتقریرتاریخ
م.٢٠٢٠

خدمات الھند الخاصة المحدودة انفوتیكیونیترانس
٪ من ملكیة الشركة الزمیلة القائمة وھي ٥١م، استحوذت الشركة األم على الحصة المتبقیة وھي  ٢٠٢٠ینایر  ٢٦من  واعتباراً 

٪ من األسھم في ھذه المنشأة، ولذلك فقد ١٠٠خدمات الھند الخاصة المحدودة. وبما أن الشركة األم تملك انفوتیكیونیترانس
).١٧توحید نفس المنشأة في ھذه القوائم المالیة من تاریخ الحصول على السیطرة (انظر اإلیضاح تم

تابعةشركةاقتناء-١٧

٪٥١م، استحوذت الشركة األم على الحصة متبقیة وھي ٢٠٢٠ینایر  ٢٦، اعتبارًا من ١٦و١ھو مذكور في اإلیضاحین كما
خدمات الھند الخاصة المحدودة ("الشركة التابعة") بثمن إجمالي انفوتیكیونیترانسھي  من الشركة الزمیلة القائمة في الھند، و

ملیون لایر سعودي في وقت الشراء.٢٫٨٦٩ملیون لایر سعودي. ووفقا لشروط الدفع، تم دفع مبلغ ٢٫٨٦٩

للشركة التابعة المقتناةة. سجلت الشركة األم صافي الموجودات یمحاسبالتم احتساب االستحواذ باستخدام طریقة الشراء وقد
ملیون لایر دون الشھرة. فیما ١٫٨٢٣بالقیمة العادلة مما أدى إلى وجود موجودات غیر ملموسة (حقوق ملكیة فكریة) بقیمة 

وقیمھا العادلة:المقتناةیلي تفاصیل صافي الموجودات 

العادلةالقیمالدفتریةالقیمة
سعودي لایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف
: المقتناةالموجودات صافي

٥٩٥٩ثابتةموجودات
١٬٨٢٣ــ)فكریةملكیة(حقوق ملموسةغیرموجودات

٥٤٥٤مؤجلةضریبةأصل
٥١٣٥١٣تجاریةمدینةذمم
١٬٥٣٣١٬٥٣٣حكمھفيوماالنقد

١٨٥١٨٥وسلفاألجلقصیرةقروض
١٠٠١٠٠األخرىالموجوداتإجمالي

)١٨()١٨(اخرىمتداولةمطلوبات
)١٦١()١٦١(األجلقصیرمخصص

────────────
٢٬٢٦٥٤٬٠٨٨المقتناةالموجودات صافي

══════
)١٬٢١٩()٪٤٩(مسبقاً بھمحتفظالستثمارالدفتریةالقیمة: ناقصاً 

──────
٢٬٨٦٩الشراءثمن

══════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٤٦

البضاعة-١٨

تجاریةمدینةذمم-١٩

:تحصیلھافيالمشكوكالتجاریةالمدینةالذمممخصصفيالحركةیليفیما

االئتمانجودةالمجموعةوتقیستدیركیفیوضحوالذي التجاریة،المدینةللذمماالئتمانمخاطرحول) ٣٠(اإلیضاحانظر
ال یترتب على الذمم المدینة التجاریة فائدة .قیمتھاتنخفضولماستحقاقھامدةتتجاوزلمالتيالتجاریةالمدینةبالذممیتعلقفیما

یومًا.٩٠إلى ٣٠وعادة ما تتراوح مدتھا ما بین 

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي لایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف

٥٬٥٦٨١٤٬٢٨٩للبیعبھامحتفظسیارات
١٬٤٠١١٬٣٠٤والمستلزماتالغیارقطع

────────────
٦٬٩٦٩١٥٬٥٩٣

════════════

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي لایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف

٢٠١٬٧٥٨١٩١٬٦٠٤تجاریةمدینةذمم
)٤٠٬١٠٠()٢٦٬٤٣٥()أدناهاإلیضاح(انظر تحصیلھافيمشكوكدیونمخصص

──────────────
١٧٥٬٣٢٣١٥١٬٥٠٤
══════════════

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي لایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف

٤٠٬١٠٠٣٥٬٠٠٠ینایر١فيالرصید
١٤٬١٧٧٩٬٥٩٥)٩(إیضاح للسنةالمحمل
)٤٬٤٩٥()٢٧٬٨٤٢(السنةخاللمشطوب

──────────────
٢٦٬٤٣٥٤٠٬١٠٠دیسمبر٣١فيكماالرصید

══════════════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٤٧

األخرىالمدینةوالذمممقدماً المدفوعةالمبالغ-٢٠

حكمھفيوماالنقد-٢١

الملكیةحقوق-٢٢

المــال رأس(أ) 
لایرملیون٧١١٫٦٧م: ٢٠١٩(سعوديلایرملیون٧١١٫٦٧مناألمالشركةرأسمالیتكونم، ٢٠٢٠دیسمبر٣١فيكما

.الواحدللسھمسعودي لایر١٠بمبلغبالكاملالقیمةمدفوعة) سھم٧١٫١٦٧م: ٢٠١٩سھم (٧١٫١٦٧منھا) سعودي 

سعوديلایر١٠٦٫٧٥٠٫٠٠٢بمبلغنھائیة  أرباحتوزیعاتم  ٢٠٢٠فبرایر٦بتاریخالمنعقداجتماعھفياإلدارةمجلساقترح
١٦بتاریخالمنعقداجتماعھفياإلدارةمجلساقترحم.  ٢٠١٩دیسمبر٣١فيالمنتھیةللسنة)  للسھمسعوديلایر١٫٥(تمثل  
إلى) للسھمسعودي لایر١٫٥(تمثل سعودي لایر١٠٦٫٧٥٠٫٠٠٢منأرباحتوزیعاتمبلغتعدیلم ٢٠٢٠أبریل

علىالموافقةوتمتم. ٢٠١٩دیسمبر٣١فيالمنتھیةللسنة) للسھمسعودي لایر١٫٥ل (تمثسعودي لایر٣٥٬٥٨٣٬٣٣٤
م.٢٠٢٠یونیو١٥بتاریخالعمومیةالجمعیةاجتماعفياإلدارةمجلساقتراح

سعوديلایرملیون٣٥٫٥٨بمبلغةمرحلیأرباحتوزیعاتم  ٢٠٢٠یولیو٢٣بتاریخالمنعقداجتماعھفياإلدارةمجلساقترح
م.٢٠٢٠دیسمبر٣١فيالمنتھیةللسنة) للسھمسعودي لایر٠٫٥(تمثل 

