
 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة)  

 (غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةالقوائم المالیة 
 وتقریر مراجع الحسابات المستقل

م ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 



 
   الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

  األولیة الموحدة الموجزةالقوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 الصفحة الفھرس

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

  
 ۳ الموجزةوقوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحدة 

  
 ٤ الموجزةقائمة المركز المالي الموحد 

  
 ٥ الموجزةقائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة 

  
 ٦ الموجزةقائمة التدفقات النقدیة الموحدة 

  
 ۱۹ - ۷ األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 

  
 















 للمواصالت   المتحدة الدولیة الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
  األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 

۷ 
 

 معلومات عن الشركة .۱
 

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

 
ً السیارات"  تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة األم في تأجیر واستئجار السیارات تحت االسم التجاري "بدجت لتأجیر  وفقا

الصادر عن وزارة النقل في المملكة العربیة السعودیة. تم إدراج الشركة األم في سوق   ۰۲۰۲۰۰۰٤۰۰للترخیص رقم 
 م. ۲۰۰۷سبتمبر  ۰۱السعودیة في  األسھم

 
 یقع المكتب المسجل للشركة األم في العنوان التالي: 

 
 طریق الملك عبد العزیز، حي البساتین ٦٦۹٥

 ۹۲الوحدة رقم  
 ، ٤۳۲۷-۲۳۷۱۹جدة 

 المملكة العربیة السعودیة. 
 

شركة   -٪ من رأس المال المصدر لشركة الجذور الراسخة للنقلیات المحدودة  ۱۰۰كما في تاریخ التقریر، تمتلك الشركة األم  
حال ھي شركة ذات  شخص واحد ("الشركة التابعة" أو "رحال" ویشار إلیھا مجتمعة مع الشركة األم بـ "المجموعة"). ر

جار وتأجیر المركبات والمعدات إیمسؤولیة محدودة تأسست وتم تسجیلھا في المملكة العربیة السعودیة وتعمل في مجال 
ً الثقیلة وتجارة المركبات الثقیلة والمعدات وقطع الغیار   للسجل التجاري.  وفقا

 
٪ المتبقیة من ملكیة الشركة الزمیلة الحالیة یونترانس ٥۱م، استحوذت الشركة األم على نسبة ۲۰۲۰ینایر  ۲٦اعتباًرا من 

  ه ٪ من حصص الملكیة في ھذ۱۰۰إنفوتیك سیرفیسز إندیا برایفت لیمتد. على ھذا النحو، فإن الشركة األم تمتلك بالكامل 
 .األولیة الموحدة الموجزة. لذلك، تم توحیدھا في ھذه القوائم المالیة  المنشأة

 
 ركات الزمیلة: فیما یلي تفاصیل الش

 
 ٪ رأس المال المحتفظ بھ  مجال األنشطة الرئیسیة  االسم 

 مارس ۳۱  
 م۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

    
 ٪ ۳۲٬۹۹ ٪۳۲٬۹۹ عقد إیجار تشغیلي لسیارات لیز ھولدینج إندیا برایفت لیمتد نستر

 
 لیز ھولدینج إندیا برایفت لیمتد نستر
 

برایفت لیمتد خسائر في السنوات السابقة، وقامت اإلدارة بتخفیض قیمة االستثمار، وظھر لیز ھولدینج إندیا  نستكبدت تر
  بقیمة ال شيء.

  م. ۲۰۲۱مارس  ۳۱م أو ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱لم یكن لدى الشركة الزمیلة أي مطلوبات محتملة أو التزامات رأسمالیة في 
 
 
 
 

  



 للمواصالت   المتحدة الدولیة الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
  األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 

۸ 
 

 أساس اإلعداد  .۲
 
 المطبقةالمعاییر المحاسبیة  ۲-۱
 

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

 ھا مجتمعة بـ "المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة").(یشار إلی والمحاسبین
 

جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في مجموعة كاملة من القوائم   األولیة الموحدة الموجزةال تتضمن ھذه القوائم المالیة  
م.  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱یة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في في المالیة الموحدة السنویة. ویجب قراءتھا مع القوائم المال

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

دیسمبر  ۳۱م ال تعتبر بالضرورة مؤشرا على النتائج التي یمكن أن تكون علیھا نتائج السنة المالیة التي تنتھي في ۲۰۲۱
 م. ۲۰۲۱

 
 أساس القیاس ۲-۲
 

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

 
 عملة النشاط والعرض ۲-۳
 

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

 
 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة  ٤-۲
 

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

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

، وفي  ومع ذلكم.  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ت ھي ذات السیاسات التي ُطبقت في القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  للتقدیرا
ضوء عدم التأكد الحالي، فقد یؤدي أي تغیر مستقبلي في االفتراضات والتقدیرات إلى نتائج قد تتطلب تعدیالت جوھریة 

ي ستتأثر في الفترات المستقبلیة. ونظرا لتطور الوضع سریعًا مع حالة عدم  على القیم الدفتریة للموجودات أو المطلوبات الت
 ). ۱٥التأكد في المستقبل، ستستمر اإلدارة في تقییم التأثیر بناًء على التطورات المستقبلیة (انظر أیضا اإلیضاح 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة .۳
 

تتفق مع تلك المتبعة في  األولیة الموحدة الموجزةإن السـیاسـات المحاسـبیة وطرق الحسـاب المتبعة في إعداد القوائم المالیة  
ــنة المنتھیة في  ــنویة الموحدة للمجموعة للســ ــمبر  ۳۱إعداد القوائم المالیة الســ ــتثناء تطبیق التعدیالت ۲۰۲۰دیســ م، باســ

اریة اعتباًرا من  یرات الـس بیة الجدیدة كما ھو مذكور في اإلیضـاح ۲۰۲۱نایر ی  ۰۱والتفـس ات المحاـس یاـس . لم تقم ۱٦م والـس
 المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل صدر ولكن لم یدخل حیز التنفیذ.

