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تقرير مراجع الحسابات المستقل 
للسادة مساهمي الشركة المتحدة الدولية للمواصالت

الرأي 

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة للشركة المتحدة الدولية للمواصالت )"الشركة"( والشركات التابعة لها )"المجموعة"(،  
المركز   قائمة  الموحدة كما في  والتي تشمل  الخسارة والدخل  2021ديسمبر    31المالي  أو  للربح  الموحدة  م، والقوائم 

الشامل األخر، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة مع  
 القوائم المالية الموحدة، المكونة من السياسات المحاسبية الهامة. 

وفي رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد  
م وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،  2021ديسمبر    31للمجموعة كما في  

 ً األخرى المعتمدة من  واإلصدارات السعودية، والمعايير العربية في المملكة المعتمدة ماليال للتقرير الدولية للمعايير  وفقا
 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير 
توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون تم  

عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية 
خالقية األخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية  الموحدة، وقد التزمنا بمسؤولياتنا األ
 ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.

أمور المراجعة الرئيسية

المالية  أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي اعتبرناها، بحسب حكمنا المهني، األكثر أهمية عند مراجعتنا للقوائم  
ككل، وعند تكوين رأينا فيها،    الموحدة  الموحدة للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية

 وال نبدي رأياً منفصالً في تلك األمور. 
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تقرير مراجع الحسابات المستقل 
للسادة مساهمي الشركة المتحدة الدولية للمواصالت

كيفية معالجة األمر أثناء مراجعتنا رئيسيالمراجعة الأمر 

الدفترية للسيارات القيمة 

الممتلكات والمعدات كما في   بند  السيارات المدرجة ضمن
بمبلغ  2021ديسمبر    31 مليون لاير سعودي    1,388م 

تمثل    1,219م:  2020) سعودي(  لاير  ٪  91مليون 
 الممتلكات والمعدات. قيمة ٪( من إجمالي90م: 2020)

االستهالك   خصم  بعد  بالتكلفة،  السيارات  إدراج  يتم 
اكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت. تقوم المتر

اإلنتاجية  المتبقية واألعمار  القيم  بتحديد  المجموعة  إدارة 
هذه  عمل  ويتم  االستهالك.  الحتساب  للسيارات  المقدرة 

في االستخدام    األخذ في االعتبارالتقديرات واألحكام بعد  
والقيمة   للسياراتالمتوقع   المتوقع  المادي  والتلف 

 قبلية المتوقعة في وقت االستبعاد. المست

م، حددت اإلدارة أن التقديرات المتعلقة 2021خالل سنة  
االقتصادية والقيم المتبقية للسيارات لم    اإلنتاجية  باألعمار

ولم يتم احتساب مصروفات   دقيقيتم إعادة تقييمها بشكل  
االستهالك وفقاً إلطار التقرير المالي المعمول به. ونتيجة  
والمعدات  للممتلكات  الدفترية  القيم  تعديل  تم  لذلك، 
ومصروفات   )السيارات(،  والمخزون  )السيارات( 
االستهالك الناتجة عن الممتلكات والمعدات )السيارات(، 

.(34مبيعات السيارات )اإليضاح  وتكلفة

اإلنتاجية   المتبقية واألعمار  القيم   للسياراتيتطلب تحديد 
من اإلدارة درجة كبيرة من التقدير واألحكام، وعلى هذا 

 النحو، فقد تم تحديد ذلك كأمر مراجعة رئيسي.

اإليضاح   بشأن    8-3راجع  الموحدة  المالية  القوائم  حول 
واإليضاح   الهامة،  المحاسبية  للتقديرات   4-2السياسة 

واإليضاح  واأل الهامة  المحاسبية  يوضح    13حكام  الذي 
 بالتفصيل اإلفصاح عن الممتلكات والمعدات.

حصلنا على فهم وتحديث لعمليات المجموعة والضوابط  •
 ؛المتعلقة بإضافات السيارات واستبعادها

ب • وقمنا  الفعالية تقييم  واختبار  الضوابط  وتنفيذ  تصميم 
المتعلقة   للضوابط  السيارات التشغيلية  بإضافات 

 واستبعادها على أساس العينة؛ 

مالءمة   • مدى  بتقييم  المجموعة    تعديل قمنا  تقديرات 
 للسيارات؛ المتعلقة باألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية

قمنا باختبار البيانات التاريخية األساسية المستخدمة في   •
اإلنتاجية   واألعمار  المقدرة  المتبقية  القيم  حساب 

 . التعديللى أساس العينة ألغراض عللسيارات 

الشركة الستهالك  • الدقة الحسابية لحساب  باختبار  قمنا 
 ؛ على أساس العينةللسيارات 

الموحدة كما  • المالية  القوائم  قمنا بتقييم اإلفصاحات في 
ومعيار    16هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي  

 . 8المحاسبة الدولي 
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الحسابات المستقل تقرير مراجع 
للسادة مساهمي الشركة المتحدة الدولية للمواصالت )يتبع( 

أمر آخر متعلق بالمعلومات المقارنة

مستبعداً   م2019ديسمبر    31و    م 2020ديسمبر    31إن القوائم المالية الموحدة للشركة كما في وللسنوات المنتهية في  
( من القوائم المالية الموحدة تمت مراجعتها بواسطة مراجع حسابات 34منها التعديالت المشار إليها في اإليضاح رقم )

 م على التوالي. 2020فبراير   6م و  2021 فبراير 4آخر الذي أبدى رأياً غير معدل حول هذه القوائم المالية في  

م، قمنا بمراجعة التعديالت  2021ديسمبر    31لسنة المنتهية في  ولوحدة كما في  كجزء من مراجعتنا للقوائم المالية الم
ديسمبر    31لسنة المنتهية في  لالمعلومات المقارنة المعروضة كما في و  تعديلالتي تم تطبيقها ل  34الموضحة في اإليضاح  

لمراجعة أو فحص أو تطبيق أي إجراءات على  م. لم يتم تعييننا  2020يناير    1م وقائمة المركز المالي كما في  2020
م، فيما عدا التعديالت الموضحة في  2020يناير    1م و  2020ديسمبر    31القوائم المالية الموحدة للسنوات المنتهية في  

لية  من القوائم المالية الموحدة. وعليه، فإننا ال نبدي رأيا أو أي شكل آخر من التأكيد حول هذه القوائم الما  34اإليضاح  
 مناسبة وتم تطبيقها بشكل صحيح. 34المذكورة ككل.  ومع ذلك، وفي رأينا فإن التعديالت المشار إليها في اإليضاح 

معلومات أخرى 

إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى. وتشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي، 
لية الموحدة وتقريرنا عنها. ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحاً لنا بعد تاريخ تقريرنا ولكنها ال تتضمن القوائم الما

 هذا. 

التأكيد فيما   المعلومات األخرى، وال نُبدي أي شكل من أشكال استنتاجات  الموحدة  المالية  القوائم  وال يغطي رأينا في 
 يخص ذلك. 

الموحدة، المالية  للقوائم  إليها أعاله عندما    وبخصوص مراجعتنا  المشار  المعلومات األخرى  قراءة  فإن مسؤوليتنا هي 
تصبح متاحة، وعند القيام بذلك، نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم 

رى أنها محرفة بشكل جوهري.  المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خالل المراجعة، أو يظهر بطريقة أخ

عند قراءتنا للتقرير السنوي، عندما يكون متاحاً لنا، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه، فإنه يتعين علينا إبالغ األمر  
 للمكلفين بالحوكمة. 

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة 

وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي  إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة  
للمراجعين  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة 

لداخلية التي  والمحاسبين، واألحكام المعمول بها في نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة ا
 تراها اإلدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ. 

لمبدأ   وفقاً  االستمرار  على  المجموعة  قدرة  تقييم  عن  المسؤولة  هي  اإلدارة  فإن  الموحدة،  المالية  القوائم  إعداد  وعند 
ما هو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية  االستمرارية، وعن اإلفصاح، بحسب

كأساس في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي  
 سوى القيام بذلك. 

اإلشراف على عملية التقرير المالي في المجموعة.  إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، هم المسؤولون عن 
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تقرير مراجع الحسابات المستقل 
للسادة مساهمي الشركة المتحدة الدولية للمواصالت )يتبع( 

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري سواًء  
بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، 

ت التي  المراجعة  أن  على  ليس ضماناً  أنه  العربية إال  المملكة  في  المعتمدة  للمراجعة  الدولية  للمعايير  وفقاً  بها  القيام  م 
السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ،  

رات االقتصادية التي  وتُعَد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرا
 يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة.  

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني  
 ونحافظ على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. وعلينا أيضاً: 

وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس البداء  

الغش قد  رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من   الخطر الناتج عن خطأ، ألن 
 ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.

مناسبة  • مراجعة  إجراءات  تصميم  أجل  من  بالمراجعة،  الصلة  ذات  الداخلية  الرقابة  ألنظمة  فهم  على  الحصول 
 نظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة. للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية أ

تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة   •
 التي قامت بها اإلدارة.  

جعة التي تم  استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المرا •
بشأن قدرة   كبيراً  الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً 
المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت 

العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات  االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات  
غير كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ 

لمبدأ  تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة   عن االستمرار وفقاً 
 االستمرارية. 

تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية   •
 الموحدة تعبر عن المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة. 

وم • كافية  مراجعة  أدلة  على  ضمن  الحصول  التجارية  األنشطة  أو  للمنشآت  المالية  بالمعلومات  يتعلق  فيما  ناسبة 
المجموعة، إلبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء عملية المراجعة  

 للمجموعة. ونظل الجهة الوحيدة المسئولة عن رأينا في المراجعة. 

المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة،  لقد أبلغنا  
الدولية   المتحدة  للشركة  المراجعة  خالل  اكتشافها  تم  الداخلية  الرقابة  أنظمة  في  مهمة  قصور  أوجه  أي  ذلك  في  بما 

 "(. للمواصالت )"الشركة"( والشركات التابعة لها )"المجموعة

كما زودنا المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعلقة باالستقاللية، وأبلغناهم  
بجميع العالقات واألمور األخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقاللنا، وإجراءات الوقاية ذات العالقة،  

 إذا تطلب ذلك. 



5

تقرير مراجع الحسابات المستقل 
للسادة مساهمي الشركة المتحدة الدولية للمواصالت )يتبع( 

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة )يتبع( 

عند مراجعة ومن ضمن األمور التي تم إبالغها للمكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد تلك األمور التي اعتبرناها األكثر أهمية  
القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية، والتي تُعَد أمور المراجعة الرئيسية. ونوضح هذه األمور في تقريرنا ما لم يمنع  
نظام أو الئحة اإلفصاح العلني عن األمر، أو عندما نرى، في ظروف نادرة للغاية، أن األمر ينبغي أال يتم اإلبالغ عنه 

ات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا  في تقريرنا ألن التبع
 اإلبالغ. 

كي بي إم جي لالستشارات المهنية

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناصر أحمد الشطيري 

 454رقم الترخيص 
م 2022 مارس 31في جدة، 

هـ 1443 شعبان 28الموافق 













 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت  
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  ۱۱ 
 

 
 الشركةمعلومات عن  .۱
 

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

 .  ۳٥ھو مفصل في اإلیضاح 
 

األنشطة الرئیسیة للشركة األم في تأجیر واستئجار السیارات ومبیعات السیارات المستعملة تحت االسم التجاري "بدجت  تتمثل  
الصادر عن وزارة النقل في المملكة العربیة السعودیة. تم إدراج    ۰۲۰۲۰۰۰٤۰۰لتأجیر السیارات" وفقًا للترخیص رقم  

 م. ۲۰۰۷سبتمبر  ۱الشركة األم في السوق المالیة السعودیة في 
 

 یقع المكتب المسجل للشركة األم في العنوان التالي: 
 

 طریق الملك عبد العزیز، حي البساتین ٦٦۹٥
 ۹۲الوحدة رقم  

 ، ٤۳۲۷-۲۳۷۱۹جدة 
 المملكة العربیة السعودیة. 

 
الراسخة   الجذور  الشركة األم شركتان تابعتان، وھما شركة  التقریر، كان لدى  المحدودة  كما في تاریخ  شركة   -للنقلیات 

شخص واحد وشركة یونترانس إنفوتیك سیرفیسز إندیا برایفت لیمتد.("الشركات التابعة" یشار إلیھم مجتمعین مع الشركة 
 األم المشار إلیھا باسم "المجموعة").

 
شركة    -لنقلیات المحدودة  ٪ من رأس المال المصدر لشركة الجذور الراسخھ ل ۱۰۰كما في تاریخ التقریر، تمتلك الشركة األم  

شخص واحد ("الشركة التابعة" أو "رحال"). رحال ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في المملكة العربیة السعودیة  
وتعمل في مجال استئجار وتأجیر المركبات والمعدات الثقیلة وتجارة المركبات الثقیلة والمعدات وقطع الغیار وفقا للسجل  

 التجاري.  
 

٪ المتبقیة من ملكیة الشركة الزمیلة الحالیة یونترانس  ٥۱م، استحوذت الشركة األم على نسبة  ۲۰۲۰ینایر    ۲٦ًرا من  اعتبا
٪ من حصص الملكیة في ھذا  ۱۰۰إنفوتیك سیرفیسز إندیا برایفت لیمتد. على ھذا النحو، فإن الشركة األم تمتلك بالكامل  

 ).۱۷مالیة الموحدة من تاریخ الحصول على السیطرة (انظر اإلیضاح الكیان. لذلك، تم توحیدھا في ھذه القوائم ال
 

 فیما یلي تفاصیل الشركة الزمیلة: 
 

 ٪ رأس المال المحتفظ بھ  النشاط الرئیسي  االسم 
 دیسمبر ۳۱  

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
    

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

 ترانسلیز ھولدینج إندیا برایفت لیمتد
 

قامت اإلدارة بتخفیض قیمة االستثمار،   فقدد ترانسلیز ھولدینج إندیا برایفت لیمتد خسائر في السنوات السابقة،  بلتك  نظراً 
  وظھر بقیمة ال شيء.

م.  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱م أو  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱لم یكن لدى الشركة الزمیلة أي مطلوبات محتملة أو التزامات رأسمالیة في  
یتم إجراء تعدیالت، متى ما لزم ذلك، على القوائم المالیة للشركات التابعة لتضبط سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المستخدمة  

  من قبل المجموعة. 
 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
۱۲ 

 أساس اإلعداد  .۲
 
 بیان االلتزام  ۲-۱
 

للمعاییر   وفقا  المرفقة  الموحدة  المالیة  القوائم  ھذه  إعداد  السعودیة  تم  العربیة  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقریر  الدولیة 
والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین (یشار إلیھا مجتمعة بـ "المعاییر الدولیة 

 للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة"). 
 
 أساس القیاس  ۲-۲
 

اد ھذه القوائم المالیة الموحدة المرفقة على أساس التكلفة التاریخیة، ما لم یذكر خالف ذلك، باستخدام مبدأ االستحقاق  تم إعد
 المحاسبي ومفھوم االستمراریة. 

 
 عملة النشاط والعرض  ۲-۳
 

النشاط للشركة األم. بالنسبة لكل  یتم عرض ھذه القوائم المالیة الموحدة للمجموعة باللایر السعودي والذي یمثل أیضا عملة  
منشأة، تقوم المجموعة بتحدید العملة الرئیسیة ویتم قیاس بنود كل منشأة في قوائمھا المالیة باستخدام عملة النشاط المحددة.  

 تم تقریب جمیع األرقام ألقرب ألف لایر سعودي، ما لم یذكر خالف ذلك. 
 
 بیة الھامة األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاس ٤-۲
 

الشركة   أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق  اإلدارة عمل  للمجموعة من  الموحدة  المالیة  القوائم  إعداد  یتطلب 
المطلوبات  عن  واإلفصاح  عنھا  المقرر  والمطلوبات  والموجودات  والمصروفات  اإلیرادات  ومبالغ  المحاسبیة  للسیاسات 

 لي.  المحتملة كما في تاریخ التقریر الما
 

تستند ھذه التقدیرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة یعتقد أنھا معقولة في ظل الظروف الموجودة وتستخدم 
للحكم على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات التي یصعب الحصول علیھا من مصادر أخرى. تتم مراجعة التقدیرات 

تم تسجیل مراجعة التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا مراجعة التقدیرات واالفتراضات ذات الصلة بشكل مستمر. ی 
 أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة إذا كانت التقدیرات المتغیرة تؤثر على الفترات الحالیة والمستقبلیة. 

 
الجوھریة للتقدیرات غیر المؤكدة كما في تاریخ التقریر، إن االفتراضات الرئیسیة التي تتعلق بالمستقبل والمصادر األخرى  

والتي قد ینتج عنھا تعدیالت جوھریة في القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة التالیة، موضحة أدناه. 
. مع ذلك، قد یحدث تغیر في أقامت الشركة افتراضاتھا وتقدیراتھا على المعاییر المتوافرة عندما تم إعداد القوائم المالیة

الظروف واالفتراضات الحالیة والتقدیرات المستقبلیة نظرا للتغیرات في السوق أو الظروف الخارجة عن سیطرة الشركة.  
إن مثل ھذه التغیرات تنعكس على االفتراضات عند وقوعھا. ونظرا لتطور الوضع سریعا مع حالة عدم التأكد في المستقبل، 

 ). ۳٦في تقییم التأثیر بناًء على التطورات المستقبلیة (انظر أیضا اإلیضاح  ستستمر اإلدارة
 

 فیما یلي األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة التي لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة: 
 
 األحكام ۱-٤-۲
 

 االستمراریة 
 

المجموعة   لدى  أن  قناعة  لمبدأ االستمراریة، ولدیھا  المجموعة على االستمرار وفقا  لقدرة  تقییما  المجموعة  إدارة  أجرت 
تأكد  لیست على درایة بأي عدم  اإلدارة  فإن  ذلك،  على  المنظور. عالوةً  المستقبل  أعمالھا في  الكافیة الستمرار  الموارد 

لشركة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة. لذلك، ال یزال إعداد القوائم المالیة  جوھري قد یثیر شكاً كبیراً بشأن قدرة ا
 الموحدة یتم على أساس االستمراریة.  

 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
۱۳ 

 أساس اإلعداد (یتبع) .۲
 
 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (یتبع) ٤-۲
 
 األحكام (یتبع)  ۱-٤-۲
 

ر -تصنیف عقود اإلیجار    المجموعة كمؤّجِ
 

یتم تصنیف عقد اإلیجار كعقد إیجار تمویلي إذا كان یحول بشكل جوھري جمیع المخاطر والمزایا المتعلقة بملكیة األصل 
األساسي. ویتم تصنیف عقد اإلیجار كعقد إیجار تشغیلي إذا لم یحول بشكل جوھري جمیع المخاطر والمزایا المتعلقة بملكیة 

األساسي. وبالنظر إلى نموذج أعمال المجموعة، قررت المجموعة أن تأجیر السیارات ال ینقل بشكل جوھري جمیع  األصل  
المخاطر والمزایا المتعلقة بملكیة السیارات الخاضعة لترتیب اإلیجار، وبالتالي تصنف ترتیبات اإلیجار ھذه على أنھا عقد  

 إیجار تشغیلي.
 

 المجموعة كمستأجر  -ذات خیارات التجدید واإلنھاء تحدید مدة عقد اإلیجار للعقود  
 

تحدد المجموعة مدة عقد اإلیجار على أنھا المدة غیر القابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، إلى جانب أي فترات مشمولة بخیار تمدید  
ا كان من المؤكد عدم  عقد اإلیجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارستھ، أو أي فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد اإلیجار، إذ

إذا كان من   الحكم في تقییم ما  المجموعة  إیجار تشمل خیارات تمدید وإنھاء. تطبق  المجموعة عدة عقود  ممارستھ. لدى 
المؤكد على نحو معقول ممارسة أو عدم ممارسة خیار تجدید أو إنھاء عقد اإلیجار. وھذا یعني، أنھا تأخذ بعین االعتبار  

لة التي تحقق حافزا اقتصادیا سواًء للتجدید أو اإلنھاء. بعد تاریخ البدء، تعید المجموعة تقییم مدة جمیع العوامل ذات الص
عقد اإلیجار إذا كان ھناك حدث كبیر أو تغییر في الظروف التي تقع تحت سیطرتھا ویؤثر على قدرتھا على ممارسة أو  

 عدم ممارسة خیار التجدید أو اإلنھاء.  
 

 ابعة توحید الشركات الت
 

قامت المجموعة بتقییم جمیع الشركات المستثمر فیھا لمعرفة ما إذا كانت تمارس سیطرة علیھا وفقا للمعیار الدولي للتقریر 
"القوائم المالیة الموحدة". قامت المجموعة بتقییم، من بین أمور أخرى، الحصة التي تمتلكھا والترتیبات التعاقدیة   ۱۰المالي  

د مشاركتھا في األنشطة ذات الصلة في الشركات المستثمر فیھا لتحدید ما إذا كانت تمارس سیطرة  المطبقة وقدرتھا وحدو
 علیھا أم ال. 

 
 التقدیرات واالفتراضات  ۲-٤-۲
 

إن االفتراضات الرئیسیة التي تتعلق بالمستقبل والمصادر األخرى الجوھریة للتقدیرات غیر المؤكدة كما في تاریخ التقریر، 
ینتج عنھا تعدیالت جوھریة في القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة التالیة، موضحة أدناه. والتي قد  

تستند المجموعة في افتراضاتھا وتقدیراتھا على المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالیة الموحدة. مع ذلك، قد یحدث  
تقدیرات المستقبلیة نظرا للتغیرات في السوق أو الظروف الخارجة عن سیطرة  تغیر في الظروف واالفتراضات الحالیة وال

المجموعة. إن مثل ھذه التغیرات تنعكس على االفتراضات عند وقوعھا. تتضمن األجزاء التالیة معلومات حول االفتراضات 
 والتقدیرات غیر المؤكدة:

 
 األعمار اإلنتاجیة والقیمة المتبقیة للممتلكات والمعدات

 
االستھالك. احتساب  لغرض  والمعدات  للممتلكات  المقدرة  اإلنتاجیة  األعمار  بتحدید  المجموعة  إدارة  ھذه  تقوم  تحدید  یتم 

التقدیرات بعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع لألصل أو التلف الطبیعي. تقوم اإلدارة بمراجعة القیمة المتبقیة واألعمار 
ل أعباء االستھالك في المستقبل متى ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات اإلنتاجیة سنویا، ویتم تعدی

 السابقة. 
 
 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
۱٤ 

 أساس اإلعداد (یتبع) .۲
 
 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (یتبع) ٤-۲
 
 التقدیرات واالفتراضات (یتبع)  ۲-٤-۲
 

 مخصص لخسائر المخزون 
 

إلخ.   المادیة،  الفنیة، واألضرار  التقادم، واألعطال  المخزون بسبب عوامل مثل  بإثبات مخصص خسائر  المجموعة  تقوم 
تتضمن تقدیرات ھذه الخسائر األخذ في االعتبار عوامل تتضمن، ودون أن تقتصر على ما یلي: تطبیق نماذج جدیدة أو  

أحوال السوق الحالیة أو الناشئة. وتم النظر في تأثیر كوفید   ما موجود.الشركة المصنعة المحددة وكالھتقنیات جدیدة من قبل  
تأثیر مادي على تقییم المجموعة لصافي    ۱۹  -على االنخفاض في قیمة المخزون. ومع ذلك، حتى اآلن، لم یكن لكوفید    ۱۹  -

 لمخزون منذ بدایة الجائحة. ا لممكن تحقیقھا منالقیمة ا
 

 توقعة من الذمم المدینة التجاریة مخصص الخسائر االئتمانیة الم
 

اختارت المجموعة نھجا مبسطا لجمیع الذمم المدینة لعقود اإلیجار. تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات لحساب الخسائر  
االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة. یعتمد سجل المخصص مبدئیًا على معدالت التعثر في السداد التاریخیة للمجموعة  

التي یتم مالحظتھا. تقوم المجموعة بتقویم المصفوفة لضبط تجربة الخسارة االئتمانیة السابقة مع المعلومات المستقبلیة. في و
 تاریخ كل تقریر، یتم تحدیث معدالت التخلف التي تم مالحظتھا، ویتم تحلیل التغییرات في التقدیرات المستقبلیة.  