لایر سعودي (تمثل ٨٨٬٩٦بمبلغ نھائیة م توزیعات أرباح ٢٠٢١فبرایر ٤اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 
م.٢٠٢٠دیسمبر ٣١لایر سعودي للسھم) للسنة المنتھیة في ١٬٢٥

النظامياالحتیاطي(ب) 
من صافي دخلھا السنوي لتكوین ٪١٠للنظام األساسي للشركة األم ونظام الشركات فقد قامت الشركة األم بتحویل وفقاً 

من رأس المال. ٪٣٠احتیاطي نظامي. ویمكن للشركة األم التوقف عن إجراء مثل ھذه التحویالت عندما یبلغ االحتیاطي 

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي لایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف

١٠٬٣٠٤١٥٬٢١٤اخرىوموجوداتمسبقاً مدفوعایجار
١٬٢٨٤٣٬٢١٧وأخرىللموظفینقروض

──────────────
١١٬٥٨٨١٨٬٤٣١

══════════════

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي لایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف

١٬٤٠٦١٬٧٧٠الصندوقفينقد
ــ١١٠٬٠٠٠األجلقصیرةودیعة
٣٥٬١٠٤٢٬٨٨٥بنكیةأرصدة

────────────
١٤٦٬٥١٠٤٬٦٥٥
════════════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٤٨

بنكیةقروض-٢٣

القروض البنكیة لدى المجموعة من دیون بنكیة طویلة األجل بموجب منتجات تمویل إسالمي تتضمن ترتیبات مرابحة تتكون
وتورق مع بنوك تجاریة داخل المملكة العربیة السعودیة. یترتب على مثل ھذه القروض مصروفات تمویل وفقًا لألسعار 

مضمونة بسندات ألمر تستحق عند الطلب. تتضمن اتفاقیات القروض السائدة في السوق وقت إبرام عقود دیون. وھذه القروض
شھرًا ١٢تعھدات تنص ـ من بین أمور أخرى ـ على االحتفاظ على نسب مالیة محددة. تم عرض األقساط التي تستحق خالل 

ه القروض البنكیة على من تاریخ قائمة المركز المالي كمطلوبات متداولة في قائمة المركز المالي الموحدة. یستحق سداد ھذ
م.  ٢٠٢١فبرایر ٢٨شكل أقساط شھریة متغیرة القیمة ویستحق سداد آخر قسط في 

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي لایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف

١٦٬١٧٣ــبالمرابحةبیعاتفاقیات
٣٬٣٣٣٤٤٬١٦٦تورقاتفاقیات

────────────
٣٬٣٣٣٦٠٬٣٣٩الدیوناجمالي

────────────
المتداولالجزء: ناقص

)١٦٬١٧٣(ــاتفاقیات بیع بالمرابحة
)٤٠٬٨٣٣(٣٬٣٣٣اتفاقیات تورق

────────────
٥٧٬٠٠٦(٣٬٣٣٣(

────────────
٣٬٣٣٣ــالمتداولغیرالجزء

════════════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٤٩

(تتمة)منافع الموظفین-٢٤

وصف عام للبرنامج

العمل في المملكة العربیة تدیر المجموعة برنامج منافع نھایة الخدمة للموظفین غیر ممول ("البرنامج") وفقًا لمتطلبات نظام 
السعودیة. فیما یلي الحركة في برنامج منافع نھایة الخدمة للموظفین غیر ممول للسنة المنتھیة:

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي لایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف

٥٠٬٤١٢٤٣٬٥٣٧ینایر١فيالرصید

الموحدةالخسارةأوالربحقائمةفيمدرج
٦٬٢٤٣٤٬٨٠٣حالیةخدمةتكلفة
١٬٥٥٢١٬٧٥٧صافيتمویل،تكلفة

٧٬٧٩٥٦٬٥٦٠
الموحدةاآلخرالشاملالدخلقائمةفيمدرج
اكتواریة/ (مكاسب) خسائر
٣٬٠٥٩٥٬٢٥٤المحاسبیةاالفتراضاتفيالتغییرتأثیر
)٢٬٤١٢()١٬٢٩٨(اكتواریة/ (مكاسب) خسائر

١٬٧٦١٢٬٨٤٢
────────────
٥٩٬٩٦٨٥٢٬٩٣٩

)٢٬٥٢٧()٥٬٣٠٢(مدفوعةمنافع
────────────

٥٤٬٦٦٦٥٠٬٤١٢دیسمبر٣١فيالرصید
════════════

عمومیةومصروفاتوتسویقبیعومصروفاتإیراداتتكلفةبینالمحملةالخدمةنھایةمنافعمخصصتوزیعیليفیما
:وإداریة

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي لایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف

٢٬٩٦١٢٬٤٩٢اإلیراداتتكلفة
٢٬٠٧٦١٬٧٤٧وتسویقبیعمصاریف
٢٬٧٥٨٢٬٣٢١وإداریةعمومیةمصاریف

────────────
٧٬٧٩٥٦٬٥٦٠

════════════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٥٠

(تتمة)الموظفینمنافع -٢٤

االكتواریةاالفتراضات

الرئیسیة المطبقة في تاریخ التقریر المالي:االكتواریةیلي االفتراضات فیما

:الرئیسیةلالفتراضاتالكمیةالحساسیةتحالیلیليفیما

م٢٠١٩م٢٠٢٠

٪٣٫٢٥٪٢٫٢٥الخصممعدل
الرواتبلزیادةالمتوقعالمعدل/المستقبلفيالرواتبزیادة
سنواتأربعأول-
ذلكبعدما-

٣٪
٤٫٥٪

٣٪
٥٪

١٠٫٥٤٠ــ٠٫٧٩٠الوفیاتمعدل
ألفلكل

١٠٫٥٤٠ــ٠٫٧٩٠
ألفلكل

ألفلكل١٣٢ــ٠ألفلكل١٣٢ــ٠االنسحابمعدالت/الموظفینحركة

سنة٦٠سنة٦٠التقاعدسن

/ (نقص)زیادةللموظفینالخدمةنھایةمنافعالتزامعلىالتأثیرم٢٠٢٠دیسمبر٣١
في التغیر

بقیمةاالفتراضات 
في زیادة

بقیمةاالفتراضات 
فينقص

بقیمةاالفتراضات
سعودي لایر

باآلالف
سعوديلایر

باآلالف

٦٬٢٨٤)٥٬٢٧١(٪١الخصممعدل
)٥٬٢١٢(٦٬٠٧٣٪١الرواتبلزیادةالمتوقعالمعدل/المستقبلفيالرواتبزیادة
٣٢٤)٣٠٨(سنة١الوفیاتمعدل
٣٤)٣٣(سنة١االنسحابمعدالت/الموظفینحركة
١٬٠٨٧)٤٬٠٥٨(سنة١التقاعدسن