 
 
 
 
 
 
 



 للمواصالت   المتحدة الدولیة الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
  األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 

۹ 
 

 الزكاة والضریبة .٤
 

  ط الزكوي ھناك أي تغییر في حالة الربملیون لایر سعودي. لم یكن  ۱٫۷۷بلغت الزكاة ومصروفات الضریبة للفترة 
 م. ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱والضریبیة للشركة األم والشركات التابعة لھا من القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 
 فیما یلي حركة مخصص الزكاة للفترة / السنة: 

لفترة الثالثة أشھر  
 المنتھیة في

مارس  ۳۱
 م۲۰۲۱

للسنة المنتھیة في  
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
 (مراجع) (غیر مراجع) 

   
   ٦٫۹۳۹  ۸٫۲۱۷ في بدایة الفترة / السنة 

   ٦٫۲۸٦  ۱٫۷٦٦ خالل الفترة / السنة  المحمل
 )٥٫۰۰۸(  - المدفوع خالل الفترة / السنة 

   
 ۸٫۲۱۷ ۹٫۹۸۳ في نھایة الفترة / السنة 

 
 ربحیة السھم .٥
 

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

 م وجود عملیات متوقفة خالل الفترة.منفصلة للسھم من العملیات المستمرة نظرا لعد
 

 یتم احتساب ربحیة السھم على النحو التالي: 
 لفترة الثالثة أشھر 

  مارس ۳۱المنتھیة في 
 (غیر مراجع) (غیر مراجع) 
 م ۲۰۲۰ م۲۰۲۱ 

   
 ٤٥٫٤٥۷ ٥٥٫۱۷٦ (باأللف لایر سعودي)الربح العائد إلى مساھمي الشركة األم 

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

   
   ۰٬٦٤ ۰٬۷۸ ربحیة السھم (باللایر السعودي)

 
 الممتلكات والمعدات .٦
 

 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة 
 م۲۰۲۱مارس  ۳۱المنتھیة في 

 للسنة المنتھیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

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

 سعودي
ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر   
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

        
 ۱٫۲۲۷٫۰۱۲ ۱۲۹٫٦۸۱ ۱٫۰۹۷٫۳۳۱  ۱٫۱۱٥٫۸۲۷ ۱۲۸٫۳٥٥ ۹۸۷٫٤۷۲ صافي القیمة الدفتریة االفتتاحیة

 ۳۸۳٫۲٦۱ ۳٫٤۹۱ ۳۷۹٫۷۷۰  ۱٥٤٫۹۱٥ ۱٫٥٦۹ ۱٥۳٫۳٤٦ الفترة / السنة إضافات خالل  
سیارات إلى المخزون   المحول من

 ) ۸۳٫۸۲۹( - ) ۸۳٫۸۲۹(  )۲٦٫۷۲۳( - )۲٦٫۷۲۳( خالل الفترة / السنة 
 ) ٤۱۰٫٦۱۷( ) ٤٫۸۱۷( ) ٤۰٥٫۸۰۰(  )۸۹٫۷۳٥( )۱٫۲۹۰( )۸۸٫٤٤٥( استھالك محمل للفترة / السنة

        
 ۱٫۱۱٥٫۸۲۷ ۱۲۸٫۳٥٥ ۹۸۷٫٤۷۲  ۱٫۱٥٤٫۲۸٤ ۱۲۸٫٦۳٤ ۱٫۰۲٥٫٦٥۰ الختامیةصافي القیمة الدفتریة  

 
 



 للمواصالت   المتحدة الدولیة الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
  األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 

۱۰ 
 

 موجودات حق االستخدام وعقود اإلیجار  .۷
 

في  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة  
 م۲۰۲۱مارس  ۳۱

 للسنة المنتھیة
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 (مراجع) (غیر مراجع) 
موجودات حق  

 استخدام
مطلوبات عقود 

 إیجار
موجودات حق 

 استخدام 
مطلوبات عقود 

 إیجار
ألف لایر   

 سعودي
ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

     
 ۲۹٫۲٥۷ ۳۳٫۹۳۰ ۲٤٫۱۹۰ ۲٦٫٤٤۳ رصید افتتاحي

 ۳٫٥۸۲ ۳٫٥۸۲ ۲٫٥۸۰ ۲٫٥۸۰ إضافات تمت خالل الفترة / السنة
 ) ۱۷۷( )۸۱( )۱٫۸۲٥( )۱٫۷۹٥( محذوفات خالل الفترة / السنة 

 - ) ۱۰٫۹۸۸( - )۲٫۷٤٦( مصروفات استھالك للفترة / السنة
 ۱٫۰٦٥ - ۲٦٤ - تزاید الفائدة