 
بین   العالقة  تقییم  االئتمانیة  یعتبر  والخسائر  المتوقعة  االقتصادیة  والظروف  تاریخیا،  مالحظتھا  تم  التي  التقادم  معدالت 

للتغییرات في شروط الظروف االقتصادیة   المتوقعة حساس  الخسائر االئتمانیة  الھامة. یعتبر مبلغ  التقییمات  المتوقعة من 
لمجموعة وتوقعاتھا للظروف االقتصادیة ممثلة لتخلف العمالء في  المتوقعة. قد ال تكون تجربة الخسارة االئتمانیة التاریخیة ل 

 عن معلومات عن الخسارة االئتمانیة المتوقعة من الذمم المدینة التجاریة للمجموعة.   ۳۰المستقبل عن السداد. یفصح اإلیضاح  
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
 

ة الدفتریة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد القیمة القابلة لالسترداد باعتبارھا  یظھر االنخفاض في القیمة عندما تتجاوز القیم
تكالیف  ناقصا  العادلة  القیمة  احتساب  یعتمد  أعلى.  أیھما  االستعمال  قید  قیمتھا  أو  االستبعاد  تكالیف  ناقصا  العادلة  القیمة 

تتم على أساس تجاري، للموجودات المماثلة أو أسعار    االستبعاد على البیانات المتاحة من معامالت المبیعات الملزمة، والتي
السوق القابلة للمالحظة ناقصا التكالیف اإلضافیة الستبعاد األصل. یستند حساب القیمة قید االستخدام إلى نموذج التدفقات  

دة الھیكلة التي لم تلتزم  النقدیة المخصومة. تأتي التدفقات النقدیة من المیزانیة للسنوات الخمس القادمة وال تشمل أنشطة إعا
بھا المجموعة بعد أو استثمارات مستقبلیة مھمة من شأنھا أن تعزز أداء موجودات وحدة تولید النقد الجاري اختبارھا. إن  
القیمة القابلة لالسترداد حساسة تجاه معدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدیة المخصومة وكذلك التدفقات النقدیة 

 ة المتوقعة مستقبالً ومعدل النمو المستخدم ألغراض استقراء المستقبل.الداخل 
 

 منافع الموظفین 
 

یتم تحدید تكلفة برنامج المنافع المحددة والقیمة الحالیة لاللتزام باستخدام تقییمات إكتواریة. یتضمن التقییم اإلكتواري وضع 
ت الفعلیة في المستقبل. وھذا یتضمن تحدید معدل الخصم وزیادة  العدید من االفتراضات المتنوعة التي قد تختلف عن التطورا

الرواتب في المستقبل ومعدل الوفیات ومعدل تسریح الموظفین من الخدمة. ونتیجة التعقیدات الخاصة بعملیة التقییم وطبیعتھ  
االف ھذه  في  التغیرات  تجاه  عالیة  بحساسیة  یمتاز  المحددة  المنافع  التزام  فإن  األجل،  جمیع  طویلة  فحص  ویتم  تراضات. 

 االفتراضات في تاریخ كل تقریر مالي.  
 

یعتبر معدل التخفیض ھو المعامل األكثر عرضة للتغییر. عند تحدید معدل الخصم المالئم، تعتمد اإلدارة على العائد السوقي  
وفیات المتاحة والخاصة بالدولة.  على سندات الشركات / السندات الحكومیة العالیة الجودة. یستند معدل الوفیات إلى جداول ال

تمیل جداول الوفیات ھذه إلى التغییر فقط على فترات استجابةً للتغیرات الدیموغرافیة. وتستند زیادات الرواتب المستقبلیة 
 . ۲٤إلى معدالت التضخم المستقبلیة المتوقعة للدولة. توجد تفاصیل أكثر حول التزامات منافع الموظفین في اإلیضاح 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
۱٥ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  .۳
 

قامت المجموعة بتطبیق السیاسات المحاسبیة التالیة على جمیع الفترات المعروضة في ھذه القوائم المالیة الموحدة، ما لم  
 ). ٤یذكر خالف ذلك (انظر اإلیضاح 

 
 ) ۳٤رة السابقة (انظر اإلیضاح تم تعدیل أو إعادة تصنیف أو إعادة عرض بعض أرقام المقارنة نتیجة لتصحیح أخطاء الفت

 
 أساس توحید القوائم المالیة ۳-۱
 

م. تتحقق ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تتكون القوائم المالیة الموحدة للمجموعة من القوائم المالیة للشركة األم وشركاتھا التابعة كما في  
ن مشاركتھا مع الشركة المستثمر  في الحصول على عوائد متغیرة م  وقالسیطرة عندما تكون المجموعة معرضة، أو لدیھا حق

 فیھا ولدیھا القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل تحكمھا في الشركة المستثمر فیھا. 
 

 وعلى وجھ التحدید، تسیطر المجموعة على الشركة المستثمر فیھا، فقط إذا كان لدى المجموعة: 
 
التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة    السیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي، الحقوق القائمة •

 للشركة المستثمر فیھا) 
 األحقیة، أو حقوق الحصول على عوائد متغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا  •
 القدرة على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا  •
 

أغلبیة حق التصویت تؤدي إلى السیطرة. لدعم ھذا االفتراض وعندما یكون لدى المجموعة  وعموما، ھناك افتراض بأن  
حصة أقل من أغلبیة حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة في االعتبار جمیع الحقائق  

 فیھا، بما في ذلك: والظروف ذات الصلة في تقییم ما إذا كان لھا سلطة على الشركة المستثمر 
 
 التصویت األخرین في الشركة المستثمر فیھا  وقالترتیبات التعاقدیة مع أصحاب حق •
 الحقوق الناشئة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى  •
 حقوق تصویت المجموعة وحقوق التصویت المحتملة •
 

إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى وجود تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر على شركة مستثمر فیھا أم ال 
تغیرات على واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالث. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تتحقق للمجموعة السیطرة على  

ات الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. یتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإلیراد
والمصروفات للشركة التابعة التي تم االستحواذ علیھا أو بیعھا خالل السنة في القوائم المالیة الموحدة من تاریخ سیطرة 

 المجموعة حتى تاریخ توقف سیطرة المجموعة على الشركة التابعة.
 

ة الشركة األم للمجموعة وإلى  یعود الربح أو الخسارة وكل مكون من مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي حقوق الملكی
 الحصص غیر المسیطرة، حتى لو نتج عن ذلك إلى وجود عجز في رصید الحصص غیر المسیطرة.

 
یتم إجراء تعدیالت، متى ما لزم ذلك، على القوائم المالیة للشركات التابعة لتضبط سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المستخدمة 

لموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واإلیرادات والمصروفات والتدفقات النقدیة من قبل المجموعة. یتم استبعاد جمیع ا
 المتعلقة بالمعامالت بین أعضاء المجموعة بالكامل عند توحید القوائم المالیة. 

 
 ویتم احتساب التغیر في حصة الملكیة في الشركة تابعة، دون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة.  

 
  



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
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 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
۱٦ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)ملخص  .۳
 
 أساس توحید القوائم المالیة (یتبع) ۳-۱
 

عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة، فإنھا تقوم باستبعاد الموجودات (بما فیھا الشھرة) والمطلوبات والحصة  
جة عن فقدان السیطرة في قائمة الربح  غیر المسیطرة وأي مكونات أخرى لحقوق الملكیة ویتم تسجیل أي ربح أو خسارة نات

 أو الخسارة الموحدة. ویتم إثبات أي استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة.  
 

 تجمیع األعمال والشھرة
 

یتم المحاسبة عن تجمیعات األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. تقاس تكلفة الشراء وفقا لمجموع المقابل المحول، ویقاس  
تاریخ االستحواذ وقیمة أي حصص غیر مسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا. وفي كل حلة في حاالت   بالقیمة العادلة في

تجمیع األعمال فإن المجموعة تختار إما قیاس الحصص غیر المسیطرة في الشركة المقتناة بالقیمة العادلة أو بالحصص  
یتم تحمیل التكالیف المتعلقة باالستحواذ كتكالیف متكبدة    المالئمة في صافي موجودات الشركة المستحوذ علیھا القابلة للتحدید.

 وتدرج ضمن المصروفات العمومیة واإلداریة. 
 

عندما تقوم المجموعة باستحواذ على أعمال معینة، فإنھا تقوم بإجراء تقییم الموجودات والمطلوبات التي تقتنیھا لكي یتم 
ام التعاقدیة والظروف االقتصادیة واألحوال المتعلقة بھا كما في تاریخ  تحدید تصنیفھا بالشكل المالئم وتقییمھا وفقا لألحك

 االستحواذ. ویشمل ذلك فصل المشتقات المتضمنة في عقود الضیافة من قبل الشركة المستحوذ علیھا. 
 

ا العادلة كما في تاریخ االستحواذ. یتم قیاس  المقتني تحویلھ بالقیمة  إثبات أي مقابل محتمل یطلب من  المحتمل یتم  لسعر 
"األدوات المالیة" بالقیمة العادلة مع    ۹كأصل أو مطلوبات الذي یمثل أداة مالیة وضمن نطاق المعیار الدولي للتقریر المالي  

 إثبات التغییرات في القیمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 

لمقابل المحول والمبلغ المسجل للحصص غیر المسیطرة وأیة  یتم قیاس الشھرة مبدئیا بالتكلفة (التي تمثل زیادة إجمالي ا
قة محتفظ بھا عن صافي الموجودات المشتراة المحددة والمطلوبات المقدرة). وإذا كانت القیمة العادلة لصافي  بحصة سا

بشكل صحیح جمیع   الموجودات المقتناة تزید عن إجمالي المقابل المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت قد حددت
الموجودات المقتناة وجمیع االلتزامات المتحملة ومراجعة اإلجراءات المستخدمة لقیاس المبالغ التي سیتم االعتراف بھا في  
تاریخ االستحواذ. إذا كانت نتائج إعادة التقییم ال تزال تشیر إلى زیادة القیمة العادلة لصافي الموجودات التي تم االستحواذ 

 إجمالي المقابل المحول، یدرج الربح في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. علیھا عن 
 

بعد التحقق المبدئي تقاس الشھرة بالتكلفة بعد خصم أي خسائر انخفاض في القیمة المتراكمة. ولغرض اختبار االنخفاض في  
تخصیصھا لكل وحدة مولدة   –تاریخ االقتناء  اعتبارا من    –القیمة، فإن الشھرة التي یتم اقتناؤھا في سیاق تجمیع األعمال یتم  

للنقد من وحدات المجموعة یتوقع لھا االستفادة من الدمج بغض النظر عما إذا كان قد تم تخصیص موجودات أو مطلوبات  
أخرى للشركة المستحوذ علیھا إلى تلك الوحدات أم ال. وإذا تم تخصیص شھرة لوحدة مولدة للنقد وتم استبعاد جزء من  

مال في تلك الوحدة، فإن الشھرة المتصلة باألعمال المستبعدة تتم إضافتھا إلى القیمة الدفتریة لألعمال عند تحدید الربح األع
أو الخسارة من البیع. یتم قیاس الشھرة في ھذه الحاالت بناًء على القیم المتعلقة باألعمال المستبعدة وذلك الجزء من الوحدة  

 تفاظ بھ. المولدة للنقد الذي تم االح
 

 الشركات التابعة  
 

الشركات التابعة ھي كیانات تسیطر علیھا المجموعة. تعتبر المجموعة "مسیطرة" على الكیان، عندما تتعرض أو یكون  
لدیھا الحق في الحصول على عوائد متغیرة من المشاركة مع المنشأة ولدیھا القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل  

یة للشركات التابعة في القوائم المالیة الموحدة من تاریخ االستحواذ وھو التاریخ  تحكمھا في الكیان. یتم تضمین القوائم المال
 الذي تحصل فیھ الشركة على السیطرة حتى تاریخ توقف السیطرة. 
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 بطریقة حقوق الملكیة (زمیلة)االستثمار في شركات مستثمر فیھا 
 

القرارات  المشاركة في  القدرة على  الھام في  النفوذ  یتمثل  تأثیرا كبیرا علیھا.  للمجموعة  التي یكون  الزمیلة ھي  الشركة 
المتعلقة بالسیاسة التشغیلیة والمالیة للشركة المستثمر فیھا ولكن بدون سیطرة أو سیطرة مشتركة على ھذه السیاسات. تتشابھ 

 العتبارات المتخذة عند تحدید التأثیر الھام مع تلك الالزمة لتحدید السیطرة على الشركات التابعة. ا
 

یتم احتساب استثمارات المجموعة في شركاتھا الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة. وفقا لطریقة حقوق الملكیة، یتم إثبات  
القیمة الدفتریة لالستثمار لتسجیل التغیرات في حصة المجموعة في صافي  االستثمار في الشركة الزمیلة بالتكلفة. یتم تعدیل  

موجودات الشركة الزمیلة منذ تاریخ االستحواذ. یتم إدراج الشھرة المتعلقة بالشركة الزمیلة في القیمة الدفتریة لالستثمار 
المجموعة في نتائج عملیات الشركة  وال یتم فحص االنخفاض في القیمة بشكل منفصل. تعكس قائمة الربح أو الخسارة حصة  

الزمیلة. ویتم عرض أي تغیر في الدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فیھا كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة.  
عندئذ   تقوم  المجموعة  فإن  الزمیلة،  الشركة  الملكیة في  في حقوق  مباشرةً  تغیرا مدرجا  ھناك  یكون  عندما  لذلك،  إضافة 

ھا من أي تغیرات، حسب مقتضى الحال، في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة. یتم استبعاد األرباح بتسجیل حصت
 أو الخسائر غیر المحققة الناتجة من المعامالت بین المجموعة والشركة الزمیلة في حدود حصة الشركة في الشركة الزمیلة. 

 
شركة زمیلة في بدایة قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خارج الربح    یظھر إجمالي حصة المجموعة في الربح أو الخسارة في

التشغیلي ویمثل الربح أو الخسارة بعد ضریبة الدخل. وعند الضرورة یتم إجراء تعدیالت لمطابقة السیاسات المحاسبیة مع 
من الضروري قید خسائر   السیاسات المحاسبیة للمجموعة. بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تحدد المجموعة ما إذا كان

اضافیة لالنخفاض في القیمة الستثمار المجموعة في الشركة الزمیلة. تحدد المجموعة في تاریخ كل تقریر مالي ما إذا كان  
تحتسب  الدلیل،  ھذا  الزمیلة. في حالة وجود مثل  الشركة  في  االستثمار  قیمة  في  االنخفاض  دلیل موضوعي على  ھناك 

ض في القیمة على أنھ الفرق بین المبلغ القابل لالسترداد للشركة الزمیلة وقیمتھ الدفتریة ثم تدرج  المجموعة مبلغ االنخفا
المبلغ في "الحصة في نتائج شركة زمیلة" في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. عند فقدان التأثیر الجوھري على الشركة  

استثمار متبقي   أي  بقیاس وإثبات  المجموعة  تقوم  للشركة  الزمیلة،  الدفتریة  القیمة  بین  إثبات أي فرق  یتم  العادلة.  بقیمتھ 
الزمیلة عند فقدان التأثیر الھام والقیمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من االستبعاد في قائمة الربح أو الخسارة  

 الموحدة.
 

یض القیمة الدفتریة لتلك الحصة، بما في  عندما تتجاوز حصة المجموعة في الخسائر حصتھا في الشركات الزمیلة، یتم تخف
ذلك أي استثمارات طویلة األجل، إلى الصفر، ویتم إیقاف إثبات الخسائر األخرى إال بالقدر الذي یكون فیھ على المجموعة  

 التزام مقابل. 
 

  



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
۱۸ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 
 العمالت األجنبیة  ۳-۲
 

المالیة الموحدة للمجموعة باللایر السعودي والذي یمثل أیضا عملة النشاط للشركة األم. بالنسبة لكل  یتم عرض ھذه القوائم  
منشأة، تقوم المجموعة بتحدید العملة الرئیسیة ویتم قیاس بنود كل منشأة في قوائمھا المالیة باستخدام عملة النشاط المحددة.  

استبعاد عملیة أجنبیة، یعكس الربح أو الخسارة المعاد تصنیفھا إلى قائمة   تستخدم المجموعة الطریقة المباشرة للتوحید وعند
 الربح أو الخسارة الموحدة المبلغ الذي ینشأ من استخدام ھذه الطریقة.

 
 المعامالت واألرصدة

 
المجموعة وفقا ألسعار الصرف الفو التي تتم بالعمالت األجنبیة مبدئیا بواسطة كیانات  المعامالت  للعملة  یتم تسجیل  ري 

الوظیفیة في التاریخ الذي تصبح فیھ المعاملة جاھزة لإلثبات ألول مرة. یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت  
األجنبیة بأسعار الصرف الفوریة للعملة التشغیلیة السائدة في تاریخ قائمة المركز المالي. تسجل الفروق الناتجة عن تسویة 

لنقدیة في كربح أو خسارة، باستثناء البنود النقدیة المصنفة كجزء من تغطیة صافي استثمار المجموعة في أو تحویل البنود ا
شركة أجنبیة. یتم إثباتھا كدخل شامل آخر حتى بیع صافي االستثمار، وعندئِذ، یتم إعادة تصنیف المبلغ التراكمي إلى قائمة  

النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار   الربح أو الخسارة الموحدة. یتم تحویل البنود غیر
الصرف في تواریخ المعامالت األولیة. یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة لعملة أجنبیة باستخدام 

امل مع الربح أو الخسارة الناشئة عن تحویل البنود  أسعار الصرف في التاریخ الذي جرى فیھ تحدید القیمة العادلة. یتم التع
 غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بما یتماشى مع إثبات الربح أو الخسارة من التغیرات في القیمة العادلة للبند.

 
 العملیات األجنبیة

 
فة إلى الشھرة وتعدیالت القیمة العادلة نتیجة  یتم ترجمة جمیع الموجودات والمطلوبات الناتجة عن األنشطة الخارجیة باإلضا

االستحواذ إلى اللایر السعودي بأسعار الصرف في تاریخ التقریر. یتم تحویل توزیعات األرباح المستلمة من الشركات التابعة 
تحویل في قائمة  الشركات الزمیلة األجنبیة بأسعار التحویل السائدة بتاریخ المعاملة وتدرج فروق التحویل الناجمة عن ال  /

 الدخل الشامل اآلخر الموحدة. 
 

عندما یتم استبعاد عملیة أجنبیة، یتم تحویل المبلغ ذي الصلة إلى الربح أو الخسارة الموحدة كجزء من الربح أو الخسارة 
عند البیع. وعند االستبعاد الجزئي (دون فقدان السیطرة) لشركة تابعة تتضمن عملیة أجنبیة، فإن النسبة ذات الصلة بھذا  

 الحصة غیر المسیطرة. المبلغ التراكمي یتم إعادة ربطھا ب
 

لم یتم  إلى عملیة أجنبیة، والتي  الناتجة عن بند نقدي مستحق من أو مستحق  العمالت األجنبیة  أرباح أو خسائر صرف 
التخطیط لتسویتھا أو یحتمل أن تحدث في المستقبل المنظور وتعتبر في جوھرھا جزًء من صافي االستثمار في العملیة 

 احتیاطي تحویل العمالت األجنبیة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  األجنبیة، یتم إثباتھا في
 
 

  



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
۱۹ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 
 تصنیف المتداول مقابل تصنیف غیر المتداول ۳-۳
 

 تبوب المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة كمتداولة / غیر متداولة. 
 

 الموجودات
 یعتبر األصل متداوالً في حال كان: 

 
 من المتوقع تحققھ أو توجد نیة لبیعھ أو استھالكھ في دورة التشغیل العادیة؛  •
 محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض المتاجرة؛ •
 من المتوقع تحققھ خالل اثني عشر شھراً بعد فترة التقریر المالي؛ أو •
التبادل أو استخدامھ لتسویة التزام ما لمدة اثني عشر شھرا على األقل بعد فترة نقد أو ما في حكمھ ما لم یتم حظره من   •

 التقریر.
 

 یتم تصنیف جمیع الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة. 
 

 المطلوبات 
 تعتبر المطلوبات متداولة في حال كانت:

 
 من المتوقع تسویتھا في دورة التشغیل العادیة؛ •
 المتاجرة؛ محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض •
 من المتوقع تسویتھا خالل اثني عشر شھراً بعد فترة التقریر المالي؛ أو  •
عدم وجود حق غیر مرتبط بشرط لتأجیل تسویة االلتزام على مدى اثني عشر شھراً على األقل بعد تاریخ التقریر   •

 المالي. 
 

 متداولة. تقوم المجموعة بتصنیف جمیع المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر 
 
 إثبات اإلیرادات  ٤-۳
 

یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق القبض مع األخذ في الحسبان شروط الدفع المحددة. یتم إثبات  
تعود بمنافع  اإلیرادات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة إلى الحد الذي یكون فیھ من المحتمل أن  

 اقتصادیة على المجموعة وعندما یكون من الممكن قیاس اإلیرادات والتكالیف، إن وجدت. 
 

تثبت المجموعة إیرادات العقود مع العمالء بناء على نموذج من خمس خطوات كما ھو محدد في المعیار الدولي للتقریر 
 .  ۱٥المالي 

 
 

  



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
۲۰ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 
 إثبات اإلیرادات (یتبع) ٤-۳
 

. تحدید العقد (العقود) مع عمیل: العقد ھو اتفاقیة تُعقد بین طرفین أو أكثر تؤسس حقوقا وتعھدات وتضع المعاییر ۱الخطوة  
 التي یجب الوفاء بھا لكل عقد. 

 
حویل بضائع أو تقدیم خدمات إلى . تحدید التزامات األداء في العقد: التزام األداء ھو وعد في العقد مع العمیل بت۲الخطوة  
 العمیل.

 
. تحدید سعر المعاملة: سعر المعاملة ھو المبلغ الذي تتوقع الشركة أن تحصل علیھ مقابل نقل بضائع أو خدمات ۳الخطوة  

ق علیھا، إلى العمیل. یقاس سعر المعاملة بناء على القیمة العادلة للقیمة المستلمة، مع األخذ في االعتبار شروط الدفع المتف
 باستثناء الضرائب والرسوم وتسجل ھذه المبالغ بالصافي بعد خصم الخصومات التجاریة. 

 
التزام أداء، ستقوم  ٤الخطوة   الذي یحتوي على أكثر من  العقد: في العقد  المعاملة اللتزامات األداء في  . تخصیص سعر 

ر المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول علیھ في مقابل الوفاء  الشركة بتوزیع سعر المعاملة إلى كل التزام أداء بمبلغ یحدد مقدا
 بكل التزام أداء.  

 
. إثبات اإلیراد متى (أو عندما) تفي الشركة بالتزام أداء.  قامت الشركة بتقییم اتفاقیات اإلیرادات الخاصة بھا بناء ٥الخطوة  

 اتفاقیاتھا الخاصة باإلیرادات.على معاییر محددة وحددت أنھا تعمل كطرف رئیسي في جمیع 
 

ر -إیرادات إیجاریة   الشركة كمؤّجِ
 

یتم تصنیف عقود اإلیجار التي ال تقوم فیھا الشركة بتحویل جمیع المخاطر والمزایا المتعلقة بالملكیة بشكل جوھري من 
ابت على مدى فترات اإلیجار  الشركة كعقود إیجار تشغیلي. یتم احتساب إیرادات اإلیجارات الناشئة على أساس القسط الث

 وتدرج في اإلیرادات في قائمة الدخل الشامل بسبب طبیعتھا التشغیلیة. 
 

 اإلیرادات من الخدمات األخرى
 

یتم إثبات اإلیرادات من الخدمات األخرى المتعلقة بترتیبات إیجار السیارات عند تقدیم ھذه الخدمات ذات الصلة وتصنیفھا 
أنشطة التشغیل األساسیة ھذه. یتم إثبات إیرادات المجموعة من الخدمات األخرى ذات الصلة بترتیبات  كجزء من إیرادات  

 تأجیر السیارات على مدار الوقت عند تقدیم الخدمات.
 

 بیع المخزون (سیارات مستعملة)
 

لعمالء، ویتم ذلك بشكل عام عند  یتم إثبات اإلیرادات من السیارات في الوقت الذي یتم فیھ نقل السیطرة على السیارات إلى ا
تسلیم السیارات. تتضمن إیرادات المجموعة من بیع السیارات التزام أداء واحد فقط وال یوجد أي ومقابل متغیر ومكون 

 تمویلي. 
  



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
۲۱ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 
 إثبات اإلیرادات (یتبع) ٤-۳
 

 نقاط الوالء 
 

العمالء "نقاط والء" إضافیة، والتي یتم استخدامھا بنفس الطریقة التي یتم بھا شراء النقاط العادیة. عادةً ما تمنح الشركة  
 تنشئ نقاط الوالء ھذه التزام أداء منفصل ألنھا توفر حقا مادیا للعمیل.

 
بي ویتم إثباتھ كمطلوبات یتم تخصیص جزء من سعر المعاملة لنقاط الوالء الممنوحة للعمالء بناًء على سعر البیع المستقل النس

عقد لحین استرداد النقاط. یتم إثبات اإلیرادات عند استرداد النقاط من قبل العمیل أو یصبح احتمال استرداد العمیل لنقاط 
 الوالء بعیًدا. 

 
 المصروفات  ٥-۳
  

 تكلفة اإلیرادات
 

ألنشطة التشغیل األساسیة للمجموعة بما في ذلك على  تمثل تكلفة اإلیرادات جمیع المصروفات العائدة مباشرة أو العرضیة  
سبیل المثال ال الحصر استھالك السیارات بموجب ترتیبات اإلیجار، وتكلفة مخزون السیارات المستبعَدة، والتكالیف العائدة  

 مباشرة للموظفین وما إلى ذلك. 
 

 مصروفات بیع وتسویق وإداریة 
 

التكالیف الناشئة عن جھود المجموعة وراء األنشطة التسویقیة والوظائف. یتم تصنیف جمیع مصروفات البیع والتسویق ھي  
البیع  ومصروفات  اإلیرادات  تكالیف  بین  المشتركة  المصروفات  توزیع  یتم  إداریة.  كمصروفات  األخرى  المصروفات 

 روف المصروفات المشتركة. والتسویق والمصروفات اإلداریة، إن لزم األمر، على أساس معقول ومناسب لطبیعة وظ
 

 رسوم امتیاز
 

 یتم إثبات االمتیاز والرسوم المماثلة التي تلتزم المجموعة بدفعھا بموجب ترتیبات تعاقدیة على أساس االستحقاق. 
 