/ (نقص)زیادةللموظفینالخدمةنھایةمنافعالتزامعلىالتأثیرم٢٠١٩دیسمبر٣١
في التغیر

بقیمةاالفتراضات
في زیادة

بقیمةاالفتراضات
فينقص

بقیمةاالفتراضات
سعودي لایر

باآلالف
سعوديلایر

باآلالف

٦٬٠٥٥)٥٬١٦١(٪١الخصممعدل
)٥٬٠٣٥(٥٬٨٣٢٪١الرواتبلزیادةالمتوقعالمعدل/المستقبلفيالرواتبزیادة
٨٦)٦٩(سنة١الوفیاتمعدل
١٣٩)١١٩(سنة١االنسحابمعدالت/الموظفینحركة
)٣٩١(٣٦٦سنة١التقاعدسن



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٥١

(تتمة)منافع الموظفین-٢٤

المعقولةللتغیراتنتیجةالمحددةالموظفینمنافعالتزامعلىالتأثیراستقراءطریقةإلىاستناداً أعالهالحساسیةتحالیلتحدیدتم
االفتراضفيتغیرإلىالحساسیةتحالیلتستند. الماليالتقریراعدادفترةنھایةفيتحدثالتيالرئیسیةاالفتراضاتفي

التزامفيالفعليللتغیرممثلةالحساسیةتحالیلتكونالقد. ثابتةاالخرى االفتراضاتجمیعإبقاءعلىوالمحافظةالجوھري 
.البعضبعضھاعنبمعزلستحدثاالفتراضاتفيالتغیراتبانالمحتملغیرمنألنھنظراً الموظفینمنافع

.سنوات٩ھيالمحددةالمنافعاللتزامالمرجحالمتوسطفترة

:المستقبلیةالسنواتفيالمحددةالمنافعلبرنامجالمتوقعةالمدفوعاتیليفیما

التجاریة الدائنةالذمم-٢٥

.یوماً ٦٠خاللعادةتسویتھاویتمفائدةالتجاریةالدائنةالذممعلىیترتبال

م٢٠٢٠
سعودي لایر

باآلالف

م٢٠١٩
سعودي لایر

باآلالف

٧٬٤٦٩٥٬٢٦٥)التالیةالسنوي الماليالتقریر(فترة التالیةشھراً ١٢خالل
١٬٣٦٧٦٬٦٤٧سنوات٥و٢بینما
٦٬٧٢٠١٥٬٢٣٧سنوات١٠و٥بینما

٥٦٬٤٣٣٤٩٬٤١٢سنوات١٠منأكثر
────────────المتوقعةالمدفوعاتمجموع

٧١٬٩٨٩٧٦٬٥٦١
════════════

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي لایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف

٤٢٦٬٨٤٥٬٥٦٦للسیاراتموردون
٨٢٥٢٥٬٣٦٬٧٦٤وأخرىغیارقطعللمخازن،موردون

────────────
٣٤٬٢٥١٨٢٬٣٣٠
════════════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٥٢

األخرىوالمطلوباتالدفعمستحقةالمصروفات-٢٦

وأرصدتھاالعالقةذاتالجھاتمعالمعامالت-٢٧

والمنشآتللمجموعةالعلیااإلدارةموظفيوكباراإلدارةمجلسوأعضاءالرئیسیینالمساھمینالعالقةذاتالجھاتتمثل
مساویةبشروطالعالقةذاتالجھاتمنوالمشتریاتالمبیعاتتتم. ھاماً تأثیراً الجھاتھذهعلیھاتمارسأوعلیھاالمسیطر

.تجاري أساسعلىللمعامالتالسائدةلتلك

:الصلةذاتواألرصدةالھامةالمعامالتیليفیما) أ

.الموحدةالماليالمركزقائمةفيالمستحقةاألخرى والمطلوباتالمصروفاتفيمضمنةالمستحقةاألرصدة

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي لایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف

٤٤٬٤١٦٢٩٬٩٤٠الدفعمستحقةمصروفات
١١٬٣٢٢٦٬٩٠٠بالموظفینمتعلقةمستحقات
٩٠٨ــالعمالءمنمقدمةدفعات
٢٩٬٨٧٨٢٥٬٩٨٤أخرى

────────────
٨٥٬٦١٦٦٣٬٧٣٢
════════════

الرصید كما في المعاملـــة مبلغ طبیعة المعاملة طبیعة العالقة الجھة ذات العالقة 
م٢٠٢٠

سعودي لایر 
باآلالف

م٢٠١٩
سعودي  لایر

باآلالف

م٢٠٢٠
سعودي لایر 

باآلالف

م٢٠١٩
سعودي  لایر

باآلالف

٦٤٣١١٦٧سیاراتایجارمساھم الزاھدمجموعة

عبدهللا باسم مكتب
للمحاماةعبدالرحمن عاِلم 

أخرى جھة
عالقةذات

مھنیةخدمات
ــــ ١٬٧٠٧١٬٢٠٠

ــــ ٧٬١٣٣٨٬٢٩٤األجلقصیرةالمنافعموظفون اإلدارةموظفيكبار
٥٩٦٥٧٧٨٬٢٨٩٨٬٢٢٢األجلطویلةمنافع
٢٬٦٧١٢٬٥٤٣٢٬٦٧١٢٬٥٤٣اإلدارةمجلسأعضاءأتعاب



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٥٣

الطارئةواالرتباطاتااللتزامات-٢٨

طارئةارتباطات

ملیون٨٫٩م: ٢٠١٩ملیون لایر سعودي (١٩٫٨م، خطابات ضمان قائمة بمبلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١المجموعة، كما في لدى 
.للمجموعةالعادیةاألعمالدورةضمنالمجموعةعننیابةً محلیةبنوكمنصادرة) سعودي لایر

االلتزامات
م: ٢٠١٩دیسمبر ٣١(ال شيء لایر سعودي م لدى المجموعة التزامات رأسمالیة مستقبلیة بمبلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في كما
لایر سعودي).ءشيال 

القطاعیةالمعلومات-٢٩

وحداتتقدم. للمجموعةاستراتیجیةأعمالوحداتتمثلـأدناهمبینھوكماـعنھاتُفصحقطاعاتثالثالمجموعةلدى 
بالنسبة.  مختلفةتسویقیةاستراتیجیاتتتطلبلكونھامنفصلبشكلإدارتھاویتممختلفةوخدماتمنتجاتاالستراتیجیةاألعمال