 ) ۹٫٥۳۷( - )۱٫۹۰٤( - مدفوعات
     

 ۲٤٫۱۹۰ ۲٦٫٤٤۳ ۲۳٫۳۰٥ ۲٤٫٤۸۲ ختاميرصید 
 
 رأس المال .۸
 

 ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۷۱۱٫٦۷المصرح بھ والمصدر والمدفوع  المجموعة، بلغ رأس مال م۲۰۲۱مارس  ۳۱في 
  ۷۱٫۱٦۷م:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۷۱٫۱٦۷ملیون لایر سعودي) یتكون من    ۷۱۱٫٦۷:  م ۲۰۲۰دیسمبر  

 لایر سعودي.  ۱۰ملیون) مدفوعة بالكامل، قیمة كل منھا 
 

ملیون لایر سعودي    ۸۸٫۹٦دارة توزیع أرباح نقدیة نھائیة بمبلغ  م، اقترح مجلس اإل۲۰۲۱فبرایر    ٤في اجتماعھ المنعقد في  
 م. ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱لایر سعودي للسھم الواحد) للسنة المنتھیة في  ۱٫۲٥(تمثل 

 



 للمواصالت   المتحدة الدولیة الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
  األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 

۱۱ 
 

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة   .۹
 

. تمثل األطراف ذات العالقة  ۲٤العالقة في معیار المحاسبة الدولي  واألخرى التي تقع ضمن تعریف الطرف ذ المنشآتخالل السیر االعتیادي لألعمال، دخلت الشركة في معامالت مع 
. تتم المعامالت مع األطراف ذات تؤثر علیھا بشكل كبیرالتي تسیطر علیھا تلك األطراف أو  والمنشآتالمساھمین الرئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا في المجموعة 

 العالقة بشروط مكافئة لتلك التي تسود في المعامالت التجاریة. 
 
 فیما یلي المعامالت الھامة والمبالغ المتعلقة بھا:  )أ

 

 
 عالقة كما في نھایة الفترة / السنة ما یلي:   ویمثل المستحق من طرف ذ )ب

مارس  ۳۱ 
 م۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجع) (غیر مراجع) 
 ألف لایر سعودي  لایر سعوديألف  

   
 ۱٦ ۳۷ في الذمم المدینة التجاریة، بالصافي)  متضمنةمجموعة زاھد (

 المعامالتمبالغ  طبیعة المعامالت طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة
مارس  ۳۱   

 م۲۰۲۱
مارس   ۳۱

 م ۲۰۲۰
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي   
 (غیر مراجع) (غیر مراجع)   
     

 ۲٤ ۲۱ تأجیر سیارات شریك مجموعة زاھد (اإلیضاح ب)
     

 ۱٫۲٦۰ ۱۳۸۰ خدمات مھنیة (رسوم استبقاء) طرف ذو عالقة آخر  مكتب باسم العالم للمحاماة
     

 ۱٫۱۱٤ ۲٫٤٥۲ منافع قصیرة األجل موظفون موظفي اإلدارة العلیا
 ۱٥۷ ۱٦۱ منافع طویلة األجل  
 ۸٦٥ ٥٥٥ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   



 الشركة الدولیة المتحدة للمواصالت  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
  األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 

۱۲ 
 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة .۱۰
 

م، لدى المجموعة خطابات ضمان  ۲۰۲۱مارس  ۳۱، في ٤باإلضافة إلى االرتباطات المحتملة المفصح عنھا في اإلیضاح 
ملیون لایر سعودي) صادرة عن البنوك في المملكة    ۱۹٫۸م:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۱۷٫٥مستحقة بمبلغ  

 العادیة. العربیة السعودیة نیابة عن المجموعة في سیاق األعمال 
 

 المعلومات القطاعیة  .۱۱
 

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

وحدة من وحدات األعمال االستراتیجیة، تقوم اإلدارة العلیا للمجموعة بمراجعة التقاریر اإلداریة الداخلیة على أساس  لكل 
 ربع سنوي على األقل. یوضح الملخص التالي العملیات في كل قطاع من قطاعات المجموعة: 

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

 اإلیجار.وضمن قطاعات التأجیر 
 

 یلیة لتشكیل قطاعات التشغیل المذكورة أعاله. لم یتم تجمیع أي قطاعات تشغ
 

 )التنفیذي  رئیسوالالمجموعة  رئیس  تتضمن نتائج القطاعات التي یتم اإلبالغ عنھا إلى اإلدارة العلیا (رئیس مجلس اإلدارة و
باإلضافة إلى تلك التي  ومدیر شؤون الشركة والمدیر المالي للمجموعة بنوًدا یمكن أن تنسب مباشرةً إلى أحد القطاعات 

 یمكن یتم تخصیصھا على أساس معقول.
 