 تكالیف االقتراض  ٦-۳
 

جوھریة لیكون جاھزا    تتم رسملة تكالیف االقتراض المتعلقة مباشرةً بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل یحتاج إلى فترة زمنیة
لالستخدام المقصود منھ أو البیع كجزء من تكلفة الموجودات. ویتم إدراج جمیع تكالیف االقتراض األخرى كمصروفات في  
الفترة التي تحدث فیھا. تتكون تكالیف االقتراض من التكلفة التمویلیة والتكالیف األخرى التي تتكبدھا المنشأة فیما یتعلق 

 ل.باقتراض األموا
 
 الزكاة والضریبة ۳-۷
 

 الزكاة 
 

تخضع الشركة للزكاة وفقا ألنظمة ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة"). یتم تحمیل مخصص الخاص بالمجموعة  
والزكاة المتعلقة بحصص ملكیة المجموعة في الشركة التابعة السعودیة على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  

تحقة، إن وجدت، عند االنتھاء من عملیات التقییم النھائیة في الفترة التي یتم فیھا  الموحدة. یتم احتساب المبالغ اإلضافیة المس
 تحدید ھذه المبالغ.  

 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
۲۲ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 
 الزكاة والضریبة (یتبع)  ۳-۷
 

 الزكاة (یتبع) 
 

رباح المدفوعة للمساھمین األجانب وفقا تقوم المجموعة باستقطاع الضرائب على األطراف غیر المقیمة وعلى توزیعات األ
 ألنظمة الھیئة والتي ال یتم إثباتھا كمصروفات نظرا ألن مبالغ االلتزامات على الطرف المقابل یتم استقطاعھا بالنیابة عنھ. 

 
 ضریبة القیمة المضافة

 
وفقا ألنظمة ضریبة   المضافة")  القیمة  ("ضریبة  المضافة  القیمة  لضریبة  المجموعة  في  تخضع  المطبقة  المضافة  القیمة 

المملكة العربیة السعودیة. یتم تحدید مبلغ ضریبة القیمة المضافة من خالل تطبیق معدل الضریبة المطبق على قیمة التورید  
القیمة   ("ضریبة  المشتریات  على  المدفوعة  المضافة  القیمة  ضریبة  ناقصا  المخرجات")  على  المضافة  القیمة  ("ضریبة 

مدخالت"). تقوم المجموعة بإدراج اإلیرادات والمشتریات بعد خصم ضریبة القیمة المضافة لجمیع الفترات  المضافة على ال
 المعروضة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 

 
 ضریبة الدخل الحالیة والمؤجلة 

 
 الضریبة الحالیة

 
اضع للضریبة. یختلف الربح الخاضع للضریبة عن صافي  تحتسب ضریبة الدخل الحالیة المستحقة على أساس ربح السنة الخ 

الربح كما ھو وارد في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ألنھ یستثني بنود الدخل أو المصروفات الخاضعة  
للضریبة أو المخصومة في سنوات أخرى، ویستثني أیضا بنودا غیر خاضعة للضریبة أو مخصومة على اإلطالق. یتم  

 حتساب مطلوبات الشركة للضریبة الحالیة باستخدام معدالت الضرائب التي تم سنھا بحلول تاریخ التقریر المالي. ا
 

 الضریبة المؤجلة
 

یتم احتساب الضریبة المؤجلة باستخدام طریقة االلتزام على الفروق المؤقتة بین األوعیة الضریبیة للموجودات والمطلوبات 
 ألغراض التقریر المالي في تاریخ القوائم المالیة. وقیمھا الدفتریة 

 یتم إدراج مطلوبات الضریبة المؤجلة لجمیع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضریبة، باستثناء ما یلي:
 
عند نشوء التزام الضریبة المؤجلة من اإلثبات األولي بالشھرة أو عندما یكون األصل أو االلتزام في معاملة ما ال یمثل  •

 ألعمال وال یؤثر في وقت المعاملة على حساب الربح المحاسبي وال الربح/الخسارة الخاضعة للضریبة.  دمج ل
المؤقتة في المستقبل  • عند السیطرة على وقت عكس الفروقات المؤقتة ویكون من المحتمل عدم عكس قید الفروقات 

مارات في الشركات التابعة والشركات الزمیلة  المنظور بالنسبة للفروقات المؤقتة الخاضعة للضریبة المرتبطة باالستث 
 والحصص في الترتیبات المشتركة.  

 
یتم إدراج موجودات الضریبة المؤجلة لجمیع الفروقات المؤقتة القابلة للخصم، ومبالغ الضریبة المرحلًة وغیر المستخدمة  

احتمالیة أن الدخل الخاضع للضریبة  وأي خسائر ضریبیة غیر مستخدمة. یتم إثبات موجودات الضریبة المؤجلة بمقدار  
سیكون متوافرا مقابل الفروقات المؤقتة القابلة للخصم، واالعتمادات الضریبیة غیر المستخدمة والمرّحلة والخسائر الضریبیة 

 غیر المستخدمة، باستثناء: 
 

ولي باألصل أو االلتزام في  عند نشوء أصل الضریبة المؤجلة المتعلق بالفرق المؤقت القابل للخصم نتیجة االعتراف األ
 معاملة ما ال یمثل شراكة في األعمال وال یؤثر في وقت المعاملة على الربح المحاسبي أو الربح/الخسارة الخاضعة للضریبة. 

  



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
۲۳ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 
 الزكاة والضریبة (یتبع)  ۳-۷
 

 ضریبة الدخل الحالیة والمؤجلة (یتبع) 
 
بالنسبة للفروقات المؤقتة الخاضعة للضریبة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزمیلة والحصص   •

في الترتیبات المشتركة، یتم إدراج موجودات الضریبة المؤجلة فقط في حدود احتمالیة عكس الفروقات المؤقتة في  
 فراً في مقابل الفروقات المؤقتة التي یمكن استخدامھا. المستقبل المنظور ویكون الدخل الخاضع للضریبة متوا

 
تتم مراجعة القیم الدفتریة لموجودات الضریبة المؤجلة في تاریخ كل تقریر مالي وتخفض إلى الحد الذي لم یعد فیھ من  

المؤجلة. یتم إعادة تقییم  المحتمل توفر ربح خاضع للضریبة كافي یسمح باستغالل جمیع أو جزء من موجودات الضریبة  
موجودات الضریبة المؤجلة غیر المثبتة في تاریخ كل تقریر ویتم إثباتھا إلى الحد الذي یصبح فیھ من المحتمل وجود أرباح  

 مستقبلیة خاضعة للضریبة ستسمح باسترداد أصل الضریبة المؤجلة. 
 

ت الضریبیة التي یتوقع تطبیقھا في السنة التي یتم فیھا  یتم قیاس الموجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة على أساس المعدال
تحقق الموجودات أو تسویة المطلوبات على أساس معدالت الضریبة (واألنظمة الضریبیة) التي تم إصدارھا أو تطبیقھا 

الخسارة خارج    بشكل جوھري في تاریخ التقریر. یتم إثبات الضرائب المؤجلة المتعلقة بالبنود المعترف بھا خارج الربح أو
الربح أو الخسارة. یتم إدراج بنود الضریبة المؤجلة المرتبطة بالمعاملة األساسیة سواًء في قائمة الدخل الشامل اآلخر أو  

 مباشرةً في حقوق الملكیة.
 

یتم إثباتھا المنافع الضریبیة المكتسبة كجزء من اندماج األعمال، ولكن ال تفي بمعاییر اإلثبات المنفصل في ذلك التاریخ،  
الحقًا إذا تغیرت المعلومات الجدیدة حول الحقائق والظروف. یتم التعامل مع التعدیل على أنھ تخفیض في الشھرة (طالما أنھ 

 ال یتجاوز الشھرة) إذا تم تكبده خالل فترة القیاس أو تم إثباتھ في الربح أو الخسارة.  
 

مطلوبات الضریبة المؤجلة إذا، فقط إذا، كان لدى الشركة حق نظامي تقوم المجموعة بتسویة موجودات الضریبة المؤجلة و
نافذ لتسویة الموجودات الضریبیة الحالیة والمطلوبات الضریبیة الحالیة وموجودات الضریبة المؤجلة ومطلوبات الضریبة  

أة الخاضعة للضریبة أو  المؤجلة المتعلقة بضرائب الدخل المفروضة من قبل ذات الھیئة الضریبیة سواًء على نفس المنش
التسویة   أساس  على  الحالیة  الضریبیة  والموجودات  المطلوبات  بتسویة  القیام  إما  تنوي  للضریبة  مختلفة خاضعة  كیانات 
بالصافي أو تحقیق الموجودات وتسویة المطلوبات في ذات الوقت في كل فترة مستقبلیة یُتوقع فیھا تسویة أو استرداد مبالغ 

 بات وموجودات الضریبة المؤجلة. جوھریة من المطلو
 
 الممتلكات والمعدات ۳-۸
 

 اإلثبات والقیاس 
 

یتم تسجیل الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة وتقاس بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة 
 المتراكمة.

 
بإحضار األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لجعلھ قادرا على التشغیل تتضمن التكلفة سعر الشراء وأي تكالیف ترتبط مباشرة  

بالطریقة التي تریدھا اإلدارة. تتضمن تكلفة الموجودات التي یتم بناؤھا ذاتیا تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تكالیف  
ف تفكیك وإزالة البنود واستعادة أخرى تنسب مباشرة إلى جعل الموجودات في حالة صالحة لالستخدام المحدد لھا وتكالی

 الموقع المقامة علیھ وتكالیف االقتراض على الموجودات المؤھلة. 
 

منفصلة  كبنود  الموجودات  تلك  عن  المحاسبة  تتم  الممتلكات،  بنود  أحد  من  مھمة  ألجزاء  اإلنتاجي  العمر  یختلف  عندما 
 (مكونات كبیرة) من الممتلكات والمعدات.

  



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
۲٤ 

 محاسبیة الھامة (یتبع)ملخص السیاسات ال .۳
 
 الممتلكات والمعدات (یتبع) ۳-۸
 

 اإلثبات والقیاس (یتبع) 
 

یتم تحدید األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات (باستثناء السیارات المحولة إلى المخزون  
متلكات والمعدات ویتم إثباتھا بالصافي ضمن اإلیرادات  "كسیارات للبیع") بمقارنة متحصالت االستبعاد مع القیمة الدفتریة للم

 التشغیلیة األخرى ضمن الدخل اآلخر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 

 التكالیف الالحقة
 

یتم إثبات تكلفة استبدال جزء من أحد بنود الممتلكات والمعدات ضمن القیمة الدفتریة لذلك األصل عندما یكون من المحتمل 
نافع اقتصادیة من ذلك الجزء من األصل للمجموعة، وعندما یمكن قیاس التكلفة بشكل موثوق. ویتم إلغاء قید القیمة  تدفق م

الخسارة   أو  الربح  قائمة  في  والمعدات  للممتلكات  یوم  بعد  یوما  الخدمات  تكلفة  إثبات  یتم  المستبدل.  الجزء  لذلك  الدفتریة 
 الموحدة عند تكبدھا.

 
 رأسمالیة تحت التنفیذ أعمال 

 
تمثل األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ جمیع التكالیف المباشرة وغیر المباشرة وإنشاءات تحت التنفیذ ویتم رسملتھا كممتلكات  

 ومعدات عندما تكون جاھزة لالستخدام المقصود. 
 

 االستھالك
 

وجودات على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لھ. تمثل قیمة یمثل االستھالك التوزیع المنتظم للمبلغ القابل لالستھالك ألحد الم
االستھالك تكلفة األصل، أو أي مبلغ آخر یتم استبدالھ بالتكلفة، بعد خصم قیمتھ المتبقیة. یتم إثبات االستھالك في قائمة الربح  

بنود الممتلكات والمعدات.   أو الخسارة الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لكل جزء من
 یتم استھالك الموجودات المستأجرة على مدى مدة اإلیجار أو عمرھا اإلنتاجي أیھما أقل. ال یتم استھالك األراضي.

 
 یتم مراجعة طرق االستھالك واألعمال اإلنتاجیة والقیم المتبقیة مرة واحدة سنویا على األقل وتعدیلھا عند االقتضاء.  

 
 مار اإلنتاجیة التقدیریة:  فیما یلي األع

 
    سنة   ۲۰إلى  ۱۰  مباني ومنشآت أخرى • 
 سنوات ٥إلى  ۲  سیارات • 
    سنوات ٥إلى  ٤  أثاث وتجھیزات ومعدات مكتبیة  • 
 سنوات ۷إلى  ٤  آالت ومعدات   • 
 

  



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
۲٥ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 
 الممتلكات والمعدات (یتبع) ۳-۸
 

 مراجعة العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات 
 

أجرت الشركة مراجعة فنیة داخلیة واستعانت بخبیر خارجي مستقل إلجراء تقییم لألعمار اإلنتاجیة للسیارات والقیم المتبقیة 
 لنحو التالي: بما في ذلك المقارنة مع ممارسات السوق. وبناًء علیھ، تم تعدیل األعمار اإلنتاجیة المقدرة للسیارات على ا 

 
دیسمبر  ۳۱حتى  

 م ۲۰۲۰
 معدل

  ینایر ۱من  اعتباراً 
 م ۲۰۲۱

 سنوات  
   

 ٤ ۳٫۷٥ سیارات إیجار
 ۲٫٥۸ ۲٫۳۳ سیارات تأجیر 

 
 : االستھالك الفعلیة والمتوقعة المدرجة في تكلفة اإلیرادات على النحو التالي مصروفاتتأثیر ھذه التغییرات على 

 
 ۲۰۲٥م ۲۰۲٤م ۲۰۲۳م ۲۰۲۲م ۲۰۲۱م ألف لایر سعودي 
(نقص) / زیادة 

 ۲٬٥۱٦ ۱۹٬۳٥۰ ۱٬۹۳٤ (۳۱٬۲٥۱) (٥٦٬٥۳۲) ھالك سمصروفات اإل
 
 الموجودات غیر الملموسة  ۳-۹
 

الملموسة المستحوذ علیھا بشكل منفصل مبدئیا بالتكلفة. تمثل تكلفة الموجودات غیر الملموسة  یتم قیاس الموجودات غیر  
المستحوذ علیھا من خالل تجمیع األعمال قیمتھا العادلة في تاریخ االستحواذ. وبعد اإلثبات األولي، یتم إثبات الموجودات 

خفاض في القیمة المتراكمة. إن الموجودات غیر الملموسة غیر الملموسة بالتكلفة بعد خصم أي إطفاء متراكم وخسائر االن
المنتجة داخلیا، باستثناء تكالیف التطویر المرسملة ال یتم رسملتھا ویتم إدراج النفقات ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة  

للموجود النفقات. یتم تقییم األعمار اإلنتاجیة  التي یتم فیھا تكبد تلك  الفترة  إنتاجیة  الموحدة في  الملموسة كأعمار  ات غیر 
 محددة أو غیر محددة. 

 
لمعرفة  تقییمھا  ویتم  االقتصادي  اإلنتاجي  العمر  مدى  على  المحددة  األعمار  ذات  الملموسة  غیر  الموجودات  إطفاء  یتم 

اجعة االنخفاض في القیمة عندما یكون ھناك مؤشر على أن األصل غیر الملموس قد تعرض النخفاض في القیمة. یتم مر
فترة اإلطفاء وطریقة اإلطفاء لألصل غیر الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نھایة كل فترة تقریر مالي.  
یتم احتساب التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في 

أو   فترة  أجل تعدیل  التقدیرات األصل من  التغیرات كتغیرات في  التعامل مع ھذه  ـ ویتم  ـ حسبما یتالءم  طریقة اإلطفاء 
المحاسبیة. یتم إدراج مصروفات اإلطفاء على الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة في قائمة الربح أو  

 جودات غیر الملموسة.الخسارة الموحدة ضمن فئة المصروفات التي تتوافق مع وظیفة ھذه المو
 

 فیما یلي فترة االطفاء لموجودات المجموعة غیر الملموسة ذات األعمار االنتاجیة المحددة:
 

 سنوات ٤ برامج حاسب آلي  
 سنوات ٤ الملكیة الفكریة

 
 
 
 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
۲٦ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 
 الموجودات غیر الملموسة (یتبع) ۳-۹
 

الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة، ولكن یتم اختبارھا لتحدید االنخفاض في القیمة  ال یتم إطفاء  
سنویا، إما بشكل فردي أو على مستوى وحدة تولید النقد. ویتم سنویا تقییم العمر اإلنتاجي غیر المحدد لتحدید ما إذا كان  

زال ساري. وإذا لم یكن الوضع كذلك، یتم إجراء التغییر في تقییم العمر اإلنتاجي  العمر اإلنتاجي غیر المحدد غیر المحدد ال ی
 من عمر غیر محدد إلى عمر محدد على أساس احتمالي. 

 
یتم قیاس الربح أو الخسارة الناتجة عن إلغاء إثبات الموجودات غیر الملموسة باعتبارھا تمثل الفرق بین صافي متحصالت  

 تریة لألصل ویتم إثباتھا في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عندما یتم إلغاء إثبات األصل.االستبعاد والقیمة الدف
 
 عقود اإلیجار  ۳-۱۰
 

تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان العقد ھو عقد إیجار أو یحتوي على عقد إیجار. یعتبر العقد ھو عقد ایجار أو یحتوي على  
 ة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل ثمن أو عوض ما.  عقد إیجار إذا ما أعطى الحق في السیطر

 
 المجموعة كمستأجر 

 
 ً منفرداً لالعتراف والقیاس لجمیع عقود اإلیجار، باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار   تطبق المجموعة نموذجا

الموجودات المنخفضة القیمة. تعترف المجموعة بالتزام االیجار لدفع دفعات اإلیجار ویمثل حق استعمال األصل الحق في  
 استعمال الموجودات األساسیة.

 
 موجودات حق االستخدام 

 
المجموعة موجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر األصل ذي الصلة لالستخدام). یتم    تثبت

قیاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصا أي استھالك متراكم وخسائر انخفاض في القیمة، ویتم تعدیلھ ألي عملیة  
تكلفة   تشتمل  اإلیجار.  لمطلوبات عقود  قیاس  المثبتة، إعادة  اإلیجار  مبلغ مطلوبات عقود  االستخدام على  موجودات حق 

والتكالیف المباشرة األولیة المتكبدة، ومدفوعات اإلیجار التي تم دفعھا في أو قبل تاریخ البدء، مطروحا منھا أي حوافز 
د اإلیجار أو العمر اإلنتاجي  إیجار مستلمة. فیما یل استھالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت طوال مدة عق

 المقدر لألصل أیھما أقصر: 
 
 سنة  ۱۰إلى  ۲ مباني مستأجرة  •
 

إذا كانت ملكیھ األصل المستأجر تنتقل إلى المجموعة في نھایة مدة اإلیجار أو أن التكلفة تعكس ممارسھ خیار الشراء، فیتم 
 احتساب االستھالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. 

 
 مطلوبات عقود اإلیجار  

 
في بدایة عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بإدراج التزامات اإلیجار الُمقاسة بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار طوال مدة اإلیجار.  
تشمل مدفوعات اإلیجار مدفوعات ثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة المضمونة) مطروحا منھا حوافز اإلیجار المستحقة 

ومدفوعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة.   القبض
تتضمن دفعات اإلیجار أیضا سعر الممارسة لخیار الشراء الذي من المتوقع بقوة أن تمارسھ المجموعة ودفعات الغرامات  

اإلیجار تعطي المجموعة الحق في انھاء عقد اإلیجار. ودفعات اإلیجار المتغیرة  المتصلة بإنھاء العقد فیما إذا كانت شروط  
التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ثابت یتم إدراجھا كمصروف (إال إذا تم تكبدھا إلنتاج بضاعة) في الفترة التي یحصل  

 فیھا الدفع. 
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۲۷ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 
 اإلیجار (یتبع) عقود  ۳-۱۰
 

 مطلوبات عقود اإلیجار (یتبع) 
 

عند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض التدریجي في تاریخ بدء اإلیجار ألن  
جار لیعكس  سعر الفائدة الضمني في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بسھولة. بعد بدایة العقد یتم زیادة مبلغ التزامات اإلی

اعتماد الفائدة وخفض المبلغ عند دفع اإلیجارات. باإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة اللتزامات اإلیجار إذا  
ما كان ھناك تعدیال أو تغیر اً في مدة العقد أو تغیر اً في مدفوعات اإلیجار (أي تغیرات في المدفوعات المستقبلیة الناتجة  

 المؤشر أو المعدل المستخدم لتحدید مثل ھذه مدفوعات اإلیجار) أو تغیر في تقییم خیار شراء األصل األساسي. عن التغیر في  
 

 عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة 
 

(أي عقود اإلیجار   تطبق المجموعة اإلعفاء من إثبات عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود اإلیجار قصیرة األجل للمعدات
شھرا أو أقل من تاریخ البدء وال تحتوي على خیار شراء). كما تقوم بتطبیق استثناء االعتراف   ۱۲التي تبلغ مدة اإلیجار فیھا  

بعقود اإلیجار للموجودات المنخفضة القیمة على ما لدیھا من عقود إیجار معدات مكتبیة منخفضة القیمة. یتم إثبات مدفوعات  
لى عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة كمصروفات على أساس القسط الثابت اإلیجار ع

 على مدى مدة اإلیجار. 
 

 معدل االقتراض التدریجي 
 

یتعذر على المجموعة تحدید ســـعر الفائدة الضـــمني في عقد اإلیجار بســـھولة، وبالتالي، فإنھا تســـتخدم معدل االقتراض  
اـئدة اـلذي یتعین على المجموـعة دفـعھ  الـتدریجي لق ــافي ھو مـعدل الـف ـیاس التزاـمات عقود اإلیـجار. مـعدل االقتراض اإلضـــ

لالقتراض على مدة مماثلة، مع ضمان مماثل، واألموال الالزمة للحصول على أصل ذي قیمة مماثلة ألصل حق االستخدام  
ما "یتعین على المجموعة دفعھ"، وھو ما یتطلب تقدیرا في بیئة اقتصـــادیة مماثلة. لذلك یعكس معدل االقتراض اإلضـــافي  

عـند ـعدم توفر مـعدالت ـقابـلة للمالحـظة أو عـندـما تحـتاج إلى تـعدـیل لتعكس شـــــروط وأحـكام عـقد اإلیـجار. تقوم المجموـعة  
ــوق) عند توفرھا و ــعار الفائدة في الس ــتخدام مدخالت قابلة للمالحظة (مثل أس ــافي باس یتعین بتقدیر معدل االقتراض اإلض

 علیھا تقدیم بعض التقدیرات الخاصة بالمنشأة ذاتھا.
 

ر   المجموعة كمؤّجِ
 

یتم تصنیف عقود اإلیجار التي ال تقوم فیھا المجموعة بتحویل جمیع المخاطر والمزایا المتعلقة بالملكیة بشكل جوھري من  
س القسط الثابت على مدى فترات اإلیجار  الشركة كعقود إیجار تشغیلي. یتم احتساب إیرادات اإلیجارات الناشئة على أسا

وتدرج في اإلیرادات في قائمة الربح أو الخسارة بسبب طبیعتھا التشغیلیة. یتم إضافة التكالیف المباشرة األولیة المتكبدة في 
وفقا لنفس    التفاوض وترتیب عقد اإلیجار التشغیلي إلى القیمة الدفتریة لألصل المؤجر ویتم إثباتھا على مدى فترة اإلیجار

 األسس كإیرادات إیجار. یتم إثبات اإلیجارات المحتملة كإیرادات في الفترة التي تكتسب فیھا.
 
 المخزون ۳-۱۱
 

القابلة   القیمة  أو صافي  بالتكلفة  قیاسھا  یتم  الغیار والتوریدات األخرى.  للبیع وقطع  المعروضة  السیارات  المخزون  یمثل 
القیمة القابلة للتحقق ھي سعر البیع التقدیري في سیاق العمل العادي بعد خصم التكالیف التقدیریة  للتحقق، أیھما أقل. صافي 

الالزمة لإلكمال والتكالیف الالزمة للبیع. یتم إثبات القیمة الدفتریة للمخزون كتكلفة إیراد عند بیع المخزون. تقوم المجموعة  
 ادم، واألعطال الفنیة، واألضرار المادیة، إلخ. بإثبات مخصص خسائر المخزون بسبب عوامل مثل التق
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۲۸ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 
 المخزون (یتبع)  ۳-۱۱
 

 سیارات للبیع  
 

یتم تحویل السیارات المعروضة للبیع التي تم االحتفاظ بھا سابقًا كجزء من الممتلكات والمعدات لترتیبات اإلیجار والتأجیر 
المخزون بقیمتھا الدفتریة عندما یتوقف االحتفاظ بھا ألغراض اإلیجار والتأجیر وتصبح محتفًظا بھا للبیع في سیاق  إلى  

األعمال المعتاد. ویتم تضمین التكالیف األخرى في تكلفة مخزون السیارات فقط بالقدر الذي یتم تحملھا في إیصال المركبات 
 راء البیع.إلى موقعھا الحالي وحالتھا الالزمة إلج

 
 قطع غیار ومستھلكات 

 
الغیار   قطع  تكلفة  في  األخرى  التكالیف  تضمین  ویتم  المرجح.  المتوسط  مبدأ  على  والتوریدات  الغیار  قطع  تكلفة  تعتمد 

 والمستلزمات فقط بالقدر الذي یتم تحملھا إلحضارھا إلى موقعھا وحالتھا الحالیة. 
 