علىأشھرثالثةكلأساسعلىالداخلیةاإلدارةتقاریربمراجعةللمجموعةالعلیااإلدارةتقوماستراتیجیةاعمالوحدةلكل
:المجموعةقطاعاتمنقطاعكلعملیاتالتاليالملخصیبین. األقل

.األجلطویلةإلىمتوسطةإیجارترتیباتبموجبللعمالءالمؤجرةالسیاراتیمثلـاإلیجارقطاع·
.األجلقصیرةإیجارترتیباتبموجبللعمالءالمؤجرةالسیاراتیمثلـالتأجیرقطاع·
ضمنالمصنفةغیرالبنودلتلكوالمصروفاتواإلیراداتاألخرى والمطلوباتوالموجوداتالمخزونتمثلـأخرى ·

.والتأجیراإلیجارقطاعات

.أعالهعنھاالمفصحالتشغیلقطاعاتلتكوینالتشغیلقطاعاتتجمیعیتملم

التنفیذي والرئیس  نتائج القطاعات التي یتم إعداد التقاریر عنھا ورفعھا إلى اإلدارة العلیا (رئیس مجلس اإلدارة، الرئیس  تتضمن
، والمدیر المالي للمجموعة) تلك البنود العائدة مباشرًة إلى قطاع ما وتلك النتائج التي تستند ةللمجموعة، ومدیر شؤون الشرك

إلى أساس معقول. 

فيالواردبالشكلالقطاعاتإیراداتإلىاستناداً األداءقیاسیتم. القطاعاتمنقطاعكلبنتائجالمتعلقةالمعلوماتليیفیما
.السنةخاللعنھاالتصریحتمالقطاعاتبینإیراداتتوجدال. العلیااإلدارةقبلمنُتراجعالتيلإلدارةالداخلیةالتقاریر

:دیسمبر٣١فيالمنتھیةللسنةالقطاعاتمعلوماتالتاليالجدولیمثل

المجموعأخرىتأجیراإلیجارالتفاصیل
م٢٠١٩م ٢٠٢٠م٢٠١٩م ٢٠٢٠م٢٠١٩م ٢٠٢٠م٢٠١٩م ٢٠٢٠
سعوديلایر

باآلالف 
سعودي لایر

باآلالف 
سعوديلایر

باآلالف 
سعودي لایر

باآلالف 
سعوديلایر

باآلالف 
سعودي لایر

باآلالف 
سعوديلایر

باآلالف 
سعودي لایر

باآلالف 

ـ عمالء  إیرادات
٤٨٥٬٧٣٢٥٠٩٬٣٩٨١٨٤٬٩٢٢٢٧٣٬٤٦٩٣٠٦٬٥٥١٢٦٠٬٦٢٧٩٧٧٬٢٠٥١٬٠٤٣٬٤٩٤خارجیین  
) ٤٤٨٬٦٠٩() ٤٠٥٬٨٠٠(ــ ــ) ١٣٩٬٧٦١() ١١٥٬٦٣١() ٣٠٨٬٨٤٨() ٢٩٠٬١٦٩(سیارات  استھالك

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

١٩٥٬٥٦٣٢٠٠٬٥٥٠٦٩٬٢٩١١٣٣٬٧٠٨٣٠٦٬٥٥١٢٦٠٬٦٢٧٥٧١٬٤٠٥٥٩٤٬٨٨٥القطاع ربح
══════════════════════════════════════════════════════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٥٤

(تتمة)المعلومات القطاعیة-٢٩

:الموزعةغیر(المصروفات) /اإلیرادات

:القطاعاتومطلوباتموجوداتتفاصیلیليفیما

أخرىإفصاحات

.الملموسةغیروالموجوداتوالمعداتالممتلكاتإلىاضافاتمنالرأسمالیةالمصروفاتتتكون

م٢٠١٩م٢٠٢٠
لایر سعودي 

باآلالف
لایر سعودي 

باآلالف

)٢٩٧٬٥٢٥()٢٧٣٬٠٨٩(اإلیراداتتكلفة
٢٬٢٥٠١٬٥٤٨صافيأخرى،تشغیلیةإیرادات
)٤٢٬٩٤٦()٤٣٬٣٧٧(وتسویقبیعمصاریف
)٦٦٬٧٨٤()٦٠٬٤٠٧(وإداریةعمومیةمصاریف

)٤٬٩٢١()٢٬٦٤٩(صافيتمویل،تكلفة
)١١٤(ــزمیلةشركاتنتائجفيالحصة

──────────────
١٩٤٬١٣٣١٨٤٬١٤٣الزكاةقبلالربح

══════════════

موزعغیرموزعالتفاصیل 
اإلجماليأخرىتأجیراإلیجار
سعودي لایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف
م٢٠٢٠

٧٣٧٬٥١٩٢٤٩٬٩٥٣٤٩٧٬٣٨٠١٬٤٨٤٬٨٥٢قطاعیةموجودات
٢١٠٬٢٧٣٢١٠٬٢٧٣ــــالقطاعمطلوبات

م٢٠١٩
٧٤٥٬٣٢٣٣٥٢٬٠٠٨٣٥٥٬٤٧٧١٬٤٥٢٬٨٠٨قطاعیةموجودات
٢٩٣٬٠٠٩٢٩٣٬٠٠٩ــــالقطاعمطلوبات

موزعغیرموزعالتفاصیل 
اإلجماليأخرىتأجیراإلیجار
سعودي لایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف
م٢٠٢٠

٣٠٨٬٨٢٥٧٠٬٩٤٥٥٬٣٣٣٣٨٥٬١٠٣رأسمالیةمصروفات

م٢٠١٩
٣٢١٬٩٦٨٢١٦٬٣٢٩٤٥٬٩١٧٥٨٤٬٢١٤رأسمالیةمصروفات



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٥٥

(تتمة)المعلومات القطاعیة-٢٩

األدواتانحیثفردیةقطاعاتعلىالمالیةالموجوداتعلىوالخسائروالمكاسبوالتكالیفالتمویلإیراداتتوزیعیتملم
ألنھاالقطاعاتتلكعلىالمالیةوالمطلوباتوالموجوداتالزكاةتوزیعیتملم. المجموعةاساسعلىادارتھایتماألساسیة

.المجموعةاساسعلىادارتھایتمأیضاً 

المالیةاألدواتمخاطرإدارة-٣٠

للمطلوباتالرئیسيوالغرض. أخرى دائنةوذممالتجاریةالدائنةوالذممالقروضللشركةاألساسیةالمالیةالمطلوباتتتضمن
الذمممنللمجموعةالرئیسیةالمالیةالموجوداتتتكون. عملیاتھالدعمضماناتوتقدیمالشركةعملیاتتمویلھوھذهالمالیة
.حكمھفيوماوالنقداألخرى المدینةوالذممالتجاریةالمدینة