المعلومات المتعلقة بنتائج كل التقاریر القطاعیة متضمنھ أدناه. یتم قیاس األداء على أساس إیرادات القطاع، كما ھو وارد 
أي إیرادات بین القطاعات خالل في تقاریر اإلدارة الداخلیة التي تتم مراجعتھا من قبل اإلدارة العلیا. لم یتم اإلبالغ عن 

 م:۲۰۲۱مارس  ۳۱الفترة. یمثل الجدول التالي المعلومات القطاعیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 
  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة 

 اإلجمالي أخرى تأجیر إیجار التفاصیل
مارس  ۳۱ 

 م۲۰۲۱
مارس   ۳۱

 م ۲۰۲۰
مارس  ۳۱

 م۲۰۲۱
مارس   ۳۱

 م ۲۰۲۰
مارس  ۳۱

 م۲۰۲۱
مارس   ۳۱

 م ۲۰۲۰
مارس  ۳۱

 م۲۰۲۱
مارس   ۳۱

 م ۲۰۲۰
 (غیر مراجع) (غیر مراجع) (غیر مراجع) (غیر مراجع) 
ألف لایر   

 سعودي
ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

عمالء   -إیرادات 
 ۱۱٤٫۷۲٤ خارجیین

 
۱۲٤٫۱۲٤٦٫ ٥۷۰۱ 

 
٦٦٫٦٥٥ ۸۰٫۰۰۲ 

 
۸٥٫۸۸۹ ۲٤۱٫٤۲۷ 

 
۲۷٦٫٦٦۹ 

 ) ۱۱٤٫۰٤۹( )۸۸٫٤٤٥( - - ) ۳۸٫٥۷۰( )۳۲٫۸٦۷( ) ۷٥٫٤۷۹( )٥٥٫٥۷۸( استھالك وإطفاء
         

 ۱٦۲٫٦۲۰ ۱٥۲٫۹۸۲ ۸٥٫۸۸۹ ۸۰٫۰۰۲ ۲۸٫۰۸٥ ۱۳٫۸۳٤ ٤۸٫٦٤٦ ٥۹٫۱٤٦ ربح قطاعي  
 

  



 الشركة الدولیة المتحدة للمواصالت  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
  األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 

۱۳ 
 

 القطاعیة (تابع)المعلومات  .۱۱
 

 إیرادات / (مصروفات) غیر مخصصة:
مارس  ۳۱ 

 م۲۰۲۱
 مارس  ۳۱

 م ۲۰۲۰
 (غیر مراجع) (غیر مراجع) 
   

 (۸۰٬۹۱٦) (٦۸٬۳٤۲) تكلفة إیرادات
 ٤۱٥ ۳٤۸ إیرادات أخرى، بالصافي 
 (۱۳٬٥۲۷) (۱۲٬٤۸۷) مصروفات بیع وتسویق

 (۱۱٬٦٥۰) (۱۲٬٥۹۰) مصروفات عمومیة وإداریة 
 (۸٬۹۹۳) (۲٬۷۹۷) مخصص خسائر انخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة 

 (۸۳۰) (۱۷۲) تكالیف تمویلیة، بالصافي
   

 ٤۷٬۱۱۹ ٥٦٬۹٤۲ صافي الربح قبل الزكاة والضریبة
 

 فیما یلي تفاصیل موجودات ومطلوبات القطاع:
 

 
 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات .۱۲

 
القیمة العادلة ھي الثمن الذي یمكن استالمھ عند بیع أصل أو دفعھ عند نقل التزام في التعامالت االعتیادیة بین األطراف 

تاریخ القیاس. ویستند قیاس القیمة العادلة على افتراض أن معاملة بیع األصل أو تحویل المطلوبات المشاركة في السوق عند  
 تحدث إما:

 
 في السوق الرئیسیة لألصل أو المطلوبات؛ أو  •
 في أفضل سوق مناسبة لألصل أو المطلوبات في غیاب سوق رئیسیة  •
 

 أمام المجموعة.  متاحة و أفضل سوق مناسبةیجب أن تكون السوق الرئیسیة أو 
 

یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي تستخدمھا األطراف العاملة في السوق حال تسعیر 
األصل أو االلتزام، على افتراض أن ھذه األطراف تسعى لتحقیق أكبر منفعة اقتصادیة لھا. یأخذ قیاس القیمة العادلة لألصل  

لحسبان قدرة األطراف في السوق على تولید منافع اقتصادیة باستخدام األصل فیما یحقق أفضل منفعة منھ  غیر المالي في ا 
 أو بیعھ إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامھ من أجل تحقیق أفضل منفعة منھ.

  

  غیر مخصصة مخصصة التفاصیل
 اإلجمالي أخرى تأجیر إیجار 
ألف لایر   

 سعودي
ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

     م (غیر مراجع)۲۰۲۱مارس  ۳۱
 ۱٫٥۸۷٫۰۸۳ ٥٦۱٫٤٦٥ ۲٤٥٫٤٥٤ ۷۸۰٫۱٦٤ موجودات قطاعیة
 ۲٥۷٫۳۲۸ ۲٥۷٫۳۲۸ - - مطلوبات قطاعیة

     
     م (مراجع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

     
 ۱٫٤۸٤٫۸٥۲ ٤۹۷٫۳۸۰  ۲٤۹٫۹٥۳ ۷۳۷٫٥۱۹ موجودات قطاعیة
 ۲۱۰٫۲۷۳ ۲۱۰٫۲۷۳ - - مطلوبات قطاعیة



 الشركة الدولیة المتحدة للمواصالت  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
  األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 

۱٤ 
 

 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات (تابع) .۱۲
 

تي یتم قیاس القیمة العادلة لھا أو اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة ضمن التسلسل  یتم تصنیف جمیع الموجودات والمطلوبات ال
 الھرمي للقیمة العادلة، كما ھو موضح على النحو التالي، بناًء على أدنى مستوى دخل مھم لقیاس القیمة العادلة ككل:  