 
 النقد وما في حكمھ ۳-۱۲
 

وما في حكمھ في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد لدى البنوك والودائع ألجل والنقد في الصندوق. لغرض  یتكون النقد  
 قائمة التدفقات النقدیة الموحدة، یتكون النقد وما في حكمھ من أرصدة لدى البنوك ونقد.

 
 األدوات المالیة  ۳-۱۳
 

 نشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكیة لمنشأة أخرى. األداة المالیة ھي أي عقد یؤدي إلى نشوء أصل مالي لم
 
 الموجودات المالیة )۱
 

 اإلثبات األولي والقیاس
 

یتم عند اإلثبات األولي تصنیف الموجودات المالیة وقیاسھا الحقا بالتكلفة المطفأة، وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
 الخسارة.   اآلخر، أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو

 
یعتمد تصنیف الموجودات المالیة عند اإلثبات األولي على خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة لألصل المالي ونموذج أعمال  
المجموعة إلدارتھا. یتم قیاس الذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي على عنصر تمویل ھام أو التي طبقت المجموعة من 

تقیس المجموعة في البدایة األصل المالي بقیمتھ العادلة زائد تكالیف المعامالت، في حالة وجود أصل  أجلھا الوسیلة العملیة،  
مالي لیس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم قیاس الذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي على عنصر تمویل  

  -   ۱٥بسعر المعاملة المحدد بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي  ھام أو التي طبقت المجموعة من أجلھا الوسیلة العملیة  
 اإلیراد من العقود مع العمالء.

 
من أجل تصنیف األصل المالي وقیاسھ بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یجب أن ینتج عنھا 

فائدة على أصل المبلغ المستحق". یشار إلى ھذا التقییم أنھ اختبار تدفقات نقدیة والتي ھي "فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو  
الموجودات  القائم" فقط ویتم على مستوى األداة. یتم تصنیف وقیاس  فائدة على أصل المبلغ  المبلغ أو  "مدفوعات ألصل 

القائم بالقیمة العادلة من خالل  المالیة ذات التدفقات النقدیة والتي ھي لیست مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ  
 الربح أو الخسارة بغض النظر عن نموذج األعمال.
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۲۹ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 
 األدوات المالیة (یتبع) ۳-۱۳
 
 الموجودات المالیة (یتبع)  )۱
 

 اإلثبات األولي والقیاس (یتبع) 
 

المجموعة إلدارة   أعمال  تولید یشیر نموذج  أجل  المالیة من  بإدارة موجوداتھا  الشركة  قیام  إلى كیفیة  المالیة  الموجودات 
تدفقات نقدیة. یحدد نموذج األعمال فیما إذا كانت التدفقات النقدیة قد تنتج من تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة أو بیع موجودات  

الُمقاسة بالتكلفة المطفأة في إطار نموذج أعمال بھدف تحصیل  مالیة أو من كلیھما. یتم االحتفاظ بالموجودات المالیة المصنفة و
تدفقات نقدیة تعاقدیة من الموجودات بینما یتم االحتفاظ بالموجودات المالیة المصنفة والُمقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  

 ضاً.الشامل اآلخر في إطار نموذج أعمال بھدف الحصول على تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیعھا أی
 

یتم االعتراف بالمشتریات أو مبیعات الموجودات المالیة التي تتطلب تسلیم الموجودات في إطار زمني محدد بموجب الئحة 
 أو اتفاقیة في السوق (التجارة العادیة) في تاریخ المتاجرة، وھو التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشراء أو بیع األصل.  

 
 القیاس الالحق 

 
 اس الالحق، یتم تصنیف الموجودات المالیة في أربع فئات:ألغراض القی

 
 موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة (أدوات دین)  •
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع تدویر األرباح والخسائر اإلكتواریة (أدوات الدین)   •
خل الشامل اآلخر مع عدم تدویر األرباح والخسائر التراكمیة عند  موجودات مالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الد •

 إلغاء االعتراف (أدوات حقوق الملكیة)  
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  •
 

 موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة (أدوات دین)
 

باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي وتخضع لالنخفاض في القیمة. یتم  یتم فیما بعد قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة  
إثبات األرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عندما یتم إثبات األصل أو تعدیلھ أو انخفاض قیمتھ. ھذه الفئة 

للمجمو المالیة  الموجودات  تتضمن  المجموعة.  إلى  األقرب  ھي  المالیة  الموجودات  المدینة من  الذمم  المطفأة  بالتكلفة  عة 
المتداولة   المالیة غیر  الموجودات  المدرجة ضمن  العالقة  ذات  األطراف  من  والمستحقات  للموظفین  والقروض  التجاریة 

 األخرى.
 

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات الدین) 
 

دلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یتم إدراج إیرادات الفوائد وإعادة تقییم صرف العمالت بالنسبة ألدوات الدین بالقیمة العا 
احتساب   طریقة  بنفس  احتسابھا  ویتم  الموحدة  الخسارة  أو  الربح  قائمة  في  عكسھا  أو  القیمة  انخفاض  وخسائر  األجنبیة 

لة المتبقیة في الدخل الشامل اآلخر. عند إلغاء اإلثبات،  الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة. تدرج تغیرات القیمة العاد
 یتم إعادة تدویر التغیر التراكمي في القیمة العادلة المثبتة في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة. 

 
 حالیا، ال تملك المجموعة أي أدوات دین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  
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۳۰ 

 یاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)ملخص الس .۳
 
 األدوات المالیة (یتبع) ۳-۱۳
 

 الموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق الملكیة)
 

ت عند االعتراف األولي، یمكن للمجموعة أن تختار تصنیف استثماراتھا في حقوق الملكیة بشكل غیر قابل لإللغاء كأدوا
بموجب معیار   الملكیة  تعریف حقوق  تستوفي  عندما  اآلخر  الشامل  الدخل  العادلة من خالل  بالقیمة  ملكیة مصنفة  حقوق 

) األدوات المالیة: العرض" وال یتم االحتفاظ بھا للمتاجرة. تم تحدید التصنیف على أساس كل أداة على  ۳۲المحاسبة الدولي (
 حدة. 

 
لخسائر في ھذه الموجودات المالیة إلى الربح أو الخسارة. یتم إثبات توزیعات األرباح كإیرادات ال یتم إعادة تدویر األرباح وا

أخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند ثبوت الحق في الدفع، إال عندما تستفید الموحدة من ھذه المتحصالت كاسترداد  
ھذه األرباح في الدخل الشامل اآلخر. إن أدوات حقوق الملكیة  جزء من تكلفة األصل المالي، وفي ھذه الحالة، یتم تسجیل  

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

 حالیًا ، لدى المجموعة استثمار واحد في حقوق الملكیة محدد بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 
 

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

یتم تحمیل الموجودات المالیة المـصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخـسارة الموحدة في قائمة المركز المالي الموحدة 
 سارة الموحدة.بالقیمة العادلة مع صافي التغیرات في القیمة العادلة المدرجة في قائمة الربح أو الخ

 
 حالیاً، لیس لدى المجموعة أي موجودات مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  

 
 إلغاء اإلثبات 

 
یتم إلغاء إثبات األصل المالي (أو، حیثما ینطبق، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالیة متماثلة)  

 استبعادھا من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة) عند: بشكل أساسي (أي 
 
 انتھاء الحق في استالم التدفقات النقدیة من األصل؛ أو •
قیام المجموعة بتحویل حقوقھا في استالم تدفقات نقدیة من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدیة مستلمة بالكامل دون   •

"تمریر"، أو (أ) قیام المجموعة بتحویل كافة مخاطر ومنافع األصل، أو    تأخیر جوھري إلى طرف آخر بموجب اتفاقیة
 (ب) عدم قیام المجموعة بتحویل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت بتحویل السیطرة على األصل.  

 
ز، فإنھا تقوم بتقییم ما إذا كانت  عندما تقوم المجموعة بتحویل حقوقھا الستالم التدفقات النقدیة من أصل أو تبرم اتفاقیة تجاو

وإلى أي مدى قد احتفظت بمخاطر ومزایا من الملكیة. عند عدم قیام الشركة بتحویل أو االحتفاظ بجمیع المخاطر والمنافع 
لألصل بشكل جوھري ولم تقم بتحویل السیطرة علیھ، تستمر الشركة في إثبات األصل المحول إلى المدى الذي تستمر عالقة  

ة بھ. وفي تلك الحالة تستمر الشركة باالعتراف أیضا بالمطلوبات المرتبطة باألصل. ویقاس االلتزام المرتبط واألصل  الشرك
المحول على أساس یعكس الحقوق والمطلوبات التي احتفظت بھا المجموعة. یُقاس استمرار العالقة الذي یتخذ شكل ضمان 

 أیھما أقل.  -ألصل وأقصى مبلغ یمكن مطالبة المجموعة بسداده على األصل المحول بالقیمة الدفتریة األصلیة ل
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
۳۱ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 
 األدوات المالیة (یتبع) ۳-۱۳
 

 إلغاء اإلثبات (یتبع) 
 

 قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة 
 

والمطلوبات المالیة المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة على  عند عدم إمكانیة قیاس القیم العادلة للموجودات المالیة  
أساس األسعار المتداولة في أسواق نشطة، فإنھ یتم تحدید القیمة العادلة لھا باستخدام طرق التقییم بما في ذلك نموذج التدفقات 

حظة حیثما كان ذلك ممكنا، وعندما ال یكون  النقدیة المخصومة. یتم أخذ المدخالت إلى ھذه النماذج من األسواق القابلة للمال
ذلك مجدیا، فإن األمر یتطلب إبداء درجة من الحكم لتحدید القیم العادلة. تشتمل التقدیرات على االعتبارات الخاصة بالمدخالت  

عوامل یمكن  مثل مخاطر السیولة ومخاطر االئتمان ومخاطر تقلبات األسعار. إن التغیرات في االفتراضات المتعلقة بھذه ال
أن تؤثر على القیمة العادلة المقرر عنھا لألدوات المالیة. یتم تقییم المقابل المحتمل، الناتج عن تجمیعات األعمال، بالقیمة 
العادلة في تاریخ االستحواذ كجزء من تجمیع األعمال. عندما یستوفي المقابل المحتمل تعریف االلتزام المالي، یتم إعادة  

في   الحقا  تأخذ  قیاسھ  المخصومة.  النقدیة  التدفقات  إلى  العادلة  القیمة  تحدید  یستند  تقریر.  تاریخ  كل  في  العادلة  القیمة 
 االفتراضات الرئیسیة في االعتبار احتمال تحقیق كل ھدف من أھداف األداء وعامل الخصم. 

 
 االنخفاض في القیمة

 
عة لجمیع أدوات الدین التي ال یُحتفظ بھا بالقیمة العادلة من  تقوم المجموعة بتكوین مخصص مقابل الخسائر االئتمانیة المتوق

احتساب   في  المجموعة طریقة مبسطة  تطبق  العقد،  التجاریة وموجودات  المدینة  للذمم  بالنسبة  الخسارة.  أو  الربح  خالل 
ا عن ذلك تقوم الشركة  الخسارة االئتمانیة المتوقعة. وبالتالي، ال تقوم الشركة بتتبع التغیرات في مخاطر االئتمان وعوض

بتسجیل مخصص خسارة بناًء على الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر في تاریخ كل تقریر مالي. قامت المجموعة 
بإنشاء مصفوفة مخصص استناداً إلى الخبرة التاریخیة لخسائر االئتمان ویتم تعدیلھا وفقا لعوامل االستقراء المستقبلي الخاصة  

 والبیئة االقتصادیة. بالمدینین 
 

تعتبر المجموعة األصل المالي متخلفاً عن السداد عندما تتأخر المدفوعات التعاقدیة. ولكن في بعض الحاالت یمكن للمجموعة  
أن تعتبر األصل المالي في حالة تعثر عندما تشیر المعلومات الداخلیة أو الخارجیة إلى أن المجموعة من غیر المحتمل أن  

المبالغ التعاقدیة القائمة بالكامل قبل األخذ في االعتبار أي تحسینات ائتمانیة تحتفظ بھا المجموعة. یتم شطب تحصل على  
 األصل المالي عندما ال یكون ھناك توقع معقول السترجاع التدفقات النقدیة التعاقدیة. 

 
 المطلوبات المالیة  )۲
 

 اإلثبات األولي والقیاس 
 

یتم تصنیف المطلوبات المالیة عند االعتراف األولى كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والسلف  
 أو الذمم الدائنة، حسب مقتضى الحال.   

 
الیف العائدة یتم إثبات جمیع المطلوبات المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة، في حال القروض والسلف والذمم الدائنة، بعد خصم التك

مباشرة إلى المعامالت. تشتمل المطلوبات المالیة للمجموعة على الذمم الدائنة التجاریة واألخرى والقروض بما في ذلك  
 السحب على المكشوف من البنوك، واألدوات المالیة المشتقة. 

  
 القیاس الالحق 

 
 التالیتین: ألغراض القیاس الالحق، تم تصنیف المطلوبات المالیة ضمن الفئتین

 
 المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛ و  •
 مطلوبات مالیة بالتكلفة المطفأة (مطلوبات عقود إیجار وقروض).  •



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
۳۲ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 
 األدوات المالیة (یتبع) ۳-۱۳
 
 المطلوبات المالیة (یتبع)  )۲
 

 المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

تشمل المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المطلوبات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة، والمطلوبات 
 المالیة المخصصة عند اإلثبات المبدئي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  

 
تصنف المطلوبات المالیة كمطلوبات محتفظ بھا بغرض المتاجرة عند الحصول علیھا بغرض إعادة شرائھا في المستقبل 
القریب. تتضمن ھذه الفئة أیضا األدوات المالیة المشتقة التي دخلت فیھا المجموعة والتي لم یتم تصنیفھا كأدوات تحوط في 

("األدوات المالیة"). یتم تصنیف المشتقات المنفصلة   ۹ر الدولي للتقریر المالي  عالقات التحوط على النحو المحدد في المعیا
 المتضمنة كأدوات محتفظ بھا للمتاجرة ما لم یتم تصنیفھا كأدوات تحوط فعالة.

 
 یتم إثبات األرباح أو الخسائر من االلتزامات المحتفظ بھا للمتاجرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 
ن المطلوبات المالیة المحددة عند اإلثبات المبدئي للقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاریخ اإلثبات األولي، یتم تعیی

. لم تحدد المجموعة أي مطلوبات مالیة بالقیمة ۹وفقط إذا تم استیفاء الضوابط الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي  
 ارة.العادلة من خالل الربح أو الخس

 
 مطلوبات مالیة بالتكلفة المطفأة (مطلوبات عقود إیجار وقروض)

 
ھذه الفئة من الموجودات المالیة ھي األقرب إلى المجموعة. بعد اإلثبات األولي، یتم الحقًا قیاس مطلوبات اإلیجار والقروض 

الفعلي. تتم إثبات األرباح والخسائر نتیجة لعكس قید والسلف التي تحمل فوائد بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة  
تكلفة الفائدة من خالل عملیة إطفاء معدل الفائدة الفعلي وعند إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة في قائمة الربح أو الخسارة  

 الموحدة.
 

اء والرسوم والتكالیف التي تعتبر یتم احتساب تكلفة اإلطفاء عن طریق األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتن
جزًء ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعّال. یتم تضمین إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكالیف تمویل في قائمة الربح أو الخسارة  

 ).۱٤الموحدة. تنطبق ھذه الفئة بشكل عام على مطلوبات عقود اإلیجار والقروض (راجع اإلیضاح 
 

 إلغاء اإلثبات 
 

غاء االعتراف بالتزام مالي عند الوفاء بھ أو الغاؤه أو انتھاؤه. وعند استبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس المقرض  یتم إل
حسب شروط مختلفة تماما أو شروط االلتزام الحالي بشكل جوھري، فإن مثل ھذا االستبدال أو التعدیل یتم التعامل معھ 

االعتراف بااللتزام الجدید. یتم إثبات الفرق في القیمة الدفتریة للمبالغ المعنیة في قائمة كإلغاء قید لاللتزام المالي األصلي مع  
 الربح أو الخسارة الموحدة.  

 
 مقاصة األدوات المالیة   )۳
 

یتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق  
حالي نافذ نظاما لتسویة المبالغ المدرجة وتوافر النیة لدى الشركة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي  

 واحد.  لتحقیق الموجودات وسداد المطلوبات في آن 
 
 
 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
۳۳ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة ۳-۱٤
 

تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر مالي بتقییم ما إذا كان ھنالك أي مؤشرات النخفاض الموجودات. في حالة وجود أي  
صل، تقوم المجموعة بتقدیر قیمة األصل القابلة لالسترداد. القیمة دلیل، أو عند طلب اختبار االنخفاض في القیمة السنوي لأل

القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد ناقصاً تكالیف االستبعاد أو ھي القیمة قید االستخدام، أیھما 
مولد لتدفقات نقدیة داخلة مستقالً بشكل كبیر عن   أعلى. یتم تحدید القیمة القابلة لالسترداد ألصل واحد ما لم یكن األصل غیر

تلك الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات. عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قیمتھ أو  
 قیمتھا القابلة لالسترداد فإنھ یتم اعتبار منخفض القیمة ویتم خفض قیمتھ إلى قیمتھ القابلة لالسترداد.

 
في سیاق تقییم القیمة قید االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة للوصول إلى قیمھا الحالیة باستخدام معدل  
خصم ما قبل الضریبة والذي یعكس التقییمات الحالیة للسوق من حیث القیمة الوقتیة للمال والمخاطر المتعلقة باألصل. في 

لة ناقصا تكالیف البیع، یتم أخذ أحدث معامالت في السوق في االعتبار. وفي حالة عدم القدرة على  سیاق تحدید القیمة العاد
 تحدید مثل ھذه المعامالت، فیتم استخدام نموذج تقییم مالئم لھذا الغرض.

 
دھا بشكل مستقل یستند احتساب انخفاض القیمة للمجموعة على أساس الموازنات التفصیلیة والحسابات المتوقعة التي یتم إعدا

المیزانیات  ھذه  وتغطي  لھا.  فردیة  موجودات  تخصیص  یتم  التي  المجموعة  لدى  للنقد  المولدة  الوحدات  من  وحدة  لكل 
والحسابات المتوقعة عموما فترة خمس سنوات. وبالنسبة للفترات األطول، یتم حساب معدل النمو الطویل األجل وتطبیقھ 

 بعد السنة الخامسة.  على التدفقات النقدیة المستقبلیة 
 

یتم تسجیل خسائر انخفاض القیمة من العملیات المستمرة في قائمة الربح او الخسارة الموحدة في فئات المصروفات بما یتفق 
 مع وظیفة الموجودات المنخفضة في القیمة. 

 
ھناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض  بالنسبة للموجودات، ما عدا الشھرة، یتم إجراء تقییم في تاریخ كل تقریر ما إذا كان  

القیمة المعترف بھا سابقا لم تعد موجودة أو قد انخفضت. وفي حال وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة  
یر القابلة لالسترداد من األصل أو الوحدة المولدة للنقد. یتم عكس خسارة االنخفاض المعترف بھا سابقا فقط إذا كان ھناك تغی

في االفتراضات المستخدمة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد منذ أن تم التعرف على خسارة االنخفاض السابقة. عكس خسارة 
االنخفاض محدود، بحیث ال تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل القیمة القابلة لالسترداد وال تتجاوز القیمة الدفتریة التي كان من  

عد خصم االستھالك، كأنھ لم یتم تحقیق خسارة انخفاض في القیمة لألصل في السنوات السابقة.  الممكن تحدیدھا، بالصافي ب
یتم تسجیل عكس القید في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة إال إذا كان األصل مسجال بالقیمة المعاد تقییمھا، وفي ھذه الحالة  

 یتم التعامل مع عكس القید كزیادة في إعادة التقییم.
 

  ۳۱فحص الموجودات غیر الملموسة باستثناء الشھرة مع االعمار اإلنتاجیة سنویا لمعرفة االنخفاض في القیمة كما في    یتم
دیسمبر على مستوى الوحدة المولدة للنقد حسب مقتضى الحال، وعندما تشیر الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد تعرضت 

 النخفاض في القیمة.
 
 المخصصات  ۳-۱٥
 

مخصصات عندما یكون لدى المجموعة التزام (قانوني أو ضمني) ناشئ عن حدث سابق ویكون ھناك احتمال أن  تُدرج ال
یُطلب منھا سداد ھذا االلتزام من خالل تدفقات نقدیة للموارد إلى الخارج تجسد منافع اقتصادیة ویكون باإلمكان إجراء تقدیر  

داد بعض أو كامل المخصص ـ على سبیل المثال ـ بموجب عقد تأمین، یعتد بھ لمبلغ االلتزام. وحیثما تتوقع المجموعة س
فیتم إدراج السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما یكون السداد مؤكدا فعلیا. یتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في  

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة بعد خصم أي سداد. 
 

زمنیة للنقود كبیرا، یتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضریبة الحالي، متي كان ذلك إذا كان تأثیر القیمة ال
ل الزیادة في المخصص نظرا لمرور الوقت كتكلفة تمویل.   مناسبا، المخاطر المحددة لاللتزام. عند استخدام الخصم، تُسجَّ

 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
۳٤ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 
 باح النقدیة والتوزیعات غیر النقدیة لمساھمي الشركة األم توزیعات األر ۳-۱٦
 

تقوم الشركة األم بإثبات االلتزام بدفع توزیعات أرباح عند التصریح بالتوزیع ولم یعد التوزیع وفقاً لتقدیر الشركة األم. وفقا  
إثبات مبلغ مقابل مباشرة في حقوق لنظام الشركة األم األساسي، یتم السماح بالتوزیع عند إقراره من قبل المساھمین. یتم  

 الملكیة.
 

یجب قیاس التوزیعات غیر النقدیة، بالقیمة العادلة للموجودات لیتم توزیعھا مع إعادة قیاس القیمة العادلة المعترف بھا مباشرة  
 في حقوق الملكیة. 

 
للمطلوبات والقیمة الدفتریة للموجودات الموزعة یدرج  عند توزیع الموجودات غیر النقدیة، فإن أي فرق بین القیمة الدفتریة  

 في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 
 التغییرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة  .٤
 

م، ولكن لیس لھا تأثیر أو ال تنطبق على القوائم المالیة  ۲۰۲۱تطبق العدید من التعدیالت والتفسیرات ألول مرة في سنة  
 ة كما ھو مذكور أدناه: الموحدة للمجموع

 
 م ۲۰۲۱ینایر  ۱من  اعتباراً  والتفسیرات الساریة التعدیالت ۱-٤
 

م، والتي تسري للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ۲۰۲۱یتم تطبیق العدید من التعدیالت والتفسیرات ألول مرة في سنة  
 سیر أو تعدیل آخر صدر ولكن لم یدخل حیز التنفیذ.م. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تف۲۰۲۱ینایر  ۱
 
 إصالح معیار سعر الفائدة  ۱-۱-٤
 

یتم إجراء فحص وإصالح أساسیین للمؤشر المرجعي لمعدل الربح على مستوى العالم. نشر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة،  
المالي   للتقریر  الدولیة  المعاییر  الدولي  ۹على مرحلتین، تعدیالت على  المحاسبة  للتقریر ۳۹، ومعیار  الدولي  ، والمعیار 

بغرض معالجة المشكالت التي قد تؤثر   ۱٦، والمعیار الدولي للتقریر المالي  ٤الي  ، والمعیار الدولي للتقریر الم۷المالي  
على التقریر المالي بعد إصالح معیار معدل الربح، بما في ذلك استبدال سعر العرض الحالي بین البنوك بسعر بدیل خاٍل  

 من المخاطر.  
 

بما في ذلك المقایضات التي ستنتقل بموجب بروتوكوالت  لیس لدى المجموعة عقود تشیر إلى الیبور بالجنیھ االسترلیني،  
 الرابطة الدولیة للمقایضات والمشتقات. 