الفائدة،أسعارمخاطرذلكفي(بما السوقمخاطرفيوالمتمثلةالمالیةالمخاطرمنالعدیدإلىتعرضھاالمجموعةأنشطة
إدارةدعمعلىالكليالمجموعةإدارةبرنامجیركز. السیولةومخاطراالئتمانومخاطر) األسعارومخاطرالعملة،ومخاطر
األداءعلىالمحتملةالعكسیةالتأثیراتلتقلیلالمستمروالسعيالصلةذاتالسوقمتغیراتمنالعدیدمراقبةوكذلكالسیولة
.للمجموعةالمالي

السوقمخاطر
. السوقأسعارفيالتغیراتنتیجةمالیةألداةالمستقبلیةالنقدیةالتدفقاتأوالعادلةالقیمةتذبذبمخاطرھيالسوقمخاطر
أسعارمخاطرمثلاألخرى األسعارومخاطرالعملةومخاطرالعمولةأسعارمخاطر: أنواعثالثةمنالسوقمخاطرتتكون
قروضمنالسوقبمخاطرالمتأثرةالمالیةاألدواتتتضمن. السلعومخاطراألسھم

الفائدة أسعارمخاطر
والتدفقاتالماليالمركزعلىالسائدةالفائدةأسعارفيالتذبذببتأثیرترتبطمتنوعةلمخاطرالتعرضھيالفائدةأسعارمخاطر
أدواتھاعلىالفائدةاستحقاقلمواعیدالمنتظمةالمراقبةخاللمنالفائدةأسعارمخاطربإدارةالمجموعةتقوم.  للمجموعةالنقدیة
.فائدةتحملالتيالمالیة

.للسنةالربحمعدلحساسیةیوجدوالثابتبسعرھيالقروضجمیعالماليالتقریرتاریخفي

األجنبیةالعمالتمخاطر
المجموعةمعامالتوتتم. األجنبیةالعمالتصرفأسعارلتقلبنتیجةمالیةأدواتقیمةتذبذبمخاطرھيالعملةمخاطر
موجوداتصافيلھاوالتيأجنبیة،زمیلةشركاتفياستثماراتالمجموعةتمتلكذلكومع. السعودي باللایررئیسیةبصورة
المحلیةالعملةبینالصرفمعدلفيبالحركاترئیسیةبصورةللمخاطرالتعرضیتعلقھذهوحالیًا،.  العملةلمخاطرمعرضة
.الموحدةالمالیةالقوائمعلىتأثیرهوتدیرالتغیرھذامثلالمجموعةإدارةتراقب. الھندیةالروبیةمقابل

األخرىاألسعارمخاطر
.السلعوالالملكیةحقوقفياستثماراتتمتلكالأنھاحیثاألسعاربمخاطرمتأثرةغیرالمجموعة

مخاطر االئتمان
االئتمان ھي مخاطر عدم وفاء طرف بالتزام ما بموجب أداة مالیة أو عقد مع عمیل والتسبب في تكبد الطرف اآلخر مخاطر

مخاطر االئتمان عندما ینخرط عدد تركزاتھامة على مخاطر االئتمان. تنشأ تركزاتخسارة مالیة. لیس لدى المجموعة أي 
احدة في نفس المنطقة الجغرافیة أو لدیھم سمات اقتصادیة واحدة قد تتسبب من األطراف المقابلة في نشاط أو أنشطة تجاریة و

في فشلھم في الوفاء بالتزاماتھم التعاقدیة. ومن أجل تقلیص التعرض لمخاطر االئتمان، فقط قامت المجموعة بتطویر عملیة 
في المراقبة المستمرة لمخاطر االئتمان تجاه اعتماد رسمیة بحیث یتم تطبیق الحدود االئتمانیة على العمالء. كما تستمر اإلدارة 

العمالء لتكوني مخصصات مقابل تلك األرصدة والتي تعتبر مشكوك في استردادھا.
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٥٦

(تتمة)المالیةاألدواتمخاطرإدارة-٣٠

(تتمة)االئتمانمخاطر
العمالءأساسعلىموسعتقییمأساسعلىلعمالئھااالئتمانحدودلوضعنظامالمجموعةلدى فإنھالمخاطرتلكولتخفیف
.بھمالخاصالدفعوتاریخ

فیما یلي إجمالي تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان في تاریخ التقریر المالي:

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي لایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف

المالیةالموجودات
٢٠١٬٧٥٨١٩١٬٦٠٤)١٩(اإلیضاح تجاریةمدینةذمم
١٤٥٬١٠٤٢٬٨٥٥)٢١(االیضاح ) الصندوقفي دنقاستبعاد (حكمھفيومانقد

────────────
٣٤٦٬٨٦٢١٩٤٬٤٥٩
════════════

تجاریةمدینةذمم
الثابتة واإلجراءات والضوابط المتعلقة جموعةمالإدارة مخاطر ائتمان العمالء من قبل كل وحدة أعمال خاضعة إلى سیاسة  یتم

بإدارة مخاطر االئتمان. یتم تقییم نوعیة ائتمان العمیل استنادًا إلى بطاقة تصنیف االئتمان المكثف وتحدید حدود االئتمان الفردي 
).٪١٣م: ٢٠١٩م (٢٠٢٠دیسمبر٣١فيكماالقائمةالمدینةالذمممن٪١٨ل أكبر خمسة عمالء نسبة طبقًا لھذا التقییم. یمث

االئتمانخسائرلقیاسالمخصصاتمصفوفةباستخدامالمالیةالقوائمإعدادبتاریخالقیمةفياالنخفاضتحلیلإجراءیتم
المعقولةوالمعلوماتوالمطلوباتللنقودالزمنیةوالقیمةباالحتماالتالمرجحةالنتائجاالحتسابعملیةتعكس. المتوقعة
. المستقبلیةاالقتصادیةبالظروفالمتعلقةوالتوقعاتوالحالیةالسابقةاألحداثعنالمالیةالقوائمإعدادبتاریخالمتاحةوالمؤیدة