 
 األسعار المتداولة (بدون تعدیل) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة  - ۱المستوى  •
أسالیب التقییم التي یكون فیھا الحد األدنى من المدخالت الجوھریة ملحوظا بصورة مباشرة أو غیر  - ۲المستوى  •

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

إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام تقع في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي للقیمة  
 ریا للقیاس ككل.العادلة، فإنھ یتم تصنیف القیاس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي یعتبر جوھ

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

 
م، تم تقدیر القیم العادلة لألدوات المالیة للمجموعة على أنھا مقاربة لقیمھا ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱م و  ۲۰۲۱مارس    ۳۱كما في  

 م. ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱م و  ۲۰۲۱مارس    ۳۱تم تطبق مدخالت جوھریة في تقییم الذمم المدینة التجاریة كما في  الدفتریة. لم ی
 
 

 بین المستویات. أي تحویالتم، لم تكن ھناك ۲۰۲۱مارس  ۳۱خالل الفترة المنتھیة في 
 

 إدارة رأس المال .۱۳
 

المصـدر واالحتیاطي النظامي واألرباح المبقاة العائدة ألغراض إدارة رأس مال المجموعة، یشـمل رأس المال رأس المال 
 إلى مالكي األسھم في الشركة األم. الھدف األساسي من إدارة رأس مال الشركة ھو زیادة قیمة عوائد الشركاء.

 
لیة. تدیر المجموعة ھیكل رأس المال وتقوم بتعدیلھ على ضوء المتغیرات في الظروف االقتصادیة ومتطلبات التعھدات الما

وللمحافظة على وتعدیل رأس المال یمكن أن تقوم المجموعة بتعدیل دفعة توزیعات األرباح للمســاھمین وإعادة رأس المال 
وھو صــافي الدین  نســبة المدیونیةإلى المســاھمین أو إصــدار أســھم جدیدة. تقوم المجموعة بمراقبة راس المال باســتخدام 

 ن. تقوم المجموعة بإدراج الجزء المتداول وغیر المتداول ضمن الدین.مقسوما على إجمالي راس المال زائد الدی
 

 

 مارس ۳۱ 
 م۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
 (مراجع) (غیر مراجع) 

   
 ۲۷٫٥۲۳ ۲۳٫۳۰٥ قروض بنكیة ومطلوبات عقود إیجار -دین 

 ۱٫۲۷٤٫٥۷۹ ۱٫۳۲۹٫۷٥٥ حقوق الملكیة
 ۱٫۳۰۲٫۱۰۲ ۱٫۳٥۳٫۰٦۰ والدین رأس المال 

   
 ۰٬۰۲ ۰٬۰۲ المدیونیة نسبة



 الشركة الدولیة المتحدة للمواصالت  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
  األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 

۱٥ 
 

 إدارة المخاطر المالیة .۱٤
 

والذمم الدائنة التجاریة والذمم الدائنة األخرى. یتمثل الھدف الرئیـسي   القروضتـشمل المطلوبات المالیة الرئیـسیة للمجموعة 
من ـھذه المطلوـبات الـمالـیة في تموـیل عملـیات المجموـعة وتوفیر ضــــــماـنات ـلدعم عملـیاتـھا. تشـــــتـمل الموجودات الـمالـیة 

 الرئیسیة للمجموعة على ذمم مدینة تجاریة وذمم مدینة أخرى ونقد وما في حكمھ.
 

مجموعة تعرضـھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة: مخاطر السـوق (بما في ذلك مخاطر أسـعار الفائدة، إن أنشـطة ال
مخاطر العمالت ومخاطر األسـعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السـیولة. یركز برنامج إدارة المخاطر على إدارة السـیولة 

ي الســعي باســتمرار إلى تقلیص التأثیرات العكســیة المحتملة القویة ومراقبة متغیرات الســوق المتنوعة ذات الصــلة، وبالتال
 على األداء المالي للمجموعة.

 
ً تتولى اإلدارة العلیا إدارة المخاطر   ــیاســـات المعتمدة من مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العلیا بتحدید وتقییم والتحوط  وفقا للسـ

 للشركة. ضد المخاطر المالیة بالتعاون الوثیق مع الوحدات التشغیلیة
 

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

 اإلدارة من خالل لجنة المراجعة.ومشكالت االلتزام بالمعاییر إلى مجلس 
 

تتم مراجعة نظم إدارة المخاطر بشــكل منتظم من قبل فریق اإلدارة التنفیذیة لتعكس التغیرات في ظروف الســوق وأنشــطة 
ــبطة والتي  ــركة، من خالل معاییر وإجراءات التدریب واإلدارة، إلى تطویر بیئة تحكم بناءة ومنضـ المجموعة. تھدف الشـ

 ھم جمیع الموظفین أدوارھم والتزاماتھم.من خاللھا یتف
 

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

 
 مخاطر السوق

 
لتدفقات النقدیة المســتقبلیة لألداة المالیة للتذبذب نتیجة التغیر في أســعار تتمثل مخاطر الســوق في تعرض القیمة العادلة أو ا

الســـوق. تتكون مخاطر الســـوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر ســـعر الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األســـعار 
 وق القروض.األخرى مثل مخاطر أسعار األسھم وأسعار السلع. تشمل األدوات المالیة المتأثرة بمخاطر الس

 
 مخاطر أسعار الفائدة

 
ــائدة في الســوق على المركز  مخاطر ســعر الفائدة ھي التعّرض لمخاطر متنوعة بتأثیر التغیرات في أســعار العموالت الس
الـمالي والـتدفـقات النـقدیة للمجموعة. تقوم المجموعة بإدارة مـخاطر أســــــعار الـفائدة عن طریق المراقـبة المنتظـمة ألســــــعار 

 دواتھا المالیة المحملة بفائدة.الفائدة أل
 

 في تاریخ التقریر، كانت جمیع القروض بسعر فائدة ثابت وال توجد حساسیة لمعدل الربح للسنة.
 