 
  



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
۳٥ 

 المعاییر الصادرة التي لم تدخل حیز التنفیذ   .٥
 

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

 

 الوصف التفسیر  المعیار /
ساري اعتبارا من الفترات التي 

 تبدأ من أو بعد التاریخ التالي 
   

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ تكلفة تنفیذ عقد -عقود غیر مجدیة  ۳۷معیار المحاسبة الدولي 
   

التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة للتقریر  الدولیة للتقریر المالي المعاییر 
 م۲۰۲۰ – م ۲۰۱۸دورة  -المالي 

 

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱
 

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

   
 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ إلى إطار المفاھیم إشارة  ۳المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
 عقود تأمین ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱
 

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

 )۱الدولي  
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱
 

   
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ تعریف التقدیرات المحاسبیة    ۸معیار المحاسبة الدولي 

   
موجودات ضریبة مؤجلة متعلقة  ۱۲معیار المحاسبة الدولي 

بموجودات ومطلوبات ناشئة من معاملة 
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ منفردة 

والمعاییر  ۱معیار المحاسبة الدولي 
 الدولیة للتقریر المالي 

 ۲بیان الممارسة 

 
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة

   
  ۱۰المعیار الدولي للتقریر المالي 

 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي 
بیع أو المساھمة بالموجودات بین المستثمر  

وشركتھ الزمیلة أو المشروع المشترك 
(التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر 

 ) ۲۸الدولي ومعیار المحاسبة  ۱۰المالي 
 

متاح للتطبیق االختیاري / تاریخ 
السریان مؤجل إلى أجل غیر  

 مسمى 

 
م لیس لھا أي تأثیر جوھري على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة،  ۲۰۲۲ینایر    ۱المعاییر التفسیرات والتعدیالت اعتبارا من  

تقوم الشركة حالیا بتقییم اآلثار المترتبة على القوائم   أما بالنسبة للمعاییر والتفسیرات والتعدیالت األخرى المذكورة أعاله،
 المالیة للمجموعة عند التطبیق. 

 
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
۳٦ 

 اإلیرادات  .٦
 

 معلومات اإلیرادات المفصلة 
 

 فیما یلي توزیع إیرادات المجموعة من العقود المبرمة مع العمالء:
 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ٦٥۸٬۳۰٥ ٦٤٦٬۲۷۷ سیارات وترتیبات إیجارتأجیر 
 ۳۰٦٬٥٥۱ ۳٤۱٬۸٥۲ مبیعات سیارات 

 ۹۸۸٬۱۲۹ ۹٦٤٬۸٥٦ 
 

 توقیت إثبات اإلیرادات
 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ٦٥۸٬۳۰٥ ٦٤٦٬۲۷۷ خدمات منقولة على مدى العمر 
 ۳۰٦٬٥٥۱ ۳٤۱٬۸٥۲ خدمات منقولة في وقت معین

   
 ۹۸۸٬۱۲۹ ۹٦٤٬۸٥٦ 
 
 تكلفة اإلیرادات .۷
 

 
 
 
 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
 (معدلة)  
   

 ۲٦٤٬۰٦٤ ۲۱۱٬۹٤۷ (ج)) ۱۳استھالك ممتلكات ومعدات (اإلیضاح 
 ۲۲۳٬٥۹۹ ۲٦۲٬۸۱۷ تكالیف بیع سیارات 
 ٤۱٬۳۹۳ ٤٦٬٦۲۱ مصروفات موظفین 
 ۳۷٬۹۸۲ ۳۲٬۷۰۰ إصالحات وصیانة

 ۲٦٬۳٤۷ ۳۰٬۹۳۱ تكالیف تشغیلیة
 ۲۲٬٦۷۰ ۲۱٬٥٤٤ تأمین 

 ۱٥٬٤۱۱ ۱٥٬۱٥٤ (ج)) ۱٤مصروفات متعلقة بعقود إیجار قصیرة األجل (اإلیضاح 
 ۱۰٬۹۸۸ ۱۰٬٥۰٤ (أ)) ۱٤استھالك موجودات حق استخدام (اإلیضاح 

 ۹٬۳۸۳ ۹٬٥٥۸ حوافز وعموالت ورسوم امتیاز 
 ۲٬۹۲۲ ۳٬۲۹۳ مصروفات اتصاالت

 ۱٦٥ ۲٤٦ )۱٥إطفاء موجودات غیر ملموسة (اإلیضاح 
 ۹٬۳٦٦ ۹٬۲۹۷ أخرى 

   
 ٦٥٤٬٦۱۲ ٦٦٤٬۲۹۰ 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
۳۷ 

 مصروفات البیع والتسویق  .۸
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   
  ۳٤٬۲٥۰  ۳۹٬۳٦٦ موظفینالمتعلقة بالمصروفات ال

  ٤٬۳۹۲  ۸٬۳۹٦ تكالیف إعالنات 
  ٤٬۷۳٥  ٤٬٤۹۸ أخرى 

   
 ٥۲٬۲٦۰ ٤۳٬۳۷۷ 
 المصروفات العمومیة واإلداریة  .۹
 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ۲۱٬۲٥۹ ۲۹٬۸٥۱ المصروفات المتعلقة بالموظفین
 ٦٬٦٦۲ ۸٬٤٥٦ اشتراكات

 ۳٬۲٥۷ ٤٬۷۸۳ أتعاب قانونیة ومھنیة
 ۲٬٦۷۱ ۲٬۷۸۰ ) ۲۷مكافآت مجلس اإلدارة (اإلیضاح 

 ۹۰۷ ۱٬۱۹٦ (ج))  ۱۳استھالك (اإلیضاح 
 ۱٬٥٥۹ ۱٬٥۸۹ إصالحات وصیانة

 ۱٬۳۳٥ ۸٦٤ (ج)) ۱٤مصروفات متعلقة بعقود إیجار قصیرة األجل (اإلیضاح 
 ۷۱٥ ۸۲۳ اتصاالت

 ۷٬۸٦٥ ۸٬۹۳٥ أخرى 
   
 ٥۹٬۲۷۷ ٤٦٬۲۳۰ 
 

 التكالیف التمویلیة .۱۰
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 ألف لایر سعودي  سعوديألف لایر  
   

 ۸۳۷ (۷۳۳) )۱-۱۰(إیرادات) / تكالیف تمویلیة على المرابحة والتورق (
  ۱٬۰٦٥  ۱٬٦۸٥ (ب)) ۱٤تكلفة تمویلیة على مطلوبات عقود إیجار (اإلیضاح 

 ۷٤۷ ۹۷۷ أعباء بنكیة وأخرى
   
 ۱٬۹۲۹ ۲٬٦٤۹ 
 
ملیون لایر   ۰٫۲۸م:  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي (  ۰٫۷٥قصیرة األجل بمبلغ  یشمل ذلك إیرادات تمویلیة على الودائع    ۱۰-۱

 سعودي).
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
۳۸ 

 الزكاة والضریبة .۱۱
 
 المحمل للسنة )أ
 

 ملیون لایر سعودي). ٦٫۳٤م:  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي ( ۸٫۲۷یبلغ مخصص الزكاة وضریبة الدخل للسنة 
 

 الموحدة للشركة األم. تعتمد زكاة المجموعة على القائمة المالیة 
 

 تتكون الزكاة المحملة الموحدة للسنة من:
 

 م ۲۰۲۱ 
 ألف لایر سعودي

 م ۲۰۲۰
 ألف لایر سعودي 

   
   المحمل للسنة 

 ٦٬۳۳۸ ۸٬۲٦۹ الزكاة -
 (٥۱) ٥۱ مصروف ضرائب مؤجلة / (دخل) -

 ۸٬۳۲۰ ٦٬۲۸۷ 
 

 تعتمد الزكاة المحملة على ما یلي:
 
 

 م ۲۰۲۱
 ألف لایر سعودي

 م ۲۰۲۰
 ألف لایر سعودي 

   
 ۱٬۰۸۸٬٦۳۱ ۱٬۳۸۳٬۲٤۱ حقوق الملكیة

 ۹۱٬٦۸٥ ۷۲٬٤٤۲ مخصصات وتسویات أخرى 
 (۱٬۱٤٤٬٤۱۲) (۱٬۳۷۲٬۹۰۲) القیمة الدفتریة للموجودات طویلة األجل (بعد التمویل ذي الصلة) 

 ۸۲٬۷۸۱ ۳٥٬۹۰٤ 
   

 ۲۱٤٬٤۰۰ ۲٤۷٬۹۷۹ إیرادات معدلة للسنة 
   

 ۲٥۰٬۳۰٤ ۳۳۰٬۷٦۰ الزكوي الوعاء 
 

 تعود الفروقات بین النتائج المالیة والزكویة بصورة رئیسیة إلى بعض التعدیالت وفقاً لألنظمة المالیة ذات الصلة. 
 

 الحركة في المخصص خالل السنة
 

 فیما یلي حركة مخصص الزكاة للسنة: 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

  ٦٬۹۳۹  ۸٬۲۱۷ بدایة السنة في 
 ٦٬۳۳۸ ۸٬۲٦۹ المكون خالل السنة 
 (٥٬۰٦۰)  (۸٬٥٥٤) المدفوع خالل السنة 

   
 ۸٬۲۱۷ ۷٬۹۳۲ في نھایة السنة 

 
 
 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
۳۹ 

 الزكاة والضریبة (یتبع)  .۱۱
 

 الربط الزكوي موقف  )ب
 

 الشركة األم 
 

م وسددت التزاماتھا الزكویة وفقًا لذلك. عالوة  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱قدمت الشركة األم إقراراتھا الزكویة لجمیع السنوات حتى  
م وسددت التزاماتھا لضریبة االستقطاع  ۲۰۲۱  دیسمبرعلى ذلك، قدمت الشركة إقرارات ضریبة االستقطاع الخاصة بھا حتى  

 وفقًا لذلك. 
 

ً  )" الھیئة("   ، أصدرت ھیئة الزكاة والضریبة والجماركم۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  عالوة على ذلك، خالل السنة    ربطا
 ً م  ۲۰۱٥م. وقامت الشركة بدفع جزء من المبلغ للسنوات من  ۲۰۱۸دیسمبر    ۳۱م حتى  ۲۰۱٥دیسمبر    ۳۱للسنوات من    نھائیا
بمبلغ  ۲۰۱۷إلى   العامة    ۱٬٦۷۸٬۳۰۰م  األمانة  إلى  التماسات  وقدمت  سعودي  والجمارك لایر  والضرائب  الزكاة  للجان 

وقد قبلت الھیئة االعتراض    ،م۲۰۱۸دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  . لایر سعودي ٦۷۲٬۲٥٤بخصوص المبلغ الباقي البالغ  
ً  ولم تطالب بفروق الزكاة. عالوة على ذلك، أصدرت الھیئة مؤخراً  ً  ربطا  م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في  نھائیا

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

 
 شركة الجذور الراسخة للنقلیات المحدودة (رحال) -الشركة التابعة 

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

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

 
 یونیترانس إنفوتیك سیرفیسز إندیا برایفت لیمتد -الشركة التابعة 

 
م لدى إدارة ضریبة الدخل في الھند، كما  ۲۰۲۰مارس    ۳۱المعلقة حتى    التقییماتلبا لتسویة جمیع  قدمت الشركة التابعة ط

 تم سداد ذلك خالل السنة. ومع ذلك، ال یزال األمر النھائي من السلطات الضریبیة قید االنتظار.
 

 ربحیة السھم .۱۲
 

الكي األسھم في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة بقسمة ربح السنة العائدة إلى م
األسھم العادیة القائمة خالل السنة. ال ینطبق احتساب ربحیة السھم المخفضة على المجموعة. كما لم یتم عرض احتساب 

 ربحیة منفصلة للسھم من العملیات المستمرة نظرا لعدم وجود عملیات متوقفة خالل السنة. 
 السھم على النحو التالي: یتم احتساب ربحیة 

 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي 
 (معدلة)  
   

 ۲۰۲٬٤٤٥ ۲۱۹٬۹۱۲ الربح العائد لمالكي األسھم العادیة في الشركة األم  
   

 ۷۱٬۱٦۷ ۷۱٬۱٦۷ متوسط عدد األسھم العادیة المرجح لربحیة السھم األساسیة والمخفضة 
   

 ۲٫۸٤ ۳٫۰۹ السھم (باللایر السعودي)ربحیة 
   



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤۰ 

 والمعداتالممتلكات  .۱۳

 
 

  

 
    

 أرض
مباني ومنشآت  

 ماكینات ومعدات أخرى 
أثاث ومعدات  

 مكتبیة
 

 سیارات

األعمال  
الرأسمالیة تحت 

 التنفیذ 
 

 اإلجمالي
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

        التكلفة: 
 ۲٬۳۰۲٬۲۷۹ ٤۷٥ ۲٬۰۹۹٬٥۲۹ ۲۷٬۸۲۷ ۷٬٥٤٤ ۸۰٬۳۲۲ ۸٦٬٥۸۲ م ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید كما في  

 ۳۸۳٬٥۸٤ ۹ ۳۷۹٬۷۷۰ ۱٬۰۰٦ ٥۰۱ ۱٬۹۹۸ ۳۰۰ إضافات خالل السنة 
 (٥۱٥٬۷۰۷) -- (٥۱٥٬۷۰۷) -- -- -- -- المحول إلى المخزون 

 ۲٬۱۷۰٬۱٥٦ ٤۸٤ ۱٬۹٦۳٬٥۹۲ ۲۸٬۸۳۳ ۸٬۰٤٥ ۸۲٬۳۲۰ ۸٦٬۸۸۲ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید كما في  
        

 ۲٬۱۷۰٬۱٥٦ ٤۸٤ ۱٬۹٦۳٬٥۹۲ ۲۸٬۸۳۳ ۸٬۰٤٥ ۸۲٬۳۲۰ ۸٦٬۸۸۲ م ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید كما في  
 ٦٥۲٬٤۳۸ -- ٦۳۰٬۲۰۱ ۲٬۹۷۳ ٤۰۳ ۳٬۷٤۱ ۱٥٬۱۲۰ إضافات خالل السنة 

 (۲۸٬۲٥٦) -- -- (۱۲٬٤٦۳) (۳۳۸) (۱٥٬٤٥٥) -- مبالغ مشطوبة خالل السنة  
 (٥٥۹٬۷۷٥) -- (٥٥۹٬۷۷٥) -- --  -- -- المخزون (انظر اإلیضاح (أ) أدناه)المحول إلى 

 ۲٬۲۳٤٬٥٦۳ ٤۸٤ ۲٬۰۳٤٬۰۱۸ ۱۹٬۳٤۳ ۸٬۱۱۰ ۷۰٬٦۰٦ ۱۰۲٬۰۰۲ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید كما في 
        



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤۱ 

 الممتلكات والمعدات (یتبع) .۱۳

 

 
    

 أرض
مباني ومنشآت  

 ماكینات ومعدات أخرى 
أثاث ومعدات  

 مكتبیة
 

 سیارات

األعمال  
الرأسمالیة تحت 

 التنفیذ 
 

 اإلجمالي
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

        االستھالك المتراكم:
 ۱٬۰۷٥٬۲٦۷ -- ۱٬۰۰۲٬۱۹۸ ۲٦٬٤٦۱ ۷٬۲٤۹ ۳۹٬۳٥۹ -- المقرر عنھ سابقا  -م ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید كما في  

 (۲۱۷٬۷۳۸) -- (۲۱۷٬۷۳۸) -- -- -- -- )۳٤(اإلیضاح التعدیالت تأثیر 
 ۸٥۷٬٥۲۹ -- ۷۸٤٬٤٦۰ ۲٦٬٤٦۱ ۷٬۲٤۹ ۳۹٬۳٥۹ -- (المعدل) م ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید كما في  
 ٤۱۰٬٦۱۷ -- ٤۰٥٬۸۰۰ ٥٤۱ ۱۰٥ ٤٬۱۷۱ -- المقرر عنھ سابقا -استھالك السنة 

 (۱٤٥٬٦٤٦) -- (۱٤٥٬٦٤٦) -- -- -- -- )۳٤(اإلیضاح   التعدیالت تأثیر 
 ۲٦٤٬۹۷۱ -- ۲٦۰٬۱٥٤ ٥٤۱ ۱۰٥ ٤٬۱۷۱ -- (المعدل) -االستھالك خالل السنة 
 (٤۳۱٬۸۷۸) -- (٤۳۱٬۸۷۸) -- -- -- -- المقرر عنھ سابقا -المحول إلى المخزون 

 ۱۳۱٬٤۱۰ -- ۱۳۱٬٤۱۰ -- -- -- -- )۳٤(اإلیضاح التعدیالت   تأثیر 
 (۳۰۰٬٤٦۸) -- (۳۰۰٬٤٦۸) -- -- -- -- (المعدل) –المحول إلى المخزون  

 ۸۲۲٬۰۳۲ -- ۷٤٤٬۱٤٦ ۲۷٬۰۰۲ ۷٬۳٥٤ ٤۳٬٥۳۰ -- م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید المعدل كما في 
        

 ۸۲۲٬۰۳۲ -- ۷٤٤٬۱٤٦ ۲۷٬۰۰۲ ۷٬۳٥٤ ٤۳٬٥۳۰ -- (المعدل)م ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید كما في  
 ۲۱۳٬۱٤۳ -- ۲۰٦٬٥۱۹ ۱٬۰۰۲ ۲۰٤ ٥٬٤۱۸ -- استھالك السنة

 (۲۷٬۱٤۸) -- -- (۱۲٬۰۲۱) (۳۱٦) (۱٤٬۸۱۱) -- مبالغ مشطوبة خالل السنة 
 (۳۰٤٬٥۸٥) -- (۳۰٤٬٥۸٥) -- -- -- -- المحول إلى المخزون (انظر اإلیضاح (أ) أدناه)

 ۷۰۳٬٤٤۲ -- ٦٤٦٬۰۸۰ ۱٥٬۹۸۳ ۷٬۲٤۲ ۳٤٬۱۳۷ -- م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید كما في 
        

 ۱٬٥۳۱٬۱۲۱ ٤۸٤ ۱٬۳۸۷٬۹۳۸ ۳٬۳٦۰ ۸٦۸ ۳٦٬٤٦۹ ۱۰۲٬۰۰۲ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱صافي القیمة الدفتریة في 
        

(   –م  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱صافي القیمة الدفتریة في 
 ۱٬۳٤۸٬۱۲٤ ٤۸٤ ۱٬۲۱۹٬٤٤٦ ۱٬۸۳۱ ٦۹۱ ۳۸٬۷۹۰ ۸٦٬۸۸۲ معدلة)

        
 ۱٬٤٤٤٬۷٥۰ ٤۷٥ ۱٬۳۱٥٬۰٦۹ ۱٬۳٦٦ ۲۹٥ ٤۰٬۹٦۳ ۸٦٬٥۸۲ (معدلة) –م  ۲۰۲۰ینایر  ۱صافي القیمة الدفتریة في 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤۲ 

 الممتلكات والمعدات (یتبع) .۱۳
 
 ).۱۸األساطیل والمحولة إلى مخزون السیارات (اإلیضاح تمثل التكلفة واالستھالك المتراكم للسیارات المحالة للتقاعد من  )أ
 

 تمثل األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ أعمال البناء الجاریة للورشة. ) ب
 
 تم توزیع االستھالك المحمل للسنة المنتھیة كما یلي: ) ج
 

  
 عقود اإلیجار  .۱٤

    
تتراوح  والمواقع).  السكن  وأماكن  الورش  (مثل  المستأجرة  للمباني  إیجار كمستأجر)  إیجار (عقود  المجموعة عقود  لدى 

سنوات. التزامات المجموعة بموجب عقود اإلیجار مضمونة من خالل ملكیة   ۱۰إلى    ۲المستأجرة بین  فترات إیجار المباني  
 المؤجر للموجودات المؤجرة للشركة.

 
لمباني سكنیة مدتھا   المجموعة أیضاً بعض عقود اإلیجار  إیجار لمعدات مكتبیة ذات قیمة   ۱۲لدى  أو أقل وعقود  شھراً 

 اإلعفاء من االعتراف بھذه العقود القصیرة األجل والعقود لموجودات منخفضة القیمة. متدنیة. تقوم المجموعة بتطبیق
 
 فیما یلي القیم الدفتریة للموجودات حق االستخدام المدرجة والحركة فیھا خالل السنة:  )أ
 

 
  

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
 (معدلة)  

   
 ۲٦٤٬۰٦٤ ۲۱۱٬۹٤۷ )۷(اإلیضاح تكلفة اإلیرادات 

 ۹۰۷ ۱٬۱۹٦ )۹مصروفات عمومیة وإداریة (اإلیضاح 
   
 ۲۱۳٬۱٤۳ ۲٦٤٬۹۷۱ 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ۳۳٬۹۳۰ ۲٦٬٤٤۳ ینایر  ۱الرصید كما في  
 ۳٬٥۸۲ ۱٥٬۹۱۳ إضافات خالل السنة  

 (۸۱)  )۳٬٥۸۰( إنھاء الخدمة خالل السنة  
 (۱۰٬۹۸۸)  )۱۰٬٥۰٤( مصروفات استھالك للسنة 

   
 ۲٦٬٤٤۳ ۲۸٬۲۷۲ دیسمبر   ۳۱الرصید كما في 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤۳ 

 عقود اإلیجار (یتبع)  .۱٤
 

 السنة:فیما یلي القیم الدفتریة لمطلوبات عقود اإلیجار والحركة خالل  ) ب
 

 
 . ۳۰تم اإلفصاح عن تحلیل استحقاق مطلوبات اإلیجار في اإلیضاح 

 
 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة: فیما یلي المبالغ المثبتة في  ) ج
 

 
لعقود   للمجموعة  الخارجة  النقدیة  التدفقات  إجمالي  م:  ۲۰۲۰م (۲۰۲۱ملیون لایر سعودي في سنة    ۲٤٫۹۷اإلیجار  بلغ 

ملیون لایر سعودي). كما كان لدى الشركة إضافات غیر نقدیة إلى موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود إیجار   ۲٦٫۲۸
 ملیون لایر سعودي). ۳٫٥۸م: ۲۰۲۰م (۲۰۲۱لایر سعودي في سنة  ۱٥٫۹بمبلغ 

 
لتوفیر   قبل اإلدارة  الخیارات من  التفاوض على ھذه  إیجار تشمل خیارات تمدید وإنھاء. ویتم  المجموعة عدة عقود  لدى 

 المرونة في إدارة محفظة الموجودات المؤجرة وتتماشى مع احتیاجات أعمال المجموعة.  
 

  

 م ۲۰۲۱ 
 ألف لایر سعودي

 م ۲۰۲۰
 ألف لایر سعودي 

   
 ۲۹٬۲٥۷ ۲٤٬۱۹۰ ینایر ۱الرصید كما في  

 ۳٬٥۸۲ ۱٥٬۹۱۳ إضافات خالل السنة  
  (۱۷۷)  )۳٬۷٦۷( إنھاء الخدمة خالل السنة  

 ۱٬۰٦٥  ۱٬٦۸٥ الفائدة مصروف
  (۹٬٥۳۷)  (۱۲٬٥۰۸) مدفوعات خالل السنة  

   
 ۲٤٬۱۹۰ ۲٥٬٥۱۳ دیسمبر   ۳۱الرصید كما في 

   
 ۷٬۱۷۱ ۹٬۳۲۷ الجزء المتداول  -مطلوبات عقود إیجار 

   
 ۱۷٬۰۱۹ ۱٦٬۱۸٦ الجزء غیر المتداول   -مطلوبات عقود إیجار 

   

 م ۲۰۲۱ 
 ألف لایر سعودي

 م ۲۰۲۰
 ألف لایر سعودي 

   
 ۱۰٬۹۸۸ ۱۰٬٥۰٤ مصروفات استھالك موجودات حق االستخدام

 ۱٬۰٦٥ ۱٬٦۸٥ مصروف الفائدة على التزامات اإلیجار 
مصروفات تتعلق بعقود إیجار قصیرة األجل (مدرجة في تكلفة 

 ۱٥٬٤۱۱ ۱٥٬۱٥٤ )۷(اإلیضاح اإلیرادات) 
مصروفات تتعلق بعقود إیجار قصیرة األجل (مدرجة في مصروفات 

 ۱٬۳۳٥ ۸٦٤ )۹عمومیة وإداریة) (اإلیضاح 
   

 ۲۸٬۷۹۹ ۲۸٬۲۰۷ إجمالي المبلغ المثبت في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤٤ 

 الموجودات غیر الملموسة  .۱٥

 
ملیون لایر سعودي    ۱٫۸م، سجلت الشركة مخصص انخفاض في القیمة بمبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱خالل السنة المنتھیة في  

 ). ۱۷الشركة التابعة (راجع اإلیضاح على الملكیة الفكریة التي تم الحصول علیھا أثناء االستحواذ على 
 

 االستثمارات  .۱٦
 

 فیما یلي تفاصیل استثمارات المجموعة:  
 

 شركة سیارة المحدودة    -استثمار مدرج بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

في   المنتھیة  السنة  المجموعة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱خالل  استثمرت  في    ۱٥،  المحدودة  ملیون لایر سعودي  سیارة  شركة 
تصنیف  ٥٫۲۳( المجموعة  واختارت  البریطانیة.  فیرجن  جزر  لقوانین  وفقا  تأسست  باألسھم  محدودة  شركة  وھي   ،(٪

 االستثمار بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 
 

 االستثمار في الشركة الزمیلة 
 

 تمثل استثمارات المجموعة في الشركات الزمیلة التالیة:  
 الرصید كما في  صة الملكیة الفعلیة (٪) ح 
دیسمبر  ۳۱ 

 م ۲۰۲۱
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
ینایر  ۱

 م ۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
ینایر  ۱

 م ۲۰۲۰
    

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ترانسلیز ھولدینج إندیا برایفت لیمتد ("تي 
(عقد إیجار تشغیلي لسیارات)  -اتش إل") 

 --  --  --  ٪ ۳۲٫۹۹ ٪ ۳۲٫۹۹ ٪۳۲٫۹۹ (انظر اإلیضاح أدناه) 
یونیترانس إنفوتیك سیرفیسز إندیا برایفت  
لیمتد ("یونیترانس") (تقدیم خدمات تقنیة 

 ۱٬۲۱۹ --  --  ٪ ٤۹ %۱۰۰ %۱۰۰ (انظر اإلیضاح أدناه)المعلومات) 
         
     --  -- ۱٬۲۱۹ 

 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
برامج   

الحاسب 
 اآللي

الملكیة 
 الفكریة 

أعمال 
رأسمالیة 
 اإلجمالي تحت التنفیذ 

برامج 
الحاسب 

 اآللي
ألف لایر   

 سعودي 
ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر   
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي

      التكلفة 
  ۸٬۳۱۸  ۱۰٬۱٦۰ --  ۱٬۸۲۳  ۸٬۳۳۷   ینایر ۱الرصید كما في  

  ۱٬۸٤۲  ٤٬۱۱۱ ۳٬۳٥٤ -- ۷٥۷ إضافات / استحواذ خالل السنة 
 -- (۱٬۸۲۳)  (۱٬۸۲۳) -- االنخفاض في القیمة خالل السنة 

 ۱۰٬۱٦۰ ۱۲٬٤٤۸ ۳٬۳٥٤ -- ۹٬۰۹٤ دیسمبر   ۳۱الرصید كما في  
      

      إطفاء 
 ۷٬۸٥٤  ۸٬۰۱۹  -- -- ۸٬۰۱۹   ینایر ۱الرصید كما في  

   ۱٦٥  ۲٤٦ -- -- ۲٤٦ اإلطفاء خالل السنة 
     

 ۸٬۲٦٥ -- -- ۸٬۲٦٥  ۸٬۰۱۹  
      

   ۲٬۱٤۱   ٤٬۱۸۳ ۳٬۳٥٤ -- ۸۲۹ رصید إقفال صافي القیمة الدفتریة



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤٥ 

 االستثمارات (یتبع) .۱٦
 

 ترانسلیز ھولدینج إندیا برایفت لیمتد
 

تكبدت ترانسلیز ھولدینج إندیا برایفت لیمتد خسائر في السنوات السابقة، وقامت اإلدارة بتخفیض قیمة االستثمار، ویظھر  
 ۳۱بقیمة ال شيء كما ھو مذكور أعاله. لم یكن لدى الشركة الزمیلة أي مطلوبات محتملة أو التزامات رأسمالیة كما في  

 م.    ۲۰۲۱م أو ۲۰۲۰دیسمبر 
 

 إنفوتیك سیرفیسز إندیا برایفت لیمتد یونیترانس 
 

٪ المتبقیة من ملكیة الشركة الزمیلة الحالیة یونترانس  ٥۱م، استحوذت الشركة األم على نسبة  ۲۰۲۰ینایر    ۲٦اعتباًرا من  
تم  ٪ من الملكیة في ھذا الكیان، لذلك  ۱۰۰إنفوتیك سیرفیسز إندیا برایفت لیمتد. وعلى ھذا النحو فإن الشركة األم تمتلك  

 ). ۱۷توحیدھا في القوائم المالیة الموحدة للسنة السابقة والحالیة من تاریخ الحصول على السیطرة (انظر اإلیضاح 
 

 االستحواذ على شركة تابعة .۱۷
 

٪ المتبقیة من  ٥۱م، استحوذت الشركة األم على نسبة  ۲۰۲۰ینایر    ۲٦، اعتباًرا من  ۱٦و    ۱كما ھو مذكور في اإلیضاح  
الشركة الزمیلة القائمة في الھند، وھي شركة یونیترانس إنفوتیك سیرفیسیز إندیا الخاصة المحدودة ("الشركة التابعة") ملكیة  

ملیون لایر سعودي    ۲٫۸٦۹ملیون لایر سعودي. وفقاً لشروط السداد، تم دفع مقابل الشراء البالغ    ۲٫۸٦۹بإجمال مقابل قدره  
 وقت الشراء. 