تكونأنیتوقعكانإذاوذلكللتعزیز،تخضعوالسنةمنألكثرالسدادمتأخرةكانتإذاعادةالتجاریةالمدینةالذممشطبیتم
القوائمإعدادبتاریخاالئتمانلمخاطرللتعرضاألقصىالحدیمثل. بذلكالقیاممنفعةمنبكثیرأعلىالنشاطھذامثلتكلفة
. منتظمةبصورةالعمیلعلىالقائمةالمدینةالذمممراقبةویتم. المالیةالموجوداتفئاتمنفئةلكلالدفتریةالقیمةالمالیة
منیتجزأالكجزءتعتبروالتيمقدمةدفعةاونقدیةضمانبودیعةممكناذلكیكونحیثمضمونینالعمالءبعضوكذلك
المدینةالذممعلىاالئتمانلمخاطرالتعرضإن. القیمةانخفاضحسابفياالعتبارفيأخذھاویتمالتجاریةالمدینةالذمم

٪٢٤٫٨٦إلى٪٤٫٢٣بینماتتراوحالمصفوفة،مخصصوباستخدامالمضمونةالمدینةالذممباستثناءللشركة،التجاریة
.التواليعلىیوماً،٣٦٥منوأكثریوماً ٩٠منأقلأعمارھاالتيالتجاریةالمدینةالذممحول

عالقةذاتجھاتمنقیمتھاانخفضتأوموعدھامضىمدینةذممتوجدال

السیولةمخاطر
السیولة ھي مخاطر مواجھة المنشأة صعوبة في الحصول على األموال لمقابلة ارتباطاتھا المتصلة باألدوات المالیة. مخاطر

تنشأ مخاطر السیولة عن عدم القدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ یقارب القیمة العادلة لھ. تتم مراقبة احتیاجات 
ولة على أساس منتظم وتقوم اإلدارة بالتأكد من توافر أموال كافیة لتأدیة أي التزامات مستقبلیة حال نشوئھا. لیس لدى السی

ھامة على مخاطر االئتمان.تركزاتالمجموعة أي 
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م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٥٧

إدارة مخاطر األدوات المالیة (تتمة)-٣٠

(تتمة)مخاطر السیولة
:المخصومةغیرالتعاقدیةالدفعاتأساسعلىبالمجموعةالخاصةالمالیةالمطلوباتاستحقاقتواریخأدناهالجدولیلخص

اإلجماليسنوات٥منأكثرسنوات٥إلى١سنةخاللم٢٠٢٠
سعوديلایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف
سعوديلایر

باآلالف
سعوديلایر

باآلالف

٣٬٣٣٣ــــ٣٬٣٣٣بنكیةقروض
٢٤٬١٩٠ــ٧٬١٧١١٧٬٠١٩اإلیجارعقودالتزامات

٣٤٬٢٥١ــــ٣٤٬٢٥١تجاریةدائنةذمم
────────────────────────
٦١٬٧٧٤ــ٤٤٬٧٥٥١٧٬٠١٩
════════════════════════

اإلجماليسنوات٥منأكثرسنوات٥إلى١سنةخاللم٢٠١٩
سعوديلایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف
سعوديلایر

باآلالف
سعوديلایر

باآلالف

٦٠٬٣٣٩ــ٥٧٬٠٠٦٣٬٣٣٣بنكیةقروض
٢٩٬٢٥٧ــ٥٬٢١٣٢٤٬٠٤٤اإلیجارعقودالتزامات

٨٢٬٣٣٠ــــ٨٢٬٣٣٠تجاریةدائنةذمم
────────────────────────
١٧١٬٩٢٦ــ١٤٤٬٥٤٩٢٧٬٣٧٧
════════════════════════

المالرأسإدارة-٣١
العائدة المبقاةإدارة رأسمال المجموعة فان رأس المال یتضمن رأس المال الصادر، االحتیاطي النظامي واالرباح ولغرض

الى حملة األسھم بالشركة األم. یتمثل الھدف الرئیسي إلدارة رأس مال المجموعة في تعظیم القیمة للمساھمین.

ومتطلباتاالقتصادیةالظروففيالتغیراتضوءعلىوذلكعلیھ،تعدیالتبعملوتقومرأسمالھاھیكلالمجموعةتدیر
إعادةأوالمساھمینإلىاألرباحتوزیعاتتعدیلللمجموعةیجوزتعدیلھ،أوالمالرأسھیكلعلىوللحفاظ. المالیةالتعھدات

یمثلوالذي الحركةمعدلباستخدامالمالرأسبمراقبةالمجموعةتقوم. جدیدةأسھمإصدارأوالمساھمینإلىالمالرأس
للسلفالمتداولغیروالجزءالمتداولالجزءالمجموعةتتضمن. الدینزائداً المالرأسإجماليعلىمقسوماً الدینصافي
.الدینضمن

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي لایر

باآلالف
سعودي لایر

باآلالف

٢٧٬٥٢٣٨٩٬٥٩٦اإلیجاروالتزاماتألجلقروض-الدین
١٬٢٧٤٬٥٧٩١٬١٥٩٬٧٩٩الملكیةحقوق

──────────────
١٬٣٠٢٬١٠٢١٬٢٤٩٬٣٩٥والدین المالرأس

──────────────
٠٫٠٢٠٫٠٧الحركةمعدل

══════════════
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٥٨

(تتمة)إدارة رأس المال-٣١

المالیةبالتعھداتتفيأنھالضمانأخرى،أموربینمنالمجموعة،رأسمالإدارةتھدفالشامل،الھدفھذاتحقیقأجلومن
. فورابالسلفیطالببأنللبنكالمالیةبالتعھداتالوفاءانتھاكیسمحوقد.  المالرأسھیكلمتطلباتتحددالتيللسلفالمرفقة

والسیاساتاألھدافعلىتغیراتأي تطرألم. الحالیةالسنةفيسلفأي بخصوصالمالیةللتعھداتانتھاكأي ھناكیكنلم
م.٢٠١٩دیسمبر٣١وم٢٠٢٠دیسمبر٣١فيالمنتھیتینالسنتینخاللالمالرأسبإدارةالخاصةواالجراءات

والمطلوباتللموجوداتالعادلةالقیمة-٣٢

علىتتممعاملةفيإرادتھماوملءبمعرفتھماطرفینبینماالتزامسدادأوأصلمبادلةیمكنالذي الثمنھيالعادلةالقیمة
أواألصلبیعبأناالفتراضإلىالعادلةالقیمةقیاسیستند. القیاستاریخفيالرئیسیةالسوقأطرافبینمانظاميأساس
:إماسیتمااللتزامتحویل

أوااللتزام،أولألصلالرئیسیةالسوقخاللمن·
خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غیاب السوق الرئیسیة. من·