 مخاطر العمالت األجنبیة
 

مخاطر العمالت األجنبیة ھي المخاطر المتمثلة في احتمالیة تذبذب قیمة أداة مالیة ما بســبب التغیرات في أســعار صــرف 
العمالت األجنبیة. تتم معامالت المجموعة بشـــكل أســـاســـي باللایر الســـعودي. ومع ذلك، لدى المجموعة اســـتثمارات في 

طر ترجمة العمالت. حالیا، تتعلق ھذه التعرضـات بشـكل أسـاسـي شـركات زمیلة أجنبیة تتعرض موجوداتھا الصـافیة لمخا
ــرف بین العمالت المحلیة مقابل الروبیة الھندیة. تقوم المجموعة بمراقبة ھذه التذبذب وإدارة أثرھا  ــعر الصــ بتحركات ســ

 بناًء على ذلك. األولیة الموحدة الموجزةعلى القوائم المالیة 
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۱٦ 
 

 المالیة (تابع)إدارة المخاطر  .۱٤
 
 

 مخاطر األسعار األخرى
 

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

 مخاطر االئتمان
 

مخاطر االئتمان ھي مخاطر عدم مقدرة طرف ما في أداة مالیة على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في خسائر مالیة للطرف  
المجموعة تركیز جوھري لمخاطر االئتمان. تنشأ مخاطر التركیز عندما ینخرط عدد من األطراف ألنشطة    اآلخر. لیس لدى

متشابھة في نفس المنطقة الجغرافیة أو یكون لھا سمات اقتصادیة من شأنھا أن تؤدي إلى إخفاقھا في الوفاء بالتزاماتھا 
ة بتطویر عملیة الموافقة الرسمیة عند تطبیق حدود االئتمان على التعاقدیة. لتقلیل التعرض لمخاطر االئتمان، قامت المجموع

عمالئھا. كما تقوم اإلدارة بمراقبة مستمرة لمخاطر االئتمان تجاه العمالء وتقوم بعمل مخصص مقابل األرصدة التي تعتبر 
 مشكوك في تحصیلھا.

 
ــاس بیانات  للتخفیف من ھذه المخاطر، لدى المجموعة نظام لتحدید حدود ائتمان لعمال ــع على أســ ئھا بناء على تقییم موســ

 العمیل وتاریخھ في االلتزام بالدفعات. 
 

 فیما یلي بیان ألقصى إجمالي لمخاطر االئتمان التي تتعرض لھا المجموعة في تاریخ التقریر:

 
 ذمم مدینة تجاریة

 
ً یتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء من قبل كل وحدة أعمال   لســیاســة المجموعة وإجراءاتھا وضــوابطھا المتعلقة بإدارة  وفقا

مـخاطر االئتـمان للعمالء. یتم تقییم الـجدارة االئتـمانـیة للعمـیل بـناء على بـطاـقة تصـــــنیف ائتـماني ویتم تـحدـید ـحدود االئتـمان 
ً الفردي  ا دیســـــمبر  ۳۱م (۲۰۲۱ـمارس  ۳۱٪ من اـلذمم الـمدیـنة المســـــتحـقة في ۱۹عمالء  ٥لـھذا التقییم. یمـثل أكبر  وفـق
 ٪).۱۸م: ۲۰۲۰

  

 مارس ۳۱ 
 م۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
 (مراجع) (غیر مراجع) 

   الموجودات المالیة
 ۱۷٥٬۳۲۳ ۱٤٥٬۳۹٦ ذمم مدینة تجاریة

 ۱٤٥٬۱۰٤ ۲٤۰٬٦۹۰ نقد لدى البنوك
 ۳۸٦٬۰۸٦ ۳۲۰٬٤۲۷ 
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 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۱٤
 

 مخاطر االئتمان (تابع)
 

 الذمم المدینة التجاریة (تابع)
 

یتم تنفیذ تحلیل النخفاض القیمة في كل تاریخ تقریر مالي باـستخدام مـصفوفة مخـصص في قیاس خـسائر االئتمان المتوقعة. 
اریخ  ة المتوفرة في ـت داعـم ة واـل ة للنقود والمعلوـمات المعقوـل ة الزمنـی ال والقیـم ة لالحتـم ائج المرجـح ــاب النـت یعكس االحتســـ

لیة وتوقعات الظروف االقتصــادیة المســتقبلیة. بشــكل عام، یتم شــطب الذمم التقریر عن األحداث الماضــیة والظروف الحا
المدینة التجاریة إذا تأخر موعد استحقاقھا ألكثر من عامین وال تخضع لإلجراء القسري إذا كان من المتوقع أن تكون تكلفة 