 
استخدام طریقة الشراء المحاسبیة. سجلت الشركة األم صافي الموجودات المقتناة من الشركة التابعة تم احتساب االستحواذ ب

ملیون لایر سعودي، بدون أي شھرة.   ۱٫۸۲۳بالقیمة العادلة مما نتج عنھ موجودات غیر ملموسة (حقوق ملكیة فكریة) بقیمة  
 ة لكل منھا على النحو التالي:  كانت تفاصیل صافي الموجودات المستحوذ علیھا والقیم العادل 

 
 القیمة العادلة القیمة الدفتریة 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

   صافي الموجودات المستحوذ علیھا: 
 ٥۹ ٥۹ موجودات ثابتة

 ۱٬۸۲۳ --  أصل غیر ملموس (الملكیة الفكریة)
 ٥٤ ٥٤ موجودات ضریبة مؤجلة

 ٥۱۳ ٥۱۳ ذمم مدینة تجاریة
 ۱٬٥۳۳ ۱٬٥۳۳ وما في حكمھالنقد 

 ۱۸٥ ۱۸٥ قروض قصیرة األجل وسلف 
 ۱۰۰ ۱۰۰ موجودات متداولة أخرى 
 (۱۸) (۱۸) مطلوبات متداولة أخرى 
 (۱٦۱) (۱٦۱) مخصص قصیر األجل 

   
 ٤٬۰۸۸ ۲٬۲٦٥ صافي الموجودات المستحوذ علیھا

   
 ٤٬۰۸۸  القیمة العادلة لصافي األصل المستحوذ علیھ  

   
   مقابل الشراء  یخصم: 

 (۱٬۲۱۹)  ٪) ٤۹قیمة استثمار محتفظ بھ سابقاً ( -
 (۲٬۸٦۹)  النقد المدفوع   -

 (٤٬۰۸۸)  إجمالي مقابل الشراء  
   

 --  شھرة / خیار شراء مساومة 
 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤٦ 

 المخزون .۱۸

 
 الذمم المدینة التجاریة .۱۹

 الحركة في مخصص الذمم المدینة التجاریة المشكوك في تحصیلھا ھي كما یلي:  
 

 
فائدة وھي بشكل عام بشروط من   التجاریة ال تحمل  المدینة  إدارة   ۳۰یوما. ویوضح اإلیضاح    ۹۰إلى    ۳۰الذمم  كیفیة 

 التجاریة التي لم یتجاوز تاریخ استحقاقھا أو انخفضت قیمتھا.المجموعة وقیاس جودة االئتمان للذمم المدینة 
 

 المدفوعات مقدما والذمم المدینة األخرى .۲۰

 
 

دیسمبر  ۳۱ 
 م ۲۰۲۱

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 ینایر ۱
 م ۲۰۲۰

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
 (معدلة) (معدلة)  
    

 ۱٤٬۲۸۹ ٥٬٥٦۸ -- حسب ما ھو مقرر عنھ كما في -سیارات محتفظ بھا للبیع 
 ۸٬۰۰٥ ۸٬۳٦۸ -- )۳٤(اإلیضاح التعدیالت   تأثیر 

 ۲۲٬۲۹٤ ۱۳٬۹۳٦ ٦٬۲۲٥ رصید اإلقفال 
 ۱٬۳۰٤ ۱٬٤۰۱ ۱٬۸۸۸ غیار ومستلزمات قطع 

    
 ۸٬۱۱۳ ۱٥٬۳۳۷ ۲۳٬٥۹۸ 

دیسمبر  ۳۱ 
 م ۲۰۲۱

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 ینایر ۱
 م ۲۰۲۰

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
    

 ۲۰۲٬۷۳۷ ۲۱٥٬٤۷٦ ۱۹٥٬۰۳۳ ذمم مدینة تجاریة
 (٤۰٬۱۰۰) (۲٦٬٤۳٥) ۳۳٬۸۸٤)( تحصیلھا (انظر أدناه)مخصص دیون مشكوك في 

    
 ۱٦۱٬۱٤۹ ۱۸۹٬۰٤۱ ۱٦۲٬٦۳۷ 
    

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ٤۰٬۱۰۰ ۲٦٬٤۳٥ ینایر ۱الرصید كما في  
 ۱٤٬۱۷۷ ۱۱٬۹۹٦ للسنة المحمل 

 (۲۷٬۸٤۲) (٤٬٥٤۷) المشطوب خالل السنة 
   

 ۲٦٬٤۳٥ ۳۳٬۸۸٤ دیسمبر ۳۱الرصید كما في  

دیسمبر  ۳۱ 
 م ۲۰۲۱

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 ینایر ۱
 م ۲۰۲۰

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
    

 ۲۰٬۲۰۳ ۲۰٬٥۸۸ ۲۹٬۸٤۲ إیجار مدفوع مقدما وموجودات أخرى
 ۳٬۲۱۷ ۱٬۳۰۹ ۱٬۷۱٥ قروض موظفین وأخرى

    
 ۳۱٬٥٥۷ ۲۱٬۸۹۷ ۲۳٬٤۲۰ 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤۷ 

 النقد وما في حكمھ .۲۱

 
في تاریخ كل تقریر، یتم تقییم جمیع األرصدة البنكیة على أنھا ذات مخاطر ائتمان منخفضة حیث یتم االحتفاظ بھا لدى 

یكن لھا تاریخ من التعثر في السداد في أي من  مؤسسات مصرفیة محلیة ذات سمعة طیبة وذات تصنیف ائتماني عالي ولم  
األرصدة البنكیة للشركة. لذلك، فإن احتمالیة التخلف عن السداد بناًء على العوامل المستقبلیة وأي خسارة في حالة التعثر 

 في السداد تعتبر ضئیلة.
 

 حقوق الملكیة  .۲۲
 

 رأس المال (أ)
 

ملیون لایر سعودي)    ۷۱۱٫٦۷م:  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي (  ۷۱۱٫٦۷  م بلغ رأس مال الشركة األم ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في  
 لایر سعودي.  ۱۰ملیون) مدفوعة بالكامل، قیمة كل منھا  ۷۱٫۱٦۷م: ۲۰۲۰(  سھمملیون  ۷۱٫۱٦۷یتكون من 

 
لایر    ۱۰٦٫۷٥۰٫۰۰۲م، اقترح مجلس اإلدارة توزیع أرباح نقدیة نھائیة بمبلغ  ۲۰۲۰فبرایر    ٦في اجتماعھ المنعقد في  

. قام مجلس اإلدارة في اجتماعھ  م۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱لایر سعودي للسھم الواحد) للسنة المنتھیة في    ۱٫٥سعودي (تمثل  
  ۱٫٥لایر سعودي (بواقع    ۱۰٦٬۷٥۰٬۰۰۲األرباح النقدیة من مبلغ    م بتعدیل مبلغ توزیع۲۰۲۰أبریل    ۱٦المنعقد بتاریخ  

  ۳۱لایر سعودي للسھم الواحد) للسنة المنتھیة في    ۰٫٥لایر سعودي (بواقع    ۳٥٬٥۸۳٬۳۳٤لایر سعودي للسھم الواحد) إلى  
 م. ۲۰۲۰ یونیو ۱٥، والتي تمت الموافقة علیھا في اجتماع الجمعیة العمومیة التي انعقدت في م۲۰۱۹دیسمبر 

 
ملیون    ۳٥٫٥۸م على توزیع أرباح نقدیة مرحلیة بمبلغ  ۲۰۲۰یولیو    ۲۳وافق مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ  

 م.  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱لایر سعودي للسھم الواحد) للسنة المنتھیة في   ۰٫٥لایر سعودي (تمثل 
 

ملیون لایر سعودي    ۸۸٫۹٦وزیع أرباح نقدیة نھائیة بمبلغ  م، اقترح مجلس اإلدارة ت۲۰۲۱فبرایر    ٤في اجتماعھ المنعقد في  
بتاریخ   العادیة  العامة  الجمعیة  اجتماع  في  علیھا  الموافقة  تمت  في  ۲۰۲۱أبریل    ۲۹والتي  المنتھیة  للسنة  دیسمبر   ۳۱م 

 م. ۲۰۲۰
 

ملیون    ٤۲٫۷۲م على توزیع أرباح نقدیة مرحلیة بمبلغ  ۲۰۲۱أغسطس    ۱۹وافق مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ  
 م. ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱لایر سعودي للسنة المنتھیة في 

 
 االحتیاطي النظامي  (ب) 

 
افي دخلھا للسنة إلى االحتیاطي ٪ من ص۱۰وفقًا لمظام الشركة األم األساسي وقانون الشركات، قامت الشركة األم بتحویل 

٪ من رأس  ۳۰النظامي. یمكن للشركة األم أن تقرر التوقف عن تحویل االحتیاطي النظامي متى ما بلغ ذلك االحتیاطي  
 المال. 

  

دیسمبر  ۳۱ 
 م ۲۰۲۱

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 ینایر ۱
 م ۲۰۲۰

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
    

 ۱٬۷۷۰ ٦۳٤ ۱٬۷۸۹ النقد في الصندوق
 -- ۱۱۰٬۰۰۰ ۱۰۰٬۰۰۰ ودائع قصیرة األجل 

 ۲٬۸۸٥ ۳٥٬٦٤۳ ۳٬۰۷۹ أرصدة بنكیة
    
 ۱۰٤٬۸٦۸ ۱٤٦٬۲۷۷ ٤٬٦٥٥ 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤۸ 

 القروض البنكیة .۲۳
 

 
م، تتكون القروض المصرفیة للمجموعة من دیون بنكیة طویلة األجل بموجب العدید من منتجات  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱كما في  

التمویل اإلسالمي بما في ذلك اتفاقیات المرابحة والتورق مع البنوك التجاریة في المملكة العربیة السعودیة. تحمل ھذه الدیون 
قت إبرام عقود الدین. وتم ضمان ھذه القروض من خالل سندات ألمر تحت الطلب. رسوم تمویل بمعدالت السوق السائدة و

تتضمن اتفاقیات القرض تعھدات، والتي تتطلب، من بین شروط أخرى، الحفاظ على بعض النسب المالیة المعینة. تم إظھار 
 ي قائمة المركز المالي الموحدة. األقساط المستحقة خالل اثني عشر شھًرا من تاریخ المركز المالي كمطلوبات متداولة ف

 
 م.   ۲۰۲۱فبرایر  ۲۸كانت القروض المصرفیة مستحقة السداد على أقساط شھریة متغیرة وتم سداد القسط األخیر في 

  

دیسمبر  ۳۱ 
 م ۲۰۲۱

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 ینایر ۱
 م ۲۰۲۰

 سعودي ألف لایر  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
    

 ۱٦٬۱۷۳ --  -- مرابحة واتفاقیات بیع 
 ٤٤٬۱٦٦ ۳٬۳۳۳ -- اتفاقیات التوریق 

    
 ٦۰٬۳۳۹ ۳٬۳۳۳ -- مجمل الدیون

    
    یخصم: الجزء المتداول 

 (۱٦٬۱۷۳) -- -- مرابحة واتفاقیات بیع   
 ٤۰٬۸۳۳ ۳٬۳۳۳ -- اتفاقیات التوریق   
    
 -- ۳٬۳۳۳ (٥۷٬۰۰٦) 
    

 ۳٬۳۳۳ -- -- الجزء غیر المتداول



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤۹ 

 منافع الموظفین  .۲٤
 

 الوصف العام للخطة
 

العمل السعودي. فیما یلي الحركة في  تدیر المجموعة خطة مكافأة نھایة خدمة غیر ممولة لموظفیھا وفقا لمتطلبات نظام  
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین للسنة المنتھیة:

 
 م ۲۰۲۰  م ۲۰۲۱ 
 ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي 
    

 ٥۰٬٤۱۲  ٥٤٬٦٦٦ ینایر ۱الرصید كما في  
    

    المدرج في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 

 ٦٬۲٤۳  ٦٬٥٦۷ تكلفة الخدمة الحالیة 
 ۱٬٥٥۲  ۱٬۱۸٤ تكلفة فوائد، بالصافي 

 ۷٬۷٥۱  ۷٬۷۹٥ 
    المدرج في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة 

    الخسائر / (األرباح) اإلكتواریة: 
 ۳٬۰٥۹  -- تأثیر التغییر في االفتراضات المالیة

 (۱٬۲۹۸)  ٤٬٦۷۹ خسارة / (ربح) الخبرة
 ٤٬٦۷۹  ۱٬۷٦۱ 
    
 ٦۷٬۰۹٥  ٦۹٬۹٦۸ 
    

 (٥٬۳۰۲)  (٤٬۱۱۲) منافع مدفوعة
    

 ٥٤٬٦٦٦  ٦۲٬۹۸٤ دیسمبر ۳۱الرصید كما في  
 

فیما یلي توزیع مخصص منافع نھایة الخدمة المحملة بین تكلفة إیرادات ومصروفات بیع وتسویق ومصروفات عمومیة 
 وإداریة: 

 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 سعودي ألف لایر  ألف لایر سعودي 
   

 ۲٬۹٦۱ ۲٬۹٤٤ تكلفة اإلیرادات
 ۲٬۰۷٦ ۲٬۰٦٤ مصروفات بیع وتسویق 

 ۲٬۷٥۸ ۲٬۷٤۳ مصروفات عمومیة وإداریة 
   
 ۷٬۷٥۱ ۷٬۷۹٥ 
 

  



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥۰ 

 منافع الموظفین (یتبع)  .۲٤
 

 االفتراضات اإلكتواریة 
 

 التقریر:فیما یلي االفتراضات اإلكتواریة الرئیسیة التي جرى تطبیقھا في تاریخ 
 

 
 فیما یلي تحلیل الحساسیة الكمیة لالفتراضات الرئیسیة: 

 

  

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ٪ ۲٫۲٥ ٪۲٫٥۰ معدل الخصم 
 ٪ ٤٫٥ ٪٤٫٥ نمو الرواتب في المستقبل / المعدل المتوقع لزیادة الراتب

   
 ۱۰٫٥٤۰ – ۰٫۷۹۰ معدل الوفیات

 لكل ألف
۰٫۷۹۰  – ۱۰٫٥٤۰  

 لكل ألف 
   

 لكل ألف  ۱۳۲  – ۰ لكل ألف ۱۳۲ – ۰ معدل تسریح / استقالة الموظفین
   

 سنة  ٦۰ سنة ٦۰ سن التقاعد 

 التأثیر على زیادة / (نقص) منافع مكافأة نھایة الخدمة للموظفین م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
التغیر في  

 االفتراض بمقدار
الزیادة في 

 االفتراض بمقدار
النقص في  

 االفتراض بمقدار
 ألف لایر سعودي  سعوديألف لایر   
   

 ٦٬۹٤۲ )٥٬۸۳۹( ٪۱ معدل الخصم 
نمو الرواتب في المستقبل / معدل زیادات الرواتب 

 )٥٬۷۳۳( ٦٬۷۱۱ ٪۱ المتوقع
 ۳٦۰ )۳٤۳( سنة  ۱ معدل الوفیات

 ۳٦ )۳۷( ٪۱۰ معدل تسریح / استقالة الموظفین
 ۱٬۲۳٤ )۱٬۲٥٤( سنة  ۱ سن التقاعد 

    
 التأثیر على زیادة / (نقص) منافع مكافأة نھایة الخدمة للموظفین م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

التغیر في  
 االفتراض بمقدار

الزیادة في  
 االفتراض بمقدار

النقص في  
 االفتراض بمقدار

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي   
   

 ٦٬۲۸٤ (٥٬۲۷۱) ٪ ۱ معدل الخصم 
زیادات الرواتب نمو الرواتب في المستقبل / معدل 

 (٥٬۲۱۲) ٦٬۰۷۳ ٪ ۱ المتوقع
 ۳۲٤ (۳۰۸) سنة  ۱ معدل الوفیات

 ۳٤ (۳۳) سنة  ۱ معدل تسریح / استقالة الموظفین
 ۱٬۰۸۷ (٤٬۰٥۸) سنة  ۱ سن التقاعد 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥۱ 

 منافع الموظفین (یتبع)  .۲٤
 

 االفتراضات اإلكتواریة (یتبع)
 

على طریقة تستقرئ تأثیر التزام المنافع المحددة نتیجة للتغییرات المعقولة في  تم تحدید تحلیل الحساسیة المذكور أعاله بناًء 
االفتراضات الرئیسیة التي تحدث في نھایة فترة التقریر. تستند تحلیالت الحساسیة إلى تغییر في افتراض مھم، مع إبقاء 

الفعلي في التزام المنافع المحددة حیث أنھ   جمیع االفتراضات األخرى ثابتة. قد ال یكون تحلیل الحساسیة ممثالً عن التغیر
 من غیر المحتمل حدوث تغیر في االفتراضات بعیداً عن بعضھا البعض.

 
 سنة.  ۹یبلغ المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة  

 
 الدفعات التالیة متوقعة لخطة المنافع المحددة في السنوات المقبلة: 

 

 
 التجاریةالذمم الدائنة  .۲٥

 

 
 یوماً. ٦۰الذمم الدائنة التجاریة فائدة ویتم تسویتھا عادةً خالل ال یترتب على 

 
 المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى  .۲٦

 

 م ۲۰۲۱ 
 ألف لایر سعودي

 م ۲۰۲۰
 ألف لایر سعودي 

   
 ۷٬٤٦۹ ۷٬۳٦۳ شھرا القادمة (فترة التقریر السنوي القادمة)  ۱۲خالل الـ 

 ۱٬۳٦۷ ۸٬۹۲۸ سنوات ٥و  ۲بین 
 ٦٬۷۲۰ ۲٤٬۸۹۲ سنوات  ۱۰و  ٥بین 

 ٥٦٬٤۳۳ ٤٤٬٤۳۱ سنوات ۱۰أكثر من 
   إجمالي المدفوعات المتوقعة

 ۸٥٬٦۱٤ ۷۱٬۹۸۹ 

دیسمبر  ۳۱ 
 م ۲۰۲۱

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 ینایر ۱
 م ۲۰۲۰

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
    

 ٤٥٬٥٦٦ ۸٬٤۲٦ ۳۰٬٥۸۸ موردین للسیارات
 ۳۲٬۹۲۸ ۱۷٬٦۱۲ ۲٥٬٦۸٥ موردین للمخزون وقطع الغیار ومواد أخرى  

    
 ٥٦٬۲۷۳ ۲٦٬۰۳۸ ۷۸٬٤۹٤ 

 
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
 ینایر ۱

 م ۲۰۲۰
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
    

 ۲۹٬۹٤۰ ٤٥٬۳٥٥ ٥۳٬۱۸۳ مصروفات مستحقة 
 ٦٬۹۰۰ ۱۳٬۰۳۲ ۱۹٬۲۸۰ مستحقات متعلقة بالموظفین 

 ۲۰٬۸٦٦ ۳۲٬٥۰۲ ۳٤٬٦۳۹ دفعات مقدمة من عمالء
 ۲٥٬۹۸٤ ۲۷٬۰٥۷ ۲٦٬۰۱۰ أخرى 

    
 ۱۳۳٬۱۱۲ ۱۱۷٬۹٤٦ ۸۳٬٦۹۰ 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥۲ 

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة .۲۷
 

الكیانات األخرى التي تقع ضمن تعریف الطرف ذي  خالل السیر االعتیادي لألعمال، دخلت المجموعة في معامالت مع  
. تمثل الجھات ذات العالقة المساھمین الرئیسین وموظفي اإلدارة العلیا في المجموعة  ۲٤العالقة في معیار المحاسبة الدولي  

عالقة بشروط  والكیانات التي تمارس على ھذه الجھات سیطرة مشتركة أو نفوذا جوھریا. وتتم المعامالت مع األطراف ذات ال
 تعاقدیة معتمدة.

 
 فیما یلي المعامالت الھامة واألرصدة المتعلقة بھا: )أ
 

 الرصید في  مبالغ المعامالت طبیعة المعامالت طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة 

   

 م ۲۰۲۱
ألف لایر  
 سعودي 

 م ۲۰۲۰
ألف لایر  
 سعودي

۳۱ 
دیسمبر 
 م ۲۰۲۱

ألف لایر  
 سعودي 

۳۱  
دیسمبر  
 م ۲۰۲۰

لایر  ألف 
 سعودي

۱ 
ینایر   

 م ۲۰۲۰
ألف لایر  
 سعودي

        
 ۷ ۱٦ -- ٦٤ -- تأجیر سیارات  شریك مجموعة الزاھد 

        
مكتب باسم العالم  

عبد هللا العالم  
طرف ذو   للمحاماة

 عالقة آخر  

خدمات مھنیة تشمل 
ضریبة القیمة  

المضافة (رسوم  
 -- -- -- ۱٬۷۰۷ ۱٫۳۸۰ االحتفاظ) 

        
موظفي اإلدارة 

 -- -- --  ۷٬۳۳۳ ۱۰٫٤۱٤ منافع قصیرة األجل موظفون  العلیا
 ۸٬۲۲۲ ۸٬۲۸۹  ۱۱٬۲٤۹ ٥۹٦ ۷۲۰ منافع طویلة األجل  
        
مجلس  

 اإلدارة
مكافآت أعضاء 
 ۲٬٥٤۳ ۲٬٦۷۱  ۲٬۷۸۰ ۲٬٦۷۱ ۲٫۷۸۰ مجلس اإلدارة

 
 والمطلوبات األخرى في قائمة المركز المالي الموحدة. یتم تضمین األرصدة المستحقة في المصروفات المستحقة 

 
 االرتباطات وااللتزامات المحتملة .۲۸

 
 االرتباطات المحتملة

 
م، لدى المجموعة خطابات ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱، كما في  ۱۱باإلضافة إلى االرتباطات المحتملة المدرجة في اإلیضاح  

ملیون لایر سعودي) صادرة عن البنوك المحلیة نیابة عن    ۱۹٫۸م:  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي (  ۲۱٫۸ضمان قائمة بمبلغ  
 المجموعة في سیاق األعمال العادیة. 