.المجموعةقبلمنإلیھاللوصولقابلةتكونأنیجبفائدةاألكثراألسواقأوالرئیسیةاألسواقإن

االلتزامأواألصلتسعیرعندالسوقأطرافیستخدمھاالتياالفتراضاتباستعمالااللتزامأولألصلالعادلةالقیمةقیاسیتم
الماليغیرلألصلالعادلةالقیمةقیاسیأخذ. لھماقتصادیةمصالحأفضلیحققبمایعملونالسوقأطرافأنافتراضعلى
طرفإلىببیعھأومنھمنفعةأفضلیحققفیمااألصلباستخداماقتصادیةمنافعتحقیقعلىالسوقأطرافقدرةالحسبانفي
.منھمنفعةأفضلیحققفیماالستخدامھالسوقأطرافمنآخر

استخداموتعظیمالعادلةالقیمةلقیاسكافیةبیاناتلھاوتتوافرواألحوالالظروفمعتتناسبتقییمأسالیبالمجموعةتستخدم
.حدأكبرإلىالملحوظةغیرالمعطیاتاستخداموتقلیصالعالقةذاتالملحوظةالمعطیات

فيتصنفالموحدةالمالیةالقوائمفيعنھااالفصاحأوالعادلةالقیمةقیاسأجلھامنیتمالتيوالمطلوباتالموجوداتجمیع
العادلةالقیمةلقیاسجوھریاً یعتبرالذي األدنىالمستوى معطیاتإلىاستناداً أدناهالمبینالعادلةللقیمالھرميالھیكلنطاق
:ككل

.مماثلةمطلوباتأولموجوداتنشطةأسواقفي) المعدلة(غیر المتداولةاألسعار: ١المستوى ·
: أسالیب تقییم أخرى یكون فیھا الحد األدنى من المعطیات الجوھریة ملحوظة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ٢المستوى ·

لقیاس القیمة العادلة. 
.العادلةالقیمةلقیاسملحوظةغیرالجوھریةالمعطیاتمناألدنىالحدفیھایكونأخرى تقییمأسالیب: ٣المستوى ·

الھرميالھیكلمنمختلفةمستویاتضمنتقعااللتزامأولألصلالعادلةالقیمةلقیاسالمستخدمةالمدخالتكانتإذاوفیما
ٍ فیتمالعادلة،للقیم المستوىحیثمنالعادلةللقیمالھرميالھیكلفيالمستوىنفسفيبكاملھاالعادلةالقیمةقیاستصنیفعندئذ

.القیاسلكاملبالنسبةالجوھریةللمدخالتاألدنى

ھذهفيتحدثالتيالماليالتقریرفترةنھایةفيالعادلةللقیمالھرميالھیكلمستویاتبینالتنقالتبتسجیلالمجموعةتقوم
.التغیرات

وتمالدفتریةقیمھالتقریبللشركةالمالیةلألدواتالعادلةالقیمتقدیرتمم ٢٠١٩دیسمبر٣١م٢٠٢٠دیسمبر٣١فيكما
التجاریةالمدینةالذممتقییمفيھامةمدخالتتطبیقیتملم. العادلةللقیمالھرميالھیكلمنالثانيالمستوى ضمنتصنیفھا

م.٢٠١٩دیسمبر٣١وم ٢٠٢٠دیسمبر٣١فيكما
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(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٥٩

(تتمة)القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات-٣٢

معدلتعكسالخصممعدلباستخدامالمخصومةالنقدیةالتدفقاتنموذجباستخدامالمحددةالشركةلقروضالعادلةالقیم
الدفتریةالقیمةتختلفلمم، ٢٠١٩دیسمبر٣١وم ٢٠٢٠دیسمبر٣١فيكما. المالیةالقوائمفترةنھایةفيكمااالقتراض
.المحسوبةالعادلةقیمھاعنجوھریاً للقروض

.المستویاتبینحركاتھناكتكنلمم ٢٠١٩وم ٢٠٢٠دیسمبر٣١فيالمنتھیةالسنةخالل

التمویلیةاألنشطةعنالناشئةالمطلوباتفيالتغیرات-٣٣

:التمویلیةاألنشطةعنالناشئةالمطلوباتفيالتغیرات

ینایر١
م٢٠٢٠

تدفقات 
نقدیة 

إیجار عقود
أخرىجدیدة 

دیسمبر ٣١
م٢٠٢٠

سعودي لایر
باآلالف

سعودي لایر
باآلالف

سعودي لایر
باآلالف

سعودي لایر
باآلالف

سعودي لایر
باآلالف

٣٬٣٣٣٣٬٣٣٣ــ)٥٧٬٠٠٦(٥٧٬٠٠٦القروضمنالمتداولالجزء
٣٬٥٨٢٨٨٨٢٤٬١٩٠)٩٬٥٣٧(٢٩٬٢٥٧اإلیجارعقودالتزامات
ــ)٣٬٣٣٣(ــــ٣٬٣٣٣القروضمنالمتداولغیرالجزء

──────────────────────────────
٣٬٥٨٢٨٨٨٢٧٬٥٢٣)٦٦٬٥٤٣(٨٩٬٥٩٦المجموع

══════════════════════════════

ینایر١
م٢٠١٩

تدفقات
نقدیة

إیجار عقود
أخرىجدیدة

دیسمبر ٣١
م٢٠١٩

سعودي لایر
باآلالف

سعودي لایر
باآلالف

سعودي لایر
باآلالف

سعودي لایر
باآلالف

سعودي لایر
باآلالف

١٠٣٬٥١٨٥٧٬٠٠٦ــ)١٣٦٬١٢٢(٨٩٬٦١٠القروضمنالمتداولالجزء
٢٩٬٢٥٧)٥٬١٤١(١٧٬٧٠٦)٨٬٢٣٠(٢٤٬٩٢٢اإلیجارعقودالتزامات
٣٬٣٣٣)١٠٣٬٥١٨(ــ١٥٬٨٥١٩١٬٠٠٠القروضمنالمتداولغیرالجزء

────────────────────────────────
٨٩٬٥٩٦)٥٬١٤١(١٧٬٧٠٦)٥٣٬٣٥٢(١٣٠٬٣٨٣المجموع

════════════════════════════════

الجزءإلىفائدةعلیھاتدفعقروضمنالمتداولغیرالجزءتصنیفوإعادةاالیجارعقدانھاءتأثیر"أخرى" عمودیتضمن
.الوقتمروربسببالمستحقالمتداول