ریخ التقریر المالي ھو القیمة الدفتریة ھذا اإلجراء أعلى من فائدة القیام بذلك. إن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان كما في تا
ــمونون  ــناف الموجودات المالیة. تتم مراقبة الذمم المدینة القائمة للعمالء بانتظام. بعض العمالء مضـ ــنف من أصـ لكل صـ
أیضـــــا، ـقدر اإلمـكان، عن طریق ودیـعة نـقدـیة أو دفـعة مـقدـمة، والتي تعتبر جزًءا ال یتجزأ من اـلذمم الـمدیـنة التـجارـیة ویتم  
ة  دیـن ذمم الـم ان على اـل ة. یتراوح تعرض المجموـعة لمـخاطر االئتـم اض في القیـم ــاب االنخـف د حســـ ار عـن ا في االعتـب أـخذـھ

٪ على الذمم المدینة ٥۸٬۹۳٪ إلى  ۲٬۷التجاریة، باســتثناء الذمم المدینة المضــمونة واســتخدام مصــفوفة المخصــص، من 
یوما، على التوالي. فیما یتعلق بمخاطر االئتمان الناشـــــئة عن   ۳٦٥یوما إلى أكثر من    ۹۰التـجاریة التي تـقل أعـمارھا عن  

الموجودات المالیة األخرى للمجموعة، بما في ذلك األرصــــدة والنقد لدى البنوك، فإن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان 
یة كما ھو مفصـح عنھا ناشـئ عن تعثر الجھات التي یتم التعامل معھا، علما بأن الحد األقصـى للتعرض یعادل القیمة الدفتر

في قائمة المركز المالي. تعتقد اإلدارة بأن المخاطر االئتمانیة فیما یتعلق بأرصــدة البنوك غیر جوھریة حیث أن األرصــدة 
 النقدیة محتفظ بھا لدى بنوك ذات سمعة جیدة في المملكة العربیة السعودیة وعلى مستوى العالم.

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

 
 مخاطر السیولة

 
ــول على التمویل الالزم للوفاء بالتزامات  ــعوبات في الحصـ ــیولة ھي المخاطر المتمثلة في تعرض الكیان لصـ مخاطر السـ

ــرعة وبقیمة تقار ــل مالي ما بسـ ــیولة نتیجة عدم القدرة على بیع أصـ ــأ مخاطر السـ ب قیمتھ مرتبطة بأدوات مالیة. قد تنشـ
العادلة. تدار مخاطر الســـیولة من خالل المراقبة المنتظمة للتأكد من توفر الســـیولة الكافیة من خالل التســـھیالت االئتمانیة  

 المتعھد بھا لتلبیة أي التزامات مستقبلیة. لیس لدى المجموعة تركیز جوھري لمخاطر االئتمان. 
 

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

  
 

 التدفقات النقدیة التعاقدیة

 القیمة الدفتریة المطلوبات المالیة غیر المشتقة
 أقل من  

 سنة واحدة
 أكثر من

 اإلجمالي سنة واحدة

 م (غیر مراجع)۲۰۲۱مارس  ۳۱
ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

     
 ۷۷٫٦۷۲ -- ۷۷٫٦۷۲ ۷۷٫٦۷۲ ذمم دائنة تجاریة 

 ۸٦٫۷۰٤ -- ۸٦٫۷۰٤ ۸٦٫۷۰٤ مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  
 ۲۳٫٥٥٦ ۱۷٫۱۰۳ ٦٫٤٥۳ ۲۳٫۳۰٥ مطلوبات عقود إیجار

 ۱۸۷٫٦۸۱ ۱۷۰٫۸۲۹ ۱۷٫۱۰۳ ۱۸۷٫۹۳۲ 
     م (مراجع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 ۳٫۳۳۳ -- ۳٫۳۳۳ ۳٫۳۳۳ قروض  
 ۳٤٫۲٥۱ -- ۳٤٫۲٥۱ ۳٤٫۲٥۱ ذمم دائنة تجاریة 

 ۸٥٫٦۱٦ -- ۸٥٫٦۱٦ ۸٥٫٦۱٦ مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  
 ۲٥٫۲٦۷ ۱۷٫۷۸۳ ۷٫٤۸٤ ۲٤٫۱۹۰ مطلوبات عقود إیجار

 ۱٤۷٫۳۹۰ ۱۳۰٫٦۸٤ ۱۷٫۷۸۳ ۱٤۸٫٤٦۷ 
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 ۱۹ -تأثیر فیروس كوفید  .۱٥
 

م، مما ۲۰۲۰")، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمیة أنھ جائحة خالل شھر مارس ۱۹ -كورونا ("كوفید انتشرت جائحة 
) في شكوك على الصعید  ۱۹أدى إلى تعطیل األعمال واألنشطة االقتصادیة. وتسببت جائحة فیروس كورونا (كوفید 

ة على السواء، عن تدابیر دعم مختلفة في جمیع أنحاء االقتصادي العالمي. وأعلنت السلطات المالیة والنقدیة، المحلیة والدولی
 العالم لمواجھة اآلثار السلبیة المحتملة.

 
نظًرا لحجم تفشي الجائحة، قامت المجموعة بتقییم اآلثار المحتملة لتفشي الجائحة على عملیاتھا بسبب القیود التي وضعتھا 

. حرصت المجموعة على تنفیذ إجراءات الصحة والسالمة  ۱۹  -  المؤسسات الحكومیة المختلفة لكبح أو تأخیر انتشار كوفید
 لموظفیھا وعمالئھا والمقاولین ومجتمعاتھا.