 
 االلتزامات

 
م:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱م، لدى المجموعة التزامات رأسمالیة مستقبلیة بمبلغ ال شيء لایر سعودي (۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في  

 ال شيء لایر سعودي). 
 

  



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥۳ 

 المعلومات القطاعیة   .۲۹
 

وتقدم  لدى المجموعة ثالث قطاعات مقرر عنھا، كما ھو موضح أدناه، وھي تمثل وحدات األعمال االستراتیجیة للمجموعة.  
وحدات األعمال االستراتیجیة منتجات وخدمات مختلفة، وتدار بشكل منفصل ألنھا تتطلب استراتیجیات تسویقیة مختلفة. 
یراقب رئیس مجلس اإلدارة والرئیس والرئیس التنفیذي للمجموعة ومدیر شؤون الشركة ومدیر العملیات والمدیر المالي  

خاذ القرارات بشأن تخصیص الموارد وتقییم األداء. وھم مجتمعین یمثلون للمجموعة نتائج عملیات المجموعة بغرض ات
 صناع القرار التشغیلي الرئیسیین للشركة. 

 
لكل وحدة من وحدات األعمال االستراتیجیة، یقوم صناع القرارات التشغیلیة الرئیسیین للمجموعة بمراجعة التقاریر اإلداریة  

 . یوضح الملخص التالي العملیات في كل قطاع من قطاعات المجموعة: الداخلیة على أساس ربع سنوي على األقل
 
 یمثل السیارات المؤجرة للعمالء بموجب ترتیبات تأجیر متوسطة إلى طویلة األجل  -قطاع التأجیر  •
 یمثل السیارات المؤجرة للعمالء بموجب ترتیبات تأجیر قصیرة األجل -قطاع التأجیر  •
والموجودات والمطلوبات األخرى واإلیرادات والمصروفات ذات الصلة للبنود غیر المصنفة  تمثل المخزون    -أخرى   •

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

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

 وكذلك تلك التي یمكن توزیعھا على أساس معقول.
 

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

 القطاعات خالل السنة.  
 

 دیسمبر: ۳۱یمثل الجدول التالي المعلومات القطاعیة لفترة السنة المنتھیة في  
 

 اإلجمالي  أخرى تأجیر  إیجار  التفاصیل 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
ألف لایر   

 سعودي 
ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

 معدلة  معدلة  معدلة  معدلة  
عمالء   -إیرادات  
 ۹٦٤٬۸٥٦ ۹۸۸٬۱۲۹ ۳۰٦٬٥٥۱ ۳٤۱٬۸٥۲ ۱۷۱٬۸٥۰ ۱۹۰٬۳۱۷ ٤۸٦٬٤٥٥ ٤٥٥٬۹٦۰ خارجیین

  - استھالك السیارات 
المقرر عنھ  حسب 

 -- -- -- (۱۱٥٬٦۳۱) -- (۲۹۰٬۱٦۹) -- سابقا
 

(٤۰٥٬۸۰۰) 
 ۱٤٥٬٦٤٦ -- -- -- ۲۸٬٤۳٦ -- ۱۱۷٬۲۱۰ -- التعدیالت تأثیر 

 (۲٦۰٬۱٥٤) (۲۰٦٬٥۱۹) -- -- (۸۷٬۱۹٥) (٥٥٬۳۸۷) (۱۷۲٬۹٥۹) (۱٥۱٬۱۳۲) استھالك السیارات 
 ۷۰٤٬۷۰۲ ۷۸۱٬٦۱۰ ۳۰٦٬٥٥۱ ۳٤۱٬۸٥۲ ۸٤٬٦٥٥ ۱۳٤٬۹۳۰ ۳۱۳٬٤۹٦ ۳۰٤٬۸۲۸ ربح قطاعي   

 
  



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥٤ 

 المعلومات القطاعیة (یتبع)  .۲۹
 

 (مصروفات) غیر موزعة: / إیرادات

 
 فیما یلي تفاصیل موجودات ومطلوبات القطاع: 

 

 إفصاحات أخرى 
 

 تتكون المصروفات الرأسمالیة من إضافات ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة.
  

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
 (معدلة)  
   

 (٤۰٤٬۱۳٦) (٤٤۸٬۰۹۳) تكلفة مبیعات  
 ۱٤٬٥۹۹ ۲۰٬۱۷۷ إیرادات تشغیل أخرى، بالصافي 

 (٤۳٬۳۷۷) (٥۲٬۲٦۰) وتسویق مصروفات بیع 
 (٤٦٬۲۳۰) (٥۹٬۲۷۷) مصروفات عمومیة وإداریة 

 (۱٤٬۱۷۷) (۱۱٬۹۹٦) خسارة االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة 
 (۲٬٦٤۹) (۱٬۹۲۹) تكالیف تمویلیة، بالصافي

   

 ۲۰۸٬۷۳۲ ۲۲۸٬۲۳۲ الربح قبل الزكاة 

  غیر مخصصة مخصصة التفاصیل 
 اإلجمالي أخرى  تأجیر  إیجار  
ألف لایر    

 سعودي 
ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

     م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ۱٬۸۸٤٬۲٦۳ ٤۹٦٬۳۲٥ ۳۷۷٬٥٦٦ ۱٬۰۱۰٬۳۷۲ موجودات قطاعیة
 ۲۸٥٬۸۱٤ ۲۸٥٬۸۱٤ -- -- مطلوبات قطاعیة

     (معدلة)  -م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱     
 ۱٬۷٤۹٬۳۱۱ ٥۲۹٬۸٦٥ ۳۲۷٬۳۱۸ ۸۹۲٬۱۲۸ موجودات قطاعیة
 ۲۳٤٬۳۹۰ ۲۳٤٬۳۹۰ -- -- مطلوبات قطاعیة

     

     (معدلة) -م ۲۰۲۰ینایر  ۱
 ۱٬٦۹٤٬٦۷۳ ۳۷۹٬٦۰٤ ٤۳٤٬۱٤٦ ۸۸۰٬۹۲۳ موجودات قطاعیة
 ۳۰۹٬۱۳۱ ۳۰۹٬۱۳۱ -- -- مطلوبات قطاعیة

     

  غیر مخصصة مخصصة التفاصیل 
 اإلجمالي أخرى  تأجیر  إیجار  
ألف لایر    

 سعودي 
ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

     م ۲۰۲۱
 ٦٥٦٬٥٤۹ ۲٦٬۳٤۸ ۲۱٥٬۱۰۹ ٤۱٥٬۰۹۲ نفقات رأسمالیة 

     م ۲۰۲۰     
 ۳۸٥٬۱۰۳ ٥٬۳۳۳ ۷۰٬۹٤٥ ۳۰۸٬۸۲٥ نفقات رأسمالیة 

     

     م  ۲۰۲۰ینایر  ۱
 ٥۸٤٬۲۱٤ ٤٥٬۹۱۷ ۲۱٦٬۳۲۹ ۳۲۱٬۹٦۸ نفقات رأسمالیة 

     



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥٥ 

 المعلومات القطاعیة (یتبع)  .۲۹
 

التمویل وأرباح وخسائر الموجودات المالیة للقطاعات الفردیة حیث یتم إدارة األدوات  ال یتم تخصیص إیرادات وتكالیف  
األساسیة على أساس المجموعة. وال یتم تخصیص الزكاة والضرائب والموجودات والمطلوبات المالیة لتلك القطاعات حیث 

 تدار أیًضا على أساس المجموعة.
 

 إدارة مخاطر األدوات المالیة .۳۰
 

الرئیسي من ھذه   الھدف  الدائنة األخرى. یتمثل  التجاریة والذمم  الدائنة  الذمم  للمجموعة  الرئیسیة  المالیة  المطلوبات  تشمل 
المطلوبات المالیة في تمویل عملیات المجموعة وتوفیر ضمانات لدعم عملیاتھا. تشتمل الموجودات المالیة الرئیسیة للمجموعة  

 نقد وما في حكمھ.على ذمم مدینة تجاریة وأخرى و 
  

إن أنشطة المجموعة تعرضھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة، 
مخاطر العمالت ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. یركز برنامج إدارة المخاطر الخاص بالمجموعة  

اقبة متغیرات السوق المتنوعة ذات الصلة، وبالتالي السعي باستمرار إلى تقلیص التأثیرات على إدارة السیولة القویة ومر
 العكسیة المحتملة على األداء المالي للمجموعة. 

 
 إطار إدارة المخاطر 

 
م والتحوط ضد تتولى اإلدارة العلیا إدارة المخاطر وفقا للسیاسات المعتمدة من مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العلیا بتحدید وتقیی

االئتمان، مخاطر  المخاطر ھي مخاطر  أنواع  أھم  إن  للمجموعة.  التشغیلیة  الوحدات  الوثیق مع  بالتعاون  المالیة  المخاطر 
 العمالت ومخاطر القیمة العادلة. 

 
ة مسؤولة یتحمل مجلس اإلدارة كامل المسؤولیة عن تأسیس إطار المخاطر في المجموعة واإلشراف علیھ. إن اإلدارة التنفیذی

عن تطویر ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر في المجموعة. یجتمع الفریق بانتظام ویتم اإلبالغ عن أي تغییرات ومشكالت  
 االلتزام بالمعاییر إلى مجلس اإلدارة من خالل لجنة المراجعة. 

 
تغیرات في ظروف السوق وأنشطة  یتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فریق اإلدارة التنفیذیة لتعكس ال

المجموعة. تھدف المجموعة، من خالل معاییر وإجراءات التدریب واإلدارة، إلى تطویر بیئة رقابة منضبطة وبناءة یتفھم  
 فیھا جمیع الموظفین أدوارھم والتزاماتھم.  

 
المخاطر، وتراجع مدي كفایة إطار إدارة المخاطر  تراقب لجنة المراجعة التزام اإلدارة بسیاسات وإجراءات الشركة في إدارة  

 فیما یتعلق بالمخاطر التي تتعرض لھا الشركة. 
 

األخرى   المدینة  والذمم  المدینة  والذمم  في حكمھ  النقد وما  المالي على  المركز  قائمة  في  المدرجة  المالیة  األدوات  تشتمل 
والذمم الدائنة التجاریة. تم اإلفصاح عن طرق اإلثبات المحددة والمطلوبات المستحقة والمتداولة األخرى ومطلوبات اإلیجار  

 المتبعة في بیان السیاسات المنفصل المتعلق بكل بند.        
 

  



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥٦ 

 إدارة مخاطر األدوات المالیة (یتبع) .۳۰
 

 مخاطر السوق 
 

ذب نتیجة التغیر في أسعار السوق.  مخاطر السوق ھي تعرض القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة للتذب
 تتمثل مخاطر السوق في ثالثة أنواع من المخاطر:  

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

ى  یركز برنامج إدارة المخاطر الكلیة للمجموعة على تقلبات السوق المالیة ویحاول التقلیل من التأثیرات السلبیة المحتملة عل 
 األداء المالي للشركة. 

 
 مخاطر أسعار الفائدة )أ

 
مخاطر أسعار الفائدة ھي مخاطر تغیر القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة نتیجة التغیر في 

المنتظمة ألسعار  أسعار الفوائد السائدة بالسوق. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار الفائدة عن طریق المراقبة  
 الفائدة ألدواتھا المالیة المحملة بفائدة.

 
،  ۷ال تخضع الذمم المدینة والدائنة للشركة لمخاطر أسعار الفائدة كما ھو موضح في المعیار الدولي للتقریر المالي  

الفائدة السوقیة.    وذلك ألن القیمة الدفتریة والتدفقات النقدیة المستقبلیة لن تتعرض للتذبذب نظرا للتغیر في أسعار
 وبالتالي، ال تتعرض الشركة لمخاطر القیمة العادلة وأسعار الفوائد.

 
 في تاریخ التقریر ال توجد قروض وال توجد حساسیة لمعدل الربح للسنة. 

 
 مخاطر العمالت األجنبیة ) ب

 
ات في أسعار صرف  مخاطر العمالت ھي المخاطر المتمثلة في احتمالیة تذبذب قیمة أداة مالیة ما بسبب التغیر 

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

دوالر   ۱لایر سعودي:    ۳٫۷٥واللایر السعودي مربوط بسعر صرف  معظم التعرض للمخاطر بالدوالر األمریكي،  
أمریكي، لذلك فالشركة ال تتعرض ألي مخاطر عمالت أجنبیة جوھریة من األدوات المالیة المقومة باللایر السعودي  
والدوالر األمریكي. ومع ذلك، لدى المجموعة استثمارات في شركات زمیلة أجنبیة تتعرض موجوداتھا الصافیة  
لمخاطر ترجمة العمالت. حالیا، تتعلق ھذه التعرضات بشكل أساسي بتحركات سعر الصرف بین العمالت المحلیة  
 مقابل الروبیة الھندیة. تقوم المجموعة بمراقبة ھذه التذبذب وإدارة أثرھا على القوائم المالیة الموحدة بناًء على ذلك. 

  



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥۷ 

 إدارة مخاطر األدوات المالیة (یتبع) .۳۰
 

 مخاطر األسعار األخرى 
 

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

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

 مخاطر االئتمان
 

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

 
 مخاطر التركز

 
لیس لدى المجموعة تركیز جوھري لمخاطر االئتمان. تنشأ مخاطر التركیز عندما ینخرط عدد من األطراف ألنشطة متشابھة  

قدیة. لتقلیل  في نفس المنطقة الجغرافیة أو یكون لھا سمات اقتصادیة من شأنھا أن تؤدي إلى إخفاقھا في الوفاء بالتزاماتھا التعا
التعرض لمخاطر االئتمان، قامت المجموعة بتطویر عملیة الموافقة الرسمیة عند تطبیق حدود االئتمان على عمالئھا. كما  
تقوم اإلدارة بمراقبة مستمرة لمخاطر االئتمان تجاه العمالء وتقوم بعمل مخصص مقابل األرصدة التي تعتبر مشكوك في 

 تحصیلھا.
 

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

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

 التجاریة، باإلضافة إلى مراجعة أي معلومات ذات صلة باألطراف اآلخرة والسوق. 
 

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

دیسمبر  ۳۱ 
 م ۲۰۲۱

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 ینایر ۱
 م ۲۰۲۰

ألف لایر   
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي

لایر  ألف 
 سعودي

    الموجودات المالیة
 ۲۰۲٬۷۳۷ ۲۱٥٬٤۷٦ ۱۹٥٬۰۳۳ )۱۹ذمم مدینة تجاریة (اإلیضاح 

 ۲٬۸٥٥ ۱٤٥٬٦٤۳ ۱۰۳٬۰۷۹ ) ۲۱النقد وما في حكمھ (باستثناء النقد في الصندوق) (اإلیضاح  
    
 ۲۹۸٬۱۱۲ ۳٦۱٬۱۱۹ ۲۰٥٬٥۹۲ 
 

الموجودات المالیة للشركة، بما في ذلك األرصدة البنكیة والنقد، فإن تعرض الشركة  فیما یتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن  
لمخاطر االئتمان ناشئ عن تعثر الجھات التي یتم التعامل معھا، علما بأن الحد األقصى للتعرض یعادل القیم الدفتریة كما ھو 

ان فیما یتعلق بأرصدة البنوك غیر جوھریة حیث أن  مفصح عنھا في قائمة المركز المالي. تعتقد اإلدارة بأن مخاطر االئتم
 األرصدة النقدیة محتفظ بھا لدى بنوك ذات سمعة جیدة في المملكة العربیة السعودیة. 

 
  



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥۸ 

 إدارة مخاطر األدوات المالیة (یتبع) .۳۰
 

 الذمم المدینة التجاریة 
 

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

م:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱م (۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱٪ من الذمم المدینة المستحقة في  ۱۸وفقا لھذا التقییم. یمثل أكبر خمس عمالء  
۱۸ .(٪ 

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

 لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تستخدم مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة  ۹المبسط للمعیار الدولي للتقریر المالي  
على مدى العمر لجمیع الذمم المدینة التجاریة. لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، تم تجمیع الذمم المدینة التجاریة في مخاطر 
منخفضة ومخاطر معتدلة ومشكوك في تحصیلھا وخسائر بناًء على الخصائص المشتركة لمخاطر االئتمان وعدد أیام تجاوز 

(مثل توقعات   خسارة التاریخیة لتعكس المعلومات الحالیة واآلجلة عن عوامل االقتصاد الكلياالستحقاق. یتم تعدیل معدالت ال
النتائج  االحتساب  یعكس  المدینة.  الذمم  تسویة  على  العمالء  قدرة  على  تؤثر  التي  الصناعة)  وآفاق  القومي  الناتج  إجمالي 

المعقولة والداعمة المتوفرة في تاریخ التقریر عن األحداث الماضیة  المرجحة لالحتمال والقیمة الزمنیة للنقود والمعلومات  
 والظروف الحالیة وتوقعات الظروف االقتصادیة المستقبلیة.

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

 

 
معدل المتوسط 
 المرجح للخسارة 

جمل القیمة  م
 الدفتریة 

مخصص خسارة  
االنخفاض في  

 القیمة
    م ۲۰۲۱

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

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

  ۱۹٥٬۰۳۳ (۳۳٬۸۸٤) 
    

 
معدل المتوسط 
 المرجح للخسارة

مجمل القیمة 
 الدفتریة 

مخصص خسارة 
االنخفاض في 

 القیمة
    م ۲۰۲۰

 ۱٬۸۷٤ ۹۹٬٤۸۳ ٪ ۱٫۸۸ مخاطر منخفضة
 ۸٬۷۰۲ ۸۰٬۳۲٤ ٪ ۱۰٫۸۳ مخاطر معتدلة

 ۸٬۷٥۷ ۲۸٬٥٦۷ ٪ ۳۰٫٦٥ مشكوك فیھ 
 ۷٬۱۰۲ ۷٬۱۰۲ ٪ ۱۰۰ خسارة

  ۲۱٥٬٤۷٦ (۲٦٬٤۳٥) 
 

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

  



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
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 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥۹ 

 إدارة مخاطر األدوات المالیة (یتبع) .۳۰
 

 مخاطر السیولة 
 

مخاطر السیولة تتمثل مخاطر السیولة في مخاطر مواجھة المجموعة لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بمطلوباتھا 
خالل موجودات مالیة أخرى. قد تنشأ مخاطر السیولة نتیجة عدم  المالیة التي تتم تسویتھا عن طریق السداد نقدا أو من 

القدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبقیمة تقارب قیمتھ العادلة. یتمثل نھج المجموعة في إدارة السیولة في ضمان أنھا  
ادیة واالضطراریة، دون  سیكون لدیھا، قدر اإلمكان، السیولة الكافیة للوفاء بمطلوباتھا عند استحقاقھا، تحت الظروف الع

تكبد خسائر غیر مقبولة أو المخاطرة بسمعة الشركة. كما تقوم المجموعة بمراقبة مستوىات التدفقات النقدیة الخارجة  
المتوقعة على الذمم المدینة التجاریة واألخرى جنبا إلى جنب مع التدفقات النقدیة الخارجة المتوقعة من ذمم دائنة تجاریة  

 وأخرى. 
 

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

 التدفقات النقدیة التعاقدیة  

 سنة  أقل من القیمة الدفتریة م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ٥إلى  ۱

 سنوات
  ٥أكثر من 
 اإلجمالي سنوات

 
ألف لایر   

 سعودي 
ألف لایر  
 سعودي 

لایر  ألف 
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

      
 ۲۷٬۱۹۹ -- ۲۰٬۱۸٥ ۷٬۰۱٤ ۲٥٬٥۱۳ مطلوبات عقود إیجار 

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

 ۱۸۰٬۲٥۹ ۱٦۱٬۷٦۰ ۲۰٬۱۸٥ -- ۱۸۱٬۹٤٥ 
      
 النقدیة التعاقدیة التدفقات   

 أقل من سنة  القیمة الدفتریة  م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
  ٥إلى  ۱

 سنوات 
  ٥أكثر من 
 اإلجمالي سنوات 

 
ألف لایر   

 سعودي
ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

      
 ۳٬۳٤۷ -- -- ۳٬۳٤۷ ۳٬۳۳۳ قروض بنكیة 

 ۲٥٬۲٦۷ -- ۱۷٬۷۸۳ ۷٬٤۸٤ ۲٤٬۱۹۰ مطلوبات عقود إیجار 
 ۲٦٬۰۳۸ -- -- ۲٦٬۰۳۸ ۲٦٬۰۳۸ ذمم دائنة تجاریة 

 ۸٥٬٤٤٤ -- -- ۸٥٬٤٤٤ ۸٥٬٤٤٤ مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى
 ۱۳۹٬۰۰٥ ۱۲۲٬۳۱۳ ۱۷٬۷۸۳ -- ۱٤۰٬۰۹٦ 
      
 التدفقات النقدیة التعاقدیة   

 سنة  أقل من القیمة الدفتریة  م ۲۰۲۰ینایر  ۱
  ٥إلى  ۱

 سنوات 
  ٥أكثر من 
 اإلجمالي سنوات 

 
ألف لایر   

 سعودي
ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

      
 ٦۱٬٤٦٤ -- ۳٬۳٤۷ ٥۸٬۱۱۷ ٦۰٬۳۳۹ قروض بنكیة 

 ۳۰٬۳۱۳ -- ۲٤٬۹۱۲ ٥٬٤۰۱ ۲۹٬۲٥۷ مطلوبات عقود إیجار 
 ۷۸٬٤۹٤ -- -- ۷۸٬٤۹٤ ۷۸٬٤۹٤ ذمم دائنة تجاریة 

 ٦۲٬۸۲٤ -- -- ٦۲٬۸۲٤ ٦۲٬۸۲٤ دائنة أخرىمصروفات مستحقة وذمم 
 ۲۳۰٬۹۱٤ ۲۰٤٬۸۳٦ ۲۸٬۲٥۹ -- ۲۳۳٬۰۹٥ 



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦۰ 

 إدارة رأس المال .۳۱
 

ألغراض إدارة رأس مال المجموعة، یشمل رأس المال رأس المال المصدر واالحتیاطي النظامي واألرباح المبقاة العائدة  
إلى مالكي األسھم في الشركة األم.  تتمثل سیاسة المجموعة في الحفاظ على قاعدة رأسمالیة قویة للحفاظ على المستثمر وثقة  

 المستقبلي للعمل التجاري. المقرضین والسوق واستمراریة التطویر 
 

تدیر المجموعة ھیكل رأس المال وتقوم بتعدیلھ على ضوء المتغیرات في الظروف االقتصادیة ومتطلبات التعھدات المالیة. 
وللمحافظة على وتعدیل رأس المال یمكن أن تقوم المجموعة بتعدیل دفعة توزیعات األرباح للمساھمین وإعادة رأس المال  

المساھمین أو إصدار أسھم جدیدة. تقوم المجموعة بمراقبة راس المال باستخدام نسبة المدیونیة وھو صافي الدین مقسوما إلى  
 على إجمالي راس المال زائد الدین. تقوم المجموعة بإدراج الجزء المتداول وغیر المتداول ضمن الدین. 

 

 
تفي بالتعھدات المالیة  ومن أجل تحقیق ھذا الھدف العام تھدف المجموعة من خالل إدارة راس المال إلى التأكد من أنھا  

المرتبطة بالقروض التي تحدد متطلبات ھیكل رأس المال ـ بجانب أمور أخرى. إن عدم االلتزام بالتعھدات المالیة المرتبطة 
سیسمح للبنك بالمطالبة بسداد القروض فورا. لم تكن ھناك تغیرات في األھداف وال السیاسات أو العملیات إلدارة رأس المال  

 م. ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱وات المنتھیة في خالل السن
 

  

دیسمبر  ۳۱ 
 م ۲۰۲۱

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 ینایر ۱
 م ۲۰۲۰

ألف لایر   
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

 (معدلة) (معدلة)  
    

 ۳۰۹٬۱۳۱ ۲۳٤٬۳۹۰ ۲۸٥٬۸۱٤ إجمالي المطلوبات 
 (٤٬٦٥٥) (۱٤٦٬۲۷۷) (۱۰٤٬۸٦۸) النقد وما في حكمھ  

 ۳۰٤٬٤۷٦ ۸۸٬۱۱۳ ۱۸۰٬۹٤٦ صافي الدین  
    

 ۷۱۱٬٦٦۷  ۷۱۱٬٦٦۷ ۷۱۱٬٦٦۷ رأس المال 
 ۱۸۲٬۱۹۳ ۲۰۲٬٤۳۸ ۲۲٤٬٤۲۹ احتیاطي نظامي 

 ٤۹۱٬٦۸۲ ٦۰۰٬۹٥٤ ٦٦۲٬٥۱٦ أرباح مبقاة  
 ۱٬۳۸٥٬٥٤۲ ۱٬٥۱٥٬۰٥۹ ۱٬٥۹۸٬٦۱۲ حقوق الملكیة  

    
 ۰٫۲۲ ۰٫۰٦ ۰٫۱۱ نسبة صافي الدین إلى حقوق الملكیة



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦۱ 

   القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات .۳۲
 

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

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

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

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

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

 
استخ وتثبت  العادلة،  القیمة  لقیاس  كافیة  بیانات  بھا  تتوفر  والتي  للظروف  المناسبة  التقییم  أسالیب  المجموعة  دام  تستخدم 

 المدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة ویقلل من استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة.  
 