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٦٠

الفروع-٣٤
:التالیةالفروعاألمالشركةلدى 

الفرعموقعالتجاريالسجلرقمالفرعموقعرقم السجل التجاري
المدینة٢٩٤١٧أبھا٢٣٣٠٩
المدینة٢٩٤١٨أبھا٦٩٨٥٧
المدینة٤٨٨٦٣الباحة٠٣٢٠٥
المدینة٤٨٨٦٥الخرج٣٨١٧١
المدینة١٢٧٨٧القنفدة٠٨٨٤٠
المدینة٥٧٠٨٨الظھران٠١٨٧٤
المدینة٤٩٧٤٦المبرز٤٠٢٢٩
المحایل٦٨٥٦٧بیش٣٣٧٩٦
مكة المكرمة٣٧٧٦٢بیشة٠٨٨٤٥
المكرمةمكة٢٧٧٦٣بریدة٣٨٨٠٩
المكرمةمكة٩٨٩٧٩بریدة٩١٦٤٩
المكرمةمكة١٨٨٨٤الدمام١٥١٥٣
المكرمةمكة٢٢٢٣٧الدمام٩٢٧٤١
المكرمةمكة٣٠٩٢٥حائل٣٩٤٢٠
نجران٢٥٩٠٠جدة٩٢٦٢٣
رابغ٠٢٣٧٤جدة٣٥٨٤٢
الریاض٩٤٦٨جدة٤٣٧٥٧
الریاض٧٩٩٩١جدة٠٤٠٠٧
الریاض٨٩٤٤٨جدة٣٠٧٨٢
الریاض٤٧٧٢٠جدة١٠٩٢٤
الریاض٨٨٣٨٦جدة٩٨٩٢٣
الریاض٤٩٦٢٦جدة٥٨٧٧٦
الریاض٤٩٦٢٨جدة٦٦٣٧٣
الریاض٤٩٦٢٧جدة٩٦١٦١
الریاض٥٢٧٥١جدة٠٦٧١٠
الریاض٧٩٩٩٢جدة٠٦٧١٢
الریاض٧٩٩٩٣جدة١٤٩٧٦
الریاض٧٩٩٩٥جدة٤٣٧٥٨
الریاض٧٩٩٩٦جدة٤٥٤٢٢
الریاض٧٩٩٩٧جدة٦٨٩٧٣
تبوك٣٠٥٥٨جدة٦٩٦٣٠
الطائف٠٩٥٧٤جدة٦٩٦٣١
تبوك٢٧٥٩٤جدة٢١٢٩٣
الطائف٢٧٥٩٥جدة٩٢٦١٩
تبوك٢٢٩٤٦جدة٩٢٦٢٠
تبوك٣٨٤٢٣جدة٩٢٦٢١
ینبع٠١٣٩٤جیزان١٤٠٣٦
ینبع٠٣٠٦٧جیزان٣٢٢١٩
ینبع٢٠٢١٦الجبیل٠٥١٢٧
ینبع٢٠٢١٧مشیطخمیس٢١٤٩٣
ینبع٠٨١٨٠مشیطخمیس٧١٤٤٥
مشیطخمیس٧١٤٤٦
الخبر٢٥٧٥٠
المدینة٢٩٤١٦



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٦١

١٩-كوفیدتأثیر -٣٥

م أعلنت ٢٠٢٠م، وفي مارس ٢٠١٩) ألول مرة بنھایة دیسمبر ١٩-جدیدة من كورونا فیروس (كوفیدساللةالتعرف على تم
االنتشار في جمیع أنحاء العالم تقریبا بما في ذلك المملكة العربیة ١٩-منظمة الصحة العالمیة عنھ كجائحة. وواصل كوفید

دن وھو ما أدى لتراجع األنشطة االقتصادیة وإغالق السعودیة، مما أدى إلى فرض قیود على السفر وحظر التجول في الم
العدید من القطاعات على المستویین العالمي والمحلي.

محددةغیرالمبالغأنإالمؤكدأمرالمالیةونتائجھاوعملیاتھاالمجموعةأعمالعلىكورونافیروسجائحةتأثیرمدى إن
خاللعلیھاُیعتمدبصورةتقدیرھامنالمجموعةتتمكنالقدوالتيالمستقبلیة،والتطوراتالعواملمنالعدیدعلىوتعتمد
تتخذھاقدالتياالحترازیةواإلجراءاتالمرضتفشيومدةالفیروس،انتقالمعدلالعواملھذهوتتضمن. الحالیةالفترة

عمالءأعمالعلىوتأثیرھااالقتصادي،النشاطعلىاإلجراءاتتلكوتأثیرالوباء،انتشارمنللحدالحكومیةالسلطات
.العواملمنوغیرھاالمجموعة،

أنھ من الصعب اآلن التنبؤ بمدى ومدة تأثیره على األعمال واالقتصاد، أجرت إدارة المجموعة تقییماً للتأثیر على عملیات وبما
لتجاریة بما في ذلك عوامل مثل القیود على السفر والطلب على المجموعة ككل، وقدرت احتیاجاتھا من السیولة والجوانب ا

الخدمات والطلب على السیارات المستعملة وغیر ذلك. ال یمكن للمجموعة أن تضمن أن افتراضاتھا المستخدمة في التقدیرات 
رعة انتشار الوباء المذكورة أعاله ستكون صحیحة نتیجة مثل ھذا الوضع غیر المؤكد. إضافة إلى ذلك، فإن حجم ومدة وس

العالمي غیر مؤكدین. ولذلك اتخذت اإلدارة عدة خطوات للتخفیف من آثار الوباء، بما في ذلك إجراءات خفض التكالیف. كما 
أن إدارة المجموعة قامت أیضا بإعادة تقییم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة باستخدام عوامل االقتصاد الكلي والتي نتج عنھا 

ملیون لایر سعودي وقامت بتقییم وضع التدفق النقدي بما في ذلك التسھیالت ١٤٬١٧٧ائتمان متوقعة بمبلغ مخصص خسائر
البنكیة المتاحة واستمرار عقود اإلیجار الحالیة وجاھزیة العملیات التشغیلیة عندما یتحسن الوضع. إال أن عدم التأكد بشأن ھذه 

تائج قد تتطلب تعدیًال جوھریًا على القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات التي والتقدیرات یمكن أن یؤدي إلى ناإلفتراضات
ستتأثر في الفترات المستقبلیة. وبما أن الوضع یتطور بسرعة مع حاالت عدم التیقن المستقبلیة، فإن إدارة المجموعة ستواصل 

تقییم األثر استنادا إلى التطورات المرتقبة.

الموحدة المالیةالقوائماعتماد-٣٦

اآلخرةجمادى ٢٢م (الموافق ٢٠٢١فبرایر ٤بتاریخاإلدارةمجلسقبلمنالموحدةالمالیةالقوائمھذهعلىالموافقةتم
ھـ).١٤٤٢
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