 
یعتبر تأثیر جائحة فیروس كورونا على أعمال المجموعة وعملیاتھا ونتائجھا المالیة أمرا حتمیا، لكن المبلغ غیر محدد  

لتي قد ال تتمكن المجموعة من تقدیرھا بشكل موثوق خالل الفترة ویعتمد على العدید من العوامل والتطورات المستقبلیة ا
الحالیة. تشمل ھذه العوامل معدل انتقال الفیروس، ومدة تفشي المرض، واإلجراءات االحترازیة التي قد تتخذھا السلطات 

عمال عمالء المجموعة و  الحكومیة للحد من انتشار الوباء وتأثیر تلك اإلجراءات على النشاط االقتصادي، وتأثیرھا على أ 
 عوامل اخرى. 

 
وبالرغم من أنھ من الصــعب اآلن التنبؤ بمدى ومدة تأثیرھا التجاري واالقتصــادي بالكامل، أجرت إدارة المجموعة تقییما 
لألثر على العملیات اإلجمالیة للمجموعة، وقدرت متطلبات السـیولة وجوانب األعمال، بما في ذلك عوامل مثل قیود السـفر 

ت المســتعملة، إلخ. وقد اســتجابت المجموعة بشــكل نشــط للتغیرات في طلب والطلب على الخدمات، والطلب على الســیارا
الـسوق، وعدلت اـستراتیجیة التـشغیل في الوقت المناـسب، وخفضـت التكالیف المختلفة بـشكل كبیر. وخالل األرباع القادمة، 

 ستواصل الشركة التركیز على الحفاظ على السیولة وإدارة السیولة. 
 

دارة المجموعة بمعایرة حساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة من خالل دمج عوامل االقتصاد الكلي،  عالوة على ذلك، قامت إ
ملیون لایر سعودي، وكذلك تقییم حالة التدفق   ۲٫۸مما أدى إلى توفیر مخصص إضافي لخسائر االئتمان المتوقعة بقیمة 

لتأجیر الحالیة، وجاھزیة العملیات التشغیلیة عندما یتحسن النقدي، بما في ذلك التسھیالت البنكیة المتاحة، واستمرار عقود ا
 الوضع.  

 
وضـــعت المجموعة في االعتبار اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصـــادیة الحالیة في تحدید المبالغ المدرجة للموجودات المالیة 

للمالحظة. ومع ذلك، تظل األســــواق   وغیر المالیة للمجموعة. یعتبر ذلك أفضــــل تقییم لإلدارة بناًء على المعلومات القابلة
 متقلبة وتبقى المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات السوق. 

 
ومع ذلك، ال یمكن لإلدارة أن تســـــتبـعد احتـمال أن یكون لفترات اإلغالق المطولة، أو التصـــــعـید في حدة ھذه التدابیر، أو 

الصــناعة التي تعمل فیھا المجموعة، تأثیًرا محتمالً على التأثیر الســلبي المترتب على ھذه التدابیر على البیئة االقتصــادیة و
المجموعة، ومركزھا المالي ونتائج التـشغیل، على المدى المتوـسط والطویل. بالنظر إلى عدم اـستقرار بیئة العمل، ـستـستمر 

 اإلدارة في تقییمھا وإجراء المزید من التعدیالت حسب الطلب لتقییم قدرتھا حسب الحاجة.
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 المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت .۱٦
 

 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق بعد
 

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

 

 الوصف المعیار / التفسیر
ساري اعتبارا من الفترات التي تبدأ 

 من أو بعد التاریخ التالي
   

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ تكلفة تنفیذ عقد -عقود غیر مجدیة  ۳۷معیار المحاسبة الدولي 
للمعاییر الدولیة للتقریر التحسینات السنویة  المعاییر الدولیة للتقریر المالي 

 م۲۰۲۰ – م ۲۰۱۸دورة  -المالي 
 م ۲۰۲۲ینایر  ۱

الممتلكات واآلالت والمعدات: تحصیالت  ۱٦معیار المحاسبة الدولي 
 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ قبل االستخدام المقصود 

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ إشارة إلى إطار المفاھیم  ۳المعیار الدولي للتقریر المالي 
تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر  ۱المحاسبة الدولي معیار 

متداولة (التعدیالت على معیار المحاسبة 
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ )۱الدولي  

المعیار الدولي للتقریر المالي  
 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰

بیع أو المساھمة بالموجودات بین المستثمر 
وشركتھ الزمیلة أو المشروع المشترك 
(التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر 

 ) ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰المالي 

متاح للتطبیق االختیاري / تاریخ 
 السریان مؤجل إلى أجل غیر مسمى

 
 التطبیق.تقوم المجموعة بتقییم آثار المعاییر المذكورة أعاله والتعدیالت والتفسیرات على القوائم المالیة للمجموعة عند 

 
 األولیة الموحدة الموجزةالموافقة على القوائم المالیة  .۱۷

 
  ۱٦م الموافق  ۲۰۲۱أبریل  ۲۸من قبل مجلس اإلدارة في  األولیة الموحدة الموجزةتمت الموافقة على ھذه القوائم المالیة 

 ھـ. ۱٤٤۲رمضان 
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