یتم تصنیف جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس القیمة العادلة لھا أو اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة الموحدة ضمن  
حو التالي، بناًء على أدنى مستوى دخل مھم لقیاس القیمة العادلة التسلسل الھرمي للقیمة العادلة، كما ھو موضح على الن

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

 مباشرة لقیاس القیمة العادلة  
 تقنیات التقییم التي یمكن عندھا مالحظة أدنى مستوى دخل ھام لقیاس القیمة العادلة  - ۳المستوى  •
 

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

 للقیاس ككل.
 

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

م، لم تكن ھناك أدوات  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ال تختلف القیم العادلة لألدوات المالیة اختالفا جوھریا عن قیمھا الدفتریة. في  
 ل قائمة الربح أو الخسارة. مالیة تحتفظ بھا الشركة تم قیاسھا بالقیمة العادلة، باستثناء االستثمارات بالقیمة العادلة من خال

 
 اإلجمالي ۳المستوى  ۲ المستوى ۱المستوى  

ألف لایر   م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

الدخل   خالل  من  العادلة  بالقیمة  استثمارات 
 الشامل اآلخر 

    

 ۱٥٬۰۰۰ ۱٥٬۰۰۰ --  --  استثمار  -
 
 
 
 

  



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦۲ 

 العادلة للموجودات والمطلوبات (یتبع) القیمة  .۳۲
 

  ۳۱م و  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱لم یكن ھناك تحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة خالل السنة المنتھیة في  
 م. باإلضافة إلى ذلك، لم تكن ھناك تغییرات في أسالیب التقییم. ۲۰۲۰دیسمبر 

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

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

 القیمة الدفتریة م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 
 

 المطفأة التكلفة  الوصف:

القیمة العادلة 
من خالل الربح 

 أو الخسارة 

القیمة العادلة 
من خالل الدخل 

 اإلجمالي الشامل اآلخر
     
ألف لایر   

 سعودي 
ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

     موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة 
 ۱٥٫۰۰۰ ۱٥٫۰۰۰ --  --  استثمار 

     
     موجودات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة 

 ۱٦۱٬۱٤۹ -- -- ۱٦۱٬۱٤۹ ذمم مدینة تجاریة  
 ۱٬٦۰۲ -- -- ۱٬٦۰۲ ذمم مدینة أخرى 

 ۱۰٤٬۸٦۸ -- -- ۱۰٤٬۸٦۸ النقد وما في حكمھ
     
     

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

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

     
 القیمة الدفتریة  م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 
 

 التكلفة المطفأة الوصف: 

القیمة العادلة من  
خالل الربح أو  

 الخسارة

القیمة العادلة من  
خالل الدخل  
 الشامل اآلخر 

 
 اإلجمالي

     

ألف لایر   
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

     موجودات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة  
 ۱۸۹٬۰٤۱ -- -- ۱۸۹٬۰٤۱ ذمم مدینة تجاریة  

 ۱۱٬۸۲۱ -- -- ۱۱٬۸۲۱ ذمم مدینة أخرى 
 ۱٤٦٬۲۷۷ -- -- ۱٤٦٬۲۷۷ وما في حكمھالنقد 

     
     

     مطلوبات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة  
 ۲٦٬۰۳۸ -- -- ۲٦٬۰۳۸ ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

 ۱۱۷٬۹٤٦ -- -- ۱۱۷٬۹٤٦ مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى
 ۲٤٬۱۹۰ -- -- ۲٤٬۱۹۰ مطلوبات عقود إیجار 

 
  



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦۳ 

 العادلة للموجودات والمطلوبات (یتبع) القیمة  .۳۲
 

 القیمة الدفتریة  م ۲۰۲۰ینایر  ۱
 
 

 التكلفة المطفأة الوصف: 

القیمة العادلة من  
خالل الربح أو  

 الخسارة

القیمة العادلة من  
خالل الدخل  
 اإلجمالي الشامل اآلخر 

     

ألف لایر   
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

     موجودات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة  
 ۱٦۲٬٦۳۷ -- -- ۱٦۲٬٦۳۷ ذمم مدینة تجاریة  

 ۱۸٬٤۳۱ -- -- ۱۸٬٤۳۱ ذمم مدینة أخرى 
 ٤٬٦٥٥ -- -- ٤٬٦٥٥ النقد وما في حكمھ

     
     

     مطلوبات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة  
 ۷۸٬٤۹٤ -- -- ۷۸٬٤۹٤ ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

 ۸۳٬٦۹۰ -- -- ۸۳٬٦۹۰ مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى
 ۲۹٬٥۲۷ -- -- ۲۹٬٥۲۷ مطلوبات عقود إیجار 

 
 التغیرات في المطلوبات الناشئة من األنشطة التمویلیة  .۳۳

 
 التغیرات في المطلوبات الناشئة عن األنشطة التمویلیة:

  
 ینایر  ۱

 م ۲۰۲۱
التدفقات  
 النقدیة 

 اإلیجار عقود 
 أخرى  الجدیدة 

دیسمبر  ۳۱
  م ۲۰۲۱

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

      
 ۲٥٬٥۱۳ (۲٬۰۸۲) ۱٥٬۹۱۳ (۱۲٬٥۰۸) ۲٤٬۱۹۰ مطلوبات عقود إیجار 

      
 ۲٥٬٥۱۳ (۲٬۰۸۲) ۱٥٬۹۱۳ (۱۲٬٥۰۸) ۲٤٬۱۹۰ اإلجمالي

       
 ینایر ۱

 م ۲۰۲۰
التدفقات 

 النقدیة
 عقود اإلیجار

 أخرى  الجدیدة
دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۰
ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

      
 ۳٬۳۳۳ ۳٬۳۳۳ --  (٥۷٬۰۰٦) ٥۷٬۰۰٦ الجزء المتداول من القروض 

 ۲٤٬۱۹۰ ۸۸۸ ۳٬٥۸۲ (۹٬٥۳۷) ۲۹٬۲٥۷ مطلوبات عقود إیجار 
 --  (۳٬۳۳۳) --  --  ۳٬۳۳۳ الجزء غیر المتداول من القروض

      
 ۲۷٬٥۲۳ ۸۸۸ ۳٬٥۸۲ (٦٦٬٥٤۳) ۸۹٬٥۹٦ اإلجمالي
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٦٤ 

 التعدیالت  .۳٤
 

سنة   للبیع  ۲۰۲۱خالل  بھ  المحتفظ  والمخزون  (السیارات)  والمعدات  للممتلكات  الدفتریة  القیم  بتصحیح  اإلدارة  قامت  م، 
ومصاریف االستھالك الناتجة عن الممتلكات والمعدات (السیارات) وتكلفة مبیعات السیارات من خالل إعادة  (السیارات)  

االقتصادیة   باألعمار  المتعلقة  التقدیرات  نظرا ألن  التعدیل  ونشأ  السابقة.  للفترات  المالیة  القوائم  في  المتأثرة  البنود  تعدیل 
إعادة تقییمھا بدقة ولم یتم احتساب تكلفة االستھالك للسنوات السابقة وفقا لمتطلبات   اإلنتاجیة والقیم المتبقیة للمركبات لم یتم

 إطار التقریر المالي المنطبق.
 

 التعدیالت تأثیر  

 
حسب المدرج 

 بعد التعدیل  التعدیالت  سابقا 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  قائمة المركز المالي الموحدة: 

    م ۲۰۲۰ینایر  ۱
 ۱٬٤٤٤٬۷٥۰ ۲۱۷٬۷۳۸ ۱٬۲۲۷٬۰۱۲ ممتلكات ومعدات  

 ۳٥٬٦۱۳ -- ۳٥٬٦۱۳ أخرى  
 ۱٬٤۸۰٬۳٦۳ ۲۱۷٬۷۳۸ ۱٬۲٦۲٬٦۲٥ الموجودات غیر المتداولة

    
 ۲۳٬٥۹۸ ۸٬۰۰٥ ۱٥٬٥۹۳ مخزون 

 ۱۹۰٬۷۱۲ -- ۱۹۰٬۷۱۲ أخرى 
 ۲۱٤٬۳۱۰ ۸٬۰۰٥ ۲۰٦٬۳۰٥ الموجودات المتداولة 

 ۱٬٦۹٤٬٦۷۳ ۲۲٥٬۷٤۳ ۱٬٤٦۸٬۹۳۰ الموجوداتإجمالي 
    

 ٤۹۱٬٦۸۲ ۲۲٥٬۷٤۳ ۲٦٥٬۹۳۹ أرباح مبقاة  
 ۸۹۳٬۸٦۰ -- ۸۹۳٬۸٦۰ أخرى 

 ۱٬۳۸٥٬٥٤۲ ۲۲٥٬۷٤۳ ۱٬۱٥۹٬۷۹۹ إجمالي حقوق الملكیة 
    

 ۳۰۹٬۱۳۱ --  ۳۰۹٬۱۳۱ إجمالي المطلوبات 
    

 ۱٬٦۹٤٬٦۷۳ ۲۲٥٬۷٤۳ ۱٬٤٦۸٬۹۳۰ إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات
  
 التعدیالت تأثیر  

 
حسب المدرج 

 بعد التعدیل  التعدیالت  سابقا 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  قائمة المركز المالي الموحدة: 

    م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 ۱٬۳٤۸٬۱۲٤ ۲۳۱٬۹۷٤ ۱٬۱۱٦٬۱٥۰ ممتلكات ومعدات  

 ۲۸٬٦۳٥ -- ۲۸٬٦۳٥ أخرى 
 ۱٬۳۷٦٬۷٥۹ ۲۳۱٬۹۷٤ ۱٬۱٤٤٬۷۸٥ الموجودات غیر المتداولة

    
 ۱٥٬۳۳۷ ۸٬۳٦۸ ٦٬۹٦۹ مخزون 

 ۳٥۷٬۲۱٥ -- ۳٥۷٬۲۱٥ أخرى 
 ۳۷۲٬٥٥۲ ۸٬۳٦۸ ۳٦٤٬۱۸٤ الموجودات المتداولة 

 ۱٬۷٤۹٬۳۱۱ ۲٤۰٬۳٤۲ ۱٬٥۰۸٬۹٦۹ إجمالي الموجودات
    

 ٦۰۰٬۹٥٤ ۲۳۸٬۸۸۲ ۳٦۲٬۰۷۲ أرباح مبقاة  
 ۲۰۲٬٤۳۸ ۱٬٤٦۰ ۲۰۰٬۹۷۸ احتیاطي نظامي 

 ۷۱۱٬٥۲۹ -- ۷۱۱٬٥۲۹ أخرى 
 ۱٬٥۱٤٬۹۲۱ ۲٤۰٬۳٤۲ ۱٬۲۷٤٬٥۷۹ إجمالي حقوق الملكیة 

    
 ۲۳٤٬۳۹۰ --  ۲۳٤٬۳۹۰ إجمالي المطلوبات 

    
 ۱٬۷٤۹٬۳۱۱ ۲٤۰٬۳٤۲ ۱٬٥۰۸٬۹٦۹ إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات



 الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦٥ 

 (یتبع)  التعدیالت .۳٤
 

 التعدیالت تأثیر  
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة  

 م: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
حسب المدرج 

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

    تكالیف اإلیرادات
 ۲٦٤٬۰٦٤ (۱٤٥٬٦٤٦) ٤۰۹٬۷۱۰ استھالك ممتلكات ومعدات  

 ۲۲۳٬٥۹۹ ۱۳۱٬۰٤۷ ۹۲٬٥٥۲ تكالیف بیع سیارات 
 ۳۰۰٬٥٦٦ ۱٤٬٥۹۹ ۲۸٥٬۹٦۷ مجمل الربح

 ۲۰۸٬۷۳۲ ۱٤٬٥۹۹ ۱۹٤٬۱۳۳ الربح قبل الزكاة 
 ۲۰۲٬٤٤٥ ۱٤٬٥۹۹ ۱۸۷٬۸٤٦ ربح السنة

 ۲۰۰٬٥٤٦ ۱٤٬٥۹۹ ۱۸٥٬۹٤۷ إجمالي الدخل الشامل للسنة 
    

    الموحدة:قائمة التغیرات في حقوق الملكیة 
    م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

    
 ۱٬٥۱٤٬۹۲۱ ۲٤۰٬۳٤۲ ۱٬۲۷٤٬٥۷۹ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید كما في  

    
    قائمة التدفقات النقدیة الموحدة:

    م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:
 ۲۰۸٬۷۳۲ ۱٤٬٥۹۹ ۱۹٤٬۱۳۳ ربح السنة 

 ۲٦٤٬۹۷۱ (۱٤٥٬٦٤٦) ٤۱۰٬٦۱۷ استھالك ممتلكات ومعدات 
 ۲۲۳٬٥۰۰ ۱۳۱٬۰٤۷ ۹۲٬٤٥۳ مخزون 

  
 التعدیالت تأثیر  

 
حسب المدرج 

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

    م  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 ۲۰۲٬٤٤٥ ۱٤٬٥۹۹ ۱۸۷٬۸٤٦ الربح العائد لمالكي األسھم العادیة في الشركة األم

    
متوسط عدد األسھم العادیة المرجح لربحیة السھم 

 ۷۱٬۱٦۷ --  ۷۱٬۱٦۷ األساسیة والمخفضة 
    

 ۲٫۸٤ -- ۲٫٦٤ ربحیة السھم
    

 األرقام المقابلة وبناًء علیھ قامت بإعادة تصنیف المبالغ التالیة خالل السنة: قامت اإلدارة بإعادة تقییم 
 ملیون لایر سعودي  ۱۲٫۳٥تبلغ الى إیرادات أخرى اإلیرادات  —
 ملیون لایر سعودي ۱۳٫۷لموردین تبلغ واالعمالء  الىالذمم المدینة التجاریة  —
 سعودي  ملیون لایر ۸٫۲العمالء تبلغ الى الذمم الدائنة التجاریة  —
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٦٦ 

 الفروع  .۳٥
 

 لدى الشركة األم الفروع التالیة:  
 

 موقع الفرع  رقم السجل التجاري  موقع الفرع  رقم السجل التجاري 
    

 جدة ٤۰۳۰٦۱۰۹۲٤ جدة المقرالرئیسي ٤۰۳۰۰۱۷۰۳۸
 مكة ٤۰۳۱۰۳۷۷٦۲ الریاض  ۱۰۱۰۰٥۲۷٥۱
 مكة ٤۰۳۱۰۳۷۷٦۳ الریاض  ۱۰۱۰۲٤۷۷۲۰
 مكة ٤۰۳۱۰۹۸۹۷۹ الریاض  ۱۰۱۰۲۸۸۳۸٦
 مكة ٤۰۳۱۲۱۸۸۸٤ الریاض  ۱۰۱۰٥۷۹۹۹۲
 مكة ٤۰۳۱۲۲۲۲۳۷ الریاض  ۱۰۱۰٥۸۹٤٤۸
 مكة ٤۰۳۱۲۳۰۹۲٥ الریاض  ۱۰۱۰٦٦۹٤٦۸
 الطائف ٤۰۳۲۰۰۹٥۷٤ الریاض  ۱۰۱۰۹٤۹٦۲٦
 الطائف ٤۰۳۲۲۲۷٥۹٤ الریاض  ۱۰۱۰۹٤۹٦۲۷
 الطائف ٤۰۳۲۲۲۷٥۹٥ الخرج ۱۰۱۱۱۳۸۱۷۱
 رابغ ٤٦۰۲۰۰۲۳۷٤ بریدة  ۱۱۳۱۰۳۸۸۰۹
 القنفذة ٤٦۰۳۰۰۸۸٤۰ بریدة  ۱۱۳۱۲۹۱٦٤۹
 المدینة ٤٦٥۰۰۲۹٤۱٦ األحساء ۲۰۳۱۱۰٦۹۳۱
 المدینة ٤٦٥۰۰۲۹٤۱۷ الدمام  ۲۰٥۰۰۱٥۱٥۳
 المدینة ٤٦٥۰۰۲۹٤۱۸ الدمام  ۲۰٥۰۰۹۲۷٤۱
 المدینة ٤٦٥۰۰٤۸۸٦۳ الخبر ۲۰٥۱۰۲٥۷٥۰
 المدینة ٤٦٥۰۰٤۸۸٦٥ الظھران  ۲۰٥۲۰۰۱۸۷٤
 المدینة ٤٦٥۰۰٥۷۰۸۸ الجبیل ۲۰٥٥۰۰٥۱۲۷
 المدینة ٤٦٥۰۲۱۲۷۸۷ األحساء ۲۲٥۲۰٤۰۲۲۹
 المدینة ٤٦٥۰٥٤۹۷٤٦ حائل ۳۳٥۰۱۳۹٤۲۰
 ینبع  ٤۷۰۰۰۰۱۳۹٤ تبوك  ۳٥٥۰۰۲۲۹٤٦
 ینبع  ٤۷۰۰۰۰۳۰٦۷ تبوك  ۳٥٥۰۰۳۸٤۲۳
 ینبع  ٤۷۰۰۰۲۰۲۱٦ تبوك  ۳٥٥۰۱۳۰٥٥۸
 ینبع  ٤۷۰۰۰۲۰۲۱۷ الوجھ  ۳٥٥۲۱۰۱۸۷۷
 ینبع  ٤۷۰۰۱۰۸۱۸۰  جدة ٤۰۳۰۰۹٦۱٦۱
 الباحة  ٥۸۰۰۱۰۳۲۰٥  جدة ٤۰۳۰۱۰٦۷۱۰
 أبھا ٥۸٥۰۰٦۹۸٥۷  جدة ٤۰۳۰۱۰٦۷۱۲
 أبھا ٥۸٥۰۱۲۳۳۰۹  جدة ٤۰۳۰۱۱٤۹۷٦
 بیشة ٥۸٥۱۰۰۸۸٤٥  جدة ٤۰۳۰۱۳۰۷۸۲
 خمیس مشیط  ٥۸٥٥۰۲۱٤۹۳  جدة ٤۰۳۰۱۳٥۸٤۲
 خمیس مشیط  ٥۸٥٥۰۷۱٤٤٥  جدة ٤۰۳۰۱٦۸۹۷۳
 خمیس مشیط  ٥۸٥٥۰۷۱٤٤٦  جدة ٤۰۳۰۱٦۹٦۳۰
 محایل عسیر ٥۸٦۰۰٦۸٥٦۷  جدة ٤۰۳۰۱٦۹٦۳۱
 جازان  ٥۹۰۰۰۱٤۰۳٦  جدة ٤۰۳۰۲۲۱۲۹۳
 جازان  ٥۹۰۰۰۳۲۲۱۹  جدة ٤۰۳۰۲۹۲٦۱۹
 بیش  ٥۹۰۳۰۳۳۷۹٦  جدة ٤۰۳۰۲۹۲٦۲۳
 نجران ٥۹٥۰۰۲٥۹۰۰  جدة ٤۰۳۰۲۹۸۹۲۳
    جدة ٤۰۳۰۳۰٤۰۰۷
    جدة ٤۰۳۰۳٥۸۷۷٦
    جدة ٤۰۳۰۳٦٦۳۷۳
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٦۷ 

 ۱۹ -تأثیر كوفید  .۳٦
 

م وانتشر في جمیع أنحاء الصین ثم انتشر في العالم  ۲۰۲۰") منذ مطلع سنة  ۱۹  -تفشي فیروس كورونا المستجد ("كوفید  
مسبباً تعطیل األعمال واألنشطة االقتصادیة بما في ذلك في المملكة العربیة السعودیة. صنفت منظمة الصحة العالمیة فیروس 

لوائح وإرشادات صارمة لسكانھا وشركاتھا. وقد تطلب ذلك من المجموعة   كجائحة، حیث أصدرت الحكومات ۱۹ -كوفید 
 إعادة تقییم أحكامھا والمصادر الرئیسیة للتقدیر المطبقة. 

 
واتخذت اإلدارة سلسلة من اإلجراءات الوقائیة، بما في ذلك اعتماد جمیع إرشادات السالمة المعمول بھا في وزارة الصحة  

م، قامت ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱موظفیھا وعمالئھا والمجتمع األوسع أیضا. خالل السنة المنتھیة في  لضمان صحة وسالمة  
اإلدارة بتقییم التأثیر العام على عملیات المجموعة، ومتطلبات السیولة، وجوانب األعمال، وأعادت النظر في عوامل مثل  

 لمركبات المستعملة، إلخ. التأثیرات على سلسلة التورید، وتأثیر الطلب واألسعار المتعلقة با
 

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

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

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

 ھا المالي.على أعمال المجموعة وعملیاتھا ووضع ۱۹ -أعمال المجموعة والتأثیر العام المحتمل لكوفید 
 

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

غ المسجلة حساسة لتقلبات السوق. بالنظر إلى عدم استقرار بیئة العمل، ستستمر اإلدارة في تقییمھا وإجراء متقلبة وتبقى المبال
 المزید من التعدیالت حسب الطلب لتقییم قدرتھا حسب الحاجة.

 
 األحداث الالحقة .۳۷

 
ھذه القوائم المالیة الموحدة، باستثناء  لم تكن ھناك أحداث الحقة مھمة منذ نھایة السنة تتطلب أي إفصاحات أو تعدیالت في  

م توزیع ۲۰۲۲مارس    ۳۰عالوة على ذلك، اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ    .۳٦ما ھو مبین في اإلیضاح  
دیسمبر   ۳۱لایر سعودي للسھم الواحد) للسنة المنتھیة في    ۱٫۳۰ملیون لایر سعودي (تمثل    ۹۲٫٥۲أرباح نقدیة نھائیة بمبلغ  

 م. ۲۰۲۱
 

 الموافقة على القوائم المالیة الموحدة  .۳۸
 

 ھـ. ۱٤٤۳شعبان   ۲۷م الموافق ۲۰۲۲مارس   ۳۰تمت الموافقة على ھذه القوائم المالیة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في 
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	لدى المجموعة ثلاث قطاعات مقرر عنها، كما هو موضح أدناه، وهي تمثل وحدات الأعمال الاستراتيجية للمجموعة. وتقدم وحدات الأعمال الاستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة، وتدار بشكل منفصل لأنها تتطلب استراتيجيات تسويقية مختلفة. يراقب رئيس مجلس الإدارة والرئيس والرئي...
	لكل وحدة من وحدات الأعمال الاستراتيجية، يقوم صناع القرارات التشغيلية الرئيسيين للمجموعة بمراجعة التقارير الإدارية الداخلية على أساس ربع سنوي على الأقل. يوضح الملخص التالي العمليات في كل قطاع من قطاعات المجموعة:
	لكل وحدة من وحدات الأعمال الاستراتيجية، يقوم صناع القرارات التشغيلية الرئيسيين للمجموعة بمراجعة التقارير الإدارية الداخلية على أساس ربع سنوي على الأقل. يوضح الملخص التالي العمليات في كل قطاع من قطاعات المجموعة:
	لكل وحدة من وحدات الأعمال الاستراتيجية، يقوم صناع القرارات التشغيلية الرئيسيين للمجموعة بمراجعة التقارير الإدارية الداخلية على أساس ربع سنوي على الأقل. يوضح الملخص التالي العمليات في كل قطاع من قطاعات المجموعة:
	 قطاع التأجير - يمثل السيارات المؤجرة للعملاء بموجب ترتيبات تأجير متوسطة إلى طويلة الأجل
	 قطاع التأجير - يمثل السيارات المؤجرة للعملاء بموجب ترتيبات تأجير قصيرة الأجل
	 أخرى - تمثل المخزون والموجودات والمطلوبات الأخرى والإيرادات والمصروفات ذات الصلة للبنود غير المصنفة ضمن قطاعات التأجير الإيجار.
	تتضمن نتائج القطاعات المبلغة عنها لصناع القرارات التشغيلية الرئيسيين والمتضمنة لبنود منسوبه مباشرة لقطاع بعينه وكذلك تلك التي يمكن توزيعها على أساس معقول.
	المعلومات المتعلقة بنتائج كل التقارير القطاعية متضمنه أدناه. يتم قياس الأداء على أساس إيرادات القطاع، كما هو وارد في تقارير الإدارة الداخلية التي تتم مراجعتها من صناع القرارات التشغيلية الرئيسيين. ولم يتم الإبلاغ عن أي إيرادات بين القطاعات خلال السنة.
	المعلومات المتعلقة بنتائج كل التقارير القطاعية متضمنه أدناه. يتم قياس الأداء على أساس إيرادات القطاع، كما هو وارد في تقارير الإدارة الداخلية التي تتم مراجعتها من صناع القرارات التشغيلية الرئيسيين. ولم يتم الإبلاغ عن أي إيرادات بين القطاعات خلال السنة.
	المعلومات المتعلقة بنتائج كل التقارير القطاعية متضمنه أدناه. يتم قياس الأداء على أساس إيرادات القطاع، كما هو وارد في تقارير الإدارة الداخلية التي تتم مراجعتها من صناع القرارات التشغيلية الرئيسيين. ولم يتم الإبلاغ عن أي إيرادات بين القطاعات خلال السنة.
	يمثل الجدول التالي المعلومات القطاعية لفترة السنة المنتهية في 31 ديسمبر:
	إيرادات / (مصروفات) غير موزعة:
	فيما يلي تفاصيل موجودات ومطلوبات القطاع:



