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الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
) وشركتھا التابعةشركة مساھمة سعودیة(

ــ٦ــ 

)غیر مراجعة(األولیة الموجزة الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٩سبتمبر٣٠في 

الشركةمعلومات عن ـ ١

العربیة ة جدة بالمملكة في مدینمسجلة شركة مساھمة سعودیة ھيالشركة المتحدة الدولیة للمواصالت ("الشركة األم") 
م). ٢٠٠٧أغسطس ٢٠ھـ (الموافق ١٤٢٨شعبان ٧تاریخ ٤٠٣٠٠١٧٠٣٨ب السجل التجاري رقم بموجالسعودیة

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

م.٢٠٠٧سبتمبر١تاریخ تداول") من السوق المالیة السعودیة ("

یقع المكتب المسجل للشركة األم في العنوان التالي:

، حي البستینطریق الملك عبد العزیز٦٦٩٥
٩٢وحدة رقم 

٤٣٢٧-٢٣٧١٩جدة 
المملكة العربیة السعودیة

للنقلیات من رأس المال الصادر لشركة الجذور الراسخة %١٠٠الشركة األم نسبة تمتلكالمالي، التقریرفي تاریخ كما 
.("الشركة التابعة" أو "رحال" ویشار إلیھا مع الشركة األم مجتمعة بـ"المجموعة")مملوكة لشخص واحد –المحدودة 

أسست في المملكة العربیة السعودیة ونشاطھا ھو تأجیر والتجارة في السیارات رحال ھي شركة ذات مسئولیة محدودة 
.السجل التجاريوقطع الغیار بموجب الثقیلة والمعدات 

:الشركات الزمیلةفیما یلي تفاصیل 

نسبة رأس المال %النشاط الرئیسياالسم
سبتمبر٣٠

م٢٠١٩
دیسمبر٣١

م٢٠١٨

%٣٢٫٩٦%٣٢٫٩٦إیجار تشغیلي للسیاراتترانز لییس القابضة الھندیة الخاصة المحدودة

یونیترانس انفوتیك خدمات الھند 
%٤٩%٤٩توفیر خدمات تقنیة معلوماتالخاصة المحدودة

عداداإلس اأسـ ٢

بیان االلتزام١ـ ٢
) "التقریر المالي األولي" المعتمد ٣٤ُأعدت ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي (

في المملكة العربیة السعودیة.

ال تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة جمیع المعلومات واالفصاحات المطلوبة في المجموعة الكاملة من 
دیسمبر ٣١القوائم المالیة السنویة ویجب قراءتھا جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

م قد ال تعتبر مؤشرًا دقیقًا على النتائج ٢٠١٩سبتمبر٣٠لفترة األولیة المنتھیة في م. إضافة لذلك، فإن نتائج ا٢٠١٨
م.٢٠١٩دیسمبر ٣١المتوقعة للسنة المالیة المنتھیة في 

أساس القیاس٢-٢
المحاسبي ومبدأ ُتعد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة طبقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستخدام أساس االستحقاق 

االستمراریة.



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
) وشركتھا التابعةشركة مساھمة سعودیة(

ــ٧ــ 

الموجزة الموحدة (غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة
م٢٠١٩سبتمبر٣٠في 

عداد (تتمة)أساس اإلـ ٢

عملة التشغیل والعرض٣-٢
وتم تقریب األرقام للمجموعة باللایر السعودي وھو العملة التشغیلیة الموحدة تم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة 

ألقرب ألف لایر سعودي ما لم ُیشار إلى خالف ذلك.

والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامةحكاماأل٤-٢
من اإلدارة عمل أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على للمجموعةالموحدةیتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة

مبالغ اإلیرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح عنھا واإلفصاحات المرفقة، واإلفصاح عن المطلوبات 
یاً على المحتملة. إال أن عدم التأكد بشأن ھذه اإلفتراضات والتقدیرات یمكن أن یؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعدیًال جوھر

. إن األحكام التي استخدمتھا اإلدارة في تطبیق یةالمستقبلالفتراتستتأثر فيالتيالقیمة الدفتریة لألصل أو االلتزام 
وطرق االحتساب والمصادر الرئیسیة للتقدیرات ھي ذات السیاسات التي ُطبقت في للمجموعةالسیاسات المحاسبیة 

أدناه:التغیرات الواردة في اإلیضاح م باستثناء ٢٠١٨دیسمبر ٣١یة في للسنة المنتھالموحدةالقوائم المالیة

ـ المجموعة كمستأجرواالنھاءخیارات التمدید مععقد اإلیجارمدةتحدید
على أنھا غیر قابلة لإللغاء ألي فترات مغطاة بخیار تمدید العقد إذا ما كانت المجموعة د اإلیجاروعقمدةتحدد المجموعة

أو ألي فترات مغطاة بخیار إنھاء العقد إذا ما كانت المجموعة ، متأكدة بشكل معقول من احتمالیة ممارسة ھذا الخیار
ى المجموعة العدید من عقود اإلیجار التي متأكدة بشكل معقول من احتمالیة عدم القدرة على ممارسة ھذا الخیار. لد

تتضمن خیارات التمدید واإلنھاء. تقوم المجموعة بممارسة التقدیر في تقییم مدى معقولیة التأكد من ممارسة خیار التمدید 
أو اإلنھاء للعقد. ومن أجل ذلك، تأخذ المجموعة في اعتبارھا جمیع العوامل ذات الصلة التي تشكل حافزًا اقتصادیاً 

لممارسة خیار التمدید أو اإلنھاء. بعد تاریخ ابتداء عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بإعادة تقییم مدة العقد إذا ما كان ھناك 
واقع في نطاق السیطرة یؤثر على قدرة المجموعة على ممارسة أو عدم ممارسة حدث جوھري أو تغیر في الظروف 

.خیار تجدید أو انھاء عقد اإلیجار

للمجموعةالتغییرات في السیاسات المحاسبیة ـ ٣

تتوافق السیاسات المحاسبیة وطرق االحتساب المطبقة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة مع تلك المتبعة 
لجدیدة التي م فیما عدا تطبیق المعاییر ا٢٠١٨دیسمبر ٣١في إعداد القوائم المالیة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

م. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معاییر أخرى أو تفسیرات أو تعدیالت ٢٠١٩ینایر ١تدخل حیز التنفیذ في 
صدرت ولكن لم تدخل حیز التنفیذ.

. كما ھو مطلوب بموجب معیار "عقود اإلیجار") ١٦ُتطبق المجموعة للمرة األولى المعیار الدولي للتقریر المالي (
یعة وتأثیر ھذه التغییرات أدناه.)، تم اإلفصاح عن طب٣٤حاسبة الدولي (الم

على القوائم أو ال تنطبقم، ولكن لیس لھا تأثیر٢٠١٩یتم تطبیق العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى ألول مرة في 
المالیة األولیة الموجزة الموحدة للمجموعة.

) "عقود اإلیجار"١٦(المعیار الدولي للتقریر المالي١-٣
) الصادر ٤تفسیر ("عقود اإلیجار"، وال-) ١٧) محل معیار المحاسبة الدولي (١٦یحل المعیار الدولي للتقریر المالي (

تفسیر لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي بخصوص "فیما إذا كان الترتیب ینطوي على عقد إیجار"، والعن 
) الصادر عن ٢٧تفسیر (الحوافز"، وال-بخصوص "عقود اإلیجار التشغیلي –فاسیر الدائمة لجنة الت) الصادر عن ١٥(

. یحدد المعیار بخصوص "تقییم جوھر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإلیجار"–لجنة التفاسیر الدائمة 
جرین المحاسبة على جمیع عقود اإلیجار مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واالفصاح لعقود اإلیجار ویتطلب من المستأ

بموجب نموذج منفرد داخل قائمة المركز المالي.



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
) وشركتھا التابعةشركة مساھمة سعودیة(

ــ٨ــ 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة)
م٢٠١٩سبتمبر٣٠في 

(تتمة)للمجموعةالتغییرات في السیاسات المحاسبیة ـ ٣

) "عقود اإلیجار" (تتمة)١٦(الماليلمعیار الدولي للتقریر ١-٣
) كما ھي دون تغییر یذكر عن المحاسبة بموجب معیار ١٦(المعیار الدولي للتقریر المالي تظل محاسبة المؤجر بموجب 

). یستمر المستأجرون في تصنیف عقود اإلیجار إما كعقود إیجار تشغیلي أو تمویلي باستخدام نفس ١٧المحاسبة الدولي (
اإلیجار حیثما ) تأثیر على عقود ١٦(الدولي للتقریر المالي ). لیس للمعیار ١٧مبدأ التصنیف في معیار المحاسبة الدولي (

تكون المجموعة ھي المؤجر.

) باستخدام طریقة األثر الرجعي المعدل للتطبیق في تاریخ التطبیق ١٦(المعیار الدولي للتقریر المالي تطبق المجموعة 
م.بموجب تلك الطریقة، یتم تطبیق المعیار بأثر رجعي مع التأثیر التراكمي للتطبیق األولي ٢٠١٩ینایر ١األولي وھو 

دیسمبر ٣١للمعیار المعترف بھ في تاریخ التطبیق األولي، إن وجد. نتیجة لذلك، فإن بیانات المقارنة للسنة المنتھیة في 
اختارت المجموعة استخدام إعفاءات االعتراف لعقود اإلیجار ذات، في تاریخ بدء اإلیجار، مدة م غیر معدلة. ٢٠١٨

الشراء ("عقود إیجار قصیرة األجل") وعقود إیجار بھا أصل أساسي شھر أو أقل وال تنطوي على خیار١٢إیجار لـ 
منخفض القیمة ("موجودات منخفضة القیمة").

)١٦(تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر الماليطبیعة ٢-٣
م (زیادة / (نقص):٢٠١٩ینایر ١) كما في ١٦(فیما یلي تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي

م٢٠١٩ینایر ١
لایر سعودي باآلالف

الموجودات
موجودات حق االستخدام

مبالغ مدفوعة مقدماً 

مجموع الموجودات

١٣٫٢٩١
)١٫٧٩٠(

───────
١١٫٥٠١

المطلوبات
١١٫٥٠١التزامات عقود إیجار 

───────
ــمجموع التعدیالت على حقوق الملكیة

═══════

)، قامت المجموعة ١٦(المعیار الدولي للتقریر الماليلدى المجموعة عقود إیجار لمكاتب ومواقع عدیدة. قبل تطبیق 
كعقد إیجار تشغیلي. في عقود اإلیجار التشغیلي، تم تسجیل بتصنیف كل عقد من عقود اإلیجار (كمستأجر) في بدایة العقد 

أو الخسارة على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإلیجار. وتم دفعات اإلیجار كمصروف إیجار في قائمة الربح 
تسجیل أي إیجار مدفوع مسبقًا وإیجار مستحق الدفع تحت بند "مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدینة تجاریة وذمم مدینة 

أخرى" على التوالي.



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
) وشركتھا التابعةشركة مساھمة سعودیة(

ــ٩ــ 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة)
م٢٠١٩سبتمبر٣٠في 

(تتمة)للمجموعةالتغییرات في السیاسات المحاسبیة ـ ٣

) (تتمة)١٦(تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي٢-٣
)، اعترفت المجموعة بموجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإلیجار ١٦عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (
تشغیلي، باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات لتلك العقود التي سبق تصنیفھا كعقود إیجار 

عقود اإلیجار المعدلة اللتزامات االستخدام على أساس المبلغ المساوي االعتراف بموجودات حقتم منخفضة القیمة.
لتزامات عقود اإلیجار إیجار مدفوعة مسبقاً ومستحقة الدفع والتي سبق االعتراف بھا. تم االعتراف بامقابل أي دفعات 

تاریخ التطبیق لمتزاید في معدل االقتراض اعلى أساس القیمة الحالیة لدفعات اإلیجار المتبقیة والمخصومة باستخدام 
ینایر ١في اإلیجار كان المتوسط المرجح لمعدل االقتراض المتزاید للمستأجر المطبق على التزامات عقود األولي. 
.%٤٫٢م ھو ٢٠١٩

تصنیفھا ) على تلك العقود التي سبق ١٦قامت المجموعة باستخدام الوسائل العملیة لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (
لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمعیار الدولي للتقریر المالي تفسیر ) و١٧بموجب معیار المحاسبة الدولي (

)، قامت المجموعة بتطبیق الوسائل العملیة التالیة: ١٦). عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (٤(

إیجار ذات خصائص متشابھة إلى حد معقول.استخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود·
) كعقد إیجار قصیر األجل مع فترة عقد ١٧المحاسبة عن عقود اإلیجار التشغیلي وفقا لمعیار المحاسبة الدولي (·

م،٢٠١٩ینایر ١شھر كما في ١٢اإلیجار المتبقیة أقل من 
في تاریخ التطبیق األولي،استثناء التكالیف المباشرة األولیة من قیاس موجودات حق االستخدام ·
استخدام التقدیر في تحدید مدة عقد اإلیجار بالنسبة للعقود التي تتضمن خیارات تمدید أو انھاء للعقد،·
، وفقاً لفئة األصل األساسي، عدم فصل المكونات غیر اإلیجاریة عن المكونات اإلیجاریة، وبدًال من ذلك اختیار·

غیر إیجاریة ذات عالقة كمكون إیجاري منفرد.احتساب كل مكون إیجاري وأي مكونات 

ملخص السیاسات المحاسبیة الجدیدة٣-٣
) والذي تم تطبیقھ من ١٦وفقاً لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (للمجموعةفیما یلي السیاسات المحاسبیة الجدیدة 

تاریخ التطبیق األولي:

موجودات حق االستخدامال
تقوم المجموعة بإدراج الموجودات حق االستخدام في تاریخ بدایة عقد اإلیجار (أي التاریخ الذي أصبح فیھ األصل 
األساسي جاھزًا لالستعمال). یتم قیاس الموجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقصاً أي استھالك متراكم وخسائر انخفاض 

قود اإلیجار. تتضمن تكلفة الموجودات حق االستخدام مبلغ التزامات في القیمة، وتعدیلھا بأي إعادة قیاس اللتزامات ع
ودفعات اإلیجار المنفذة في أو قبل تاریخ بدایة العقد ناقصًا المتكبدة والتكالیف المباشرة األولیة المسجلة عقود اإلیجار 

على أساس القسط الثابت أو العمر اإلنتاجي التقدیري االستعمال ویتم استھالك الموجودات حق ي حوافز إیجار مستلمة. أ
في نھایة العقد إلیھا. المؤجر ستؤول ـ أیھما أقصر ـ في نھایة مدة العقد إذا كانت المجموعة على یقین بأن ملكیة األصل 

النخفاض القیمة.االستخدام تخضع الموجودات حق 

مطلوبات اإلیجار
ة بتسجیل التزامات اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي تتم مجموعفي تاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم ال

على مدى مدة عقد اإلیجار. تتضمن مدفوعات اإلیجار مدفوعات ثابتة (بما فیھا دفعات ثابتة في جوھرھا) ناقصًا أي 
ر أو معدل والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب حوافز إیجار قابلة لالستالم ومدفوعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤش

ضمانات القیمة المتبقیة. تتضمن مدفوعات اإلیجار ثمن ممارسة خیار الشراء عندما یكون ھناك تیقن معقول بأن 
المجموعة ستمارسھ ومدفوعات غرامات إلغاء عقد اإلیجار في حال كانت شروط اإلیجار تنص على ممارسة المجموعة 

لنسبة لمدفوعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل، فإنھا تسجل كمصروف في الفترة لخیار اإللغاء. با
م الدفع خاللھا.التي یت



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
) وشركتھا التابعةشركة مساھمة سعودیة(

ــ١٠ــ 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة)
م٢٠١٩سبتمبر٣٠في 

(تتمة)للمجموعةالتغییرات في السیاسات المحاسبیة ـ ٣

(تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الجدیدة٣-٣
المجموعة معدل االقتراض المتزاید في تاریخ بدایة عقد تستخدموفي سیاق احتساب القیمة الحالیة لدفعات اإلیجار، 

اإلیجار إذا ما كان معدل الفائدة ضمن عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بشكل فوري. بعد تاریخ بدایة العقد، یتم زیادة مبلغ 
لى ذلك، یتم إعادة قیاس اإلیجار لیعكس تثبیت الفائدة ویتم خفض المبلغ بدفعات اإلیجار المنفذة. إضافًة إعقود التزامات 

في القیمة الدفتریة اللتزامات اإلیجار إذا ما كان ھناك تعدیل أو تغیر في مدة العقد أو تغیر في دفعات اإلیجار الثابتة 
أو تغیر في التقییم لشراء األصل األساسي.جوھرھا 

عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار ذات موجودات منخفضة القیمة
شھر أو أقل. الموجودات منخفضة القیمة ھي البنود التي ال تفي ١٢عقود اإلیجار قصیرة األجل ھي عقود بمدة إیجار 

ككل. یتم االعتراف بمدفوعات بالمجموعة وتعتبر غیر جوھریة لقائمة المركز المالي بالمجموعة بحدود الرسملة الخاصة 
الربح لموجودات منخفضة القیمة على أساس القسط الثابت في قائمة عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات ا

.الموحدةاألولیة الموجزةأو الخسارة 

الزكاة ـ ٤

كانت الحركة في مخصص الزكاة للفترة / للسنة على النحو التالي:

أشھر التسعةلفترة 
٣٠المنتھیة في 

م٢٠١٩سبتمبر
٣١المنتھیة في للسنة

م٢٠١٨دیسمبر
لایر سعودي باآلالفلایر سعودي باآلالف

في بدایة الفترة / السنة
السنة/ الفترةخاللمخصص

مدفوع خالل الفترة / السنة

في نھایة الفترة / السنة

٦٫٤٦٣
٥٫٠٠٧

)٥٫٠٤٨(
───────

٦٫٤٢٢
═══════

١٠٫٤٣٧
٥٫٠٧٤

)٩٫٠٤٨(
───────

٦٫٤٦٣
═══════

وضع الربط الزكوي

الشركة األم
م. تم ٢٠١٨دیسمبر ٣١قامت الشركة األم بتقدیم اإلقرارات الزكویة لجمیع السنوات حتى السنة المالیة المنتھیة في 

٣١االنتھاء من جمیع إجراءات الربط مع الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") حتى نھایة السنة المالیة المنتھیة في 
م قید التنفیذ.٢٠١٨م حتى ٢٠١٣الربط للسنوات المالیة من ما زال م. و٢٠١٢دیسمبر 

الشركة التابعة ـ شركة الجذور الراسخة للنقلیات المحدودة 
ط م. ال یزال الرب٢٠١٨دیسمبر ٣١قامت الشركة التابعة بتقدیم اإلقرارات الزكویة حتى السنة المالیة المنتھیة في 

التنفیذ.م قید٢٠١٨م إلى ٢٠١٢للسنوات المالیة من 



 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 11ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة(
 م2019 سبتمبر 30في 

 
 ربحية السهم ـ 5
 

بقسمة الربح للفترة العائد لحملة األسهم العادية للشركة األم على المتوسط المرجح األساسية يتم احتساب ربحية السهم 
على المجموعة. لم يتم عرض  ة للسهمالمخفض يةربحال احتساب القائمة خالل الفترة. ال ينطبقلعدد األسهم العادية 

 من العمليات المستمرة بسبب عدم وجود عمليات متوقفة خالل الفترة. المستقلة ربحية السهم احتساب 
 

 فيما يلي احتساب ربحية السهم:
 

 أشهر المنتهية  الثالثةلفترة  

 سبتمبر 30في 

 أشهر المنتهية  التسعةلفترة  

 سبتمبر 30في 

 م2018 م2019  م2018 م2019 

 الربح العائد لحملة األسهم العادية للشركة األم 

 )لاير سعودي باآلالف(  

 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لربحية السهم 

 األساسية والمخفضة )لاير سعودي باآلالف(  

 

 ربحية السهم )باللاير السعودي(

 

45.243 

══════ 

 

71.167 

══════ 

0.64 

══════ 

 

43,112 

══════ 

 

71.167 

══════ 

0.61 

══════ 

  

130.324 

══════ 

 

71.167 

══════ 

1.83 

══════ 

 

123,536 

══════ 

 

71.167 

══════ 

1.74 

══════ 

 
 معداتالممتلكات والـ 6
 

 

 أشهر المنتهية في التسعةلفترة  

 م2019 سبتمبر 30

 المنتهية فيللسنة  

 م2018ديسمبر  31

 لاير سعودي  

 باآلالف 

 سيارات

 

 لاير سعودي  

 باآلالف 

 أخرى

 لاير سعودي  

 باآلالف 

 المجموع

 لاير سعودي  

 باآلالف 

 سيارات

 

 لاير سعودي  

 باآلالف 

 أخرى

 لاير سعودي  

 باآلالف 

 المجموع

 صافي القيمة الدفترية االفتتاحية

 السنة إضافات خالل الفترة /

 تحويل سيارات إلى مخزون 

 استهالك للفترة / للسنة

 

 صافي القيمة الدفترية الختامية

 

 1.112.321 

 369.441 

(75.677) 

(331.809) 

─────── 

 1.074.276 

═══════ 

 95.577 

 33.759 

 ــ     

(5.038) 

────── 

 124.298 

══════ 

 1.207.898 

 403.200 

(75.677) 

(336.847) 

─────── 

 1.198.574 

═══════ 

  1.191.590 

 502.774 

(134.785) 

(447.258) 

─────── 

 1.112.321 

═══════ 

 97.497 

 4.422 

 ــ    

(6.342) 

────── 

 95.577 

══════ 

 1.289.087 

 507.196 

(134.785) 

(453.600) 

─────── 

 1.207.898 

═══════ 



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
) وشركتھا التابعةشركة مساھمة سعودیة(

ــ١٢ــ 

(تتمة)الموحدة (غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
م٢٠١٩سبتمبر٣٠في 

اإلیجارموجودات حق االستخدام والتزامات عقود الـ ٧

رأس المالـ ٨

: م٢٠١٨دیسمبر ٣١(لایر سعوديملیون ٧١١٫٦٧مبلغاألمرأسمال الشركةبلغ ، م٢٠١٩سبتمبر٣٠كما في 
) مدفوعسھمملیون٧١٫١٦٧: م٢٠١٨دیسمبر ٣١(سھم ملیون ٧١٫١٦٧یتكون منملیون لایر سعودي) ٧١١٫٦٧

لایر سعودي للسھم الواحد. ١٠بالكامل بقیمة 

ملیون ١٠٦٫٧٥نھائیة بمبلغ نقدیة توزیعات أرباح م ٢٠١٨ینایر ٣١اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 
اجتماع وافق المساھمون في . م٢٠١٧دیسمبر ٣١لایر سعودي للسھم) للسنة المنتھیة في ١٫٥لایر سعودي (تمثل

.نھائیةالرباح األواعتمدوا توزیعات اقتراح المجلس علىم٢٠١٨أبریل ٣٠الجمعیة العمومیة بتاریخ 

ملیون ١٠٦٫٧٥نھائیة بمبلغ نقدیة توزیعات أرباح م٢٠١٩ینایر ٣١اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 
المساھمون في اجتماعھم وافقم. ٢٠١٨دیسمبر ٣١لایر سعودي للسھم) للسنة المنتھیة في ١٫٥لایر سعودي (تمثل 

نھائیة.الرباح األتمدوا توزیعات اقتراح مجلس اإلدارة واععلى م ٢٠١٩ابریل ١٨بتاریخ 

موجودات حق ال
االستخدام 

التزامات عقود  
إیجار

لایر سعودي 
باآلالف

لایر سعودي 
باآلالف

م٢٠١٩ینایر ١كما في 
إضافات خالل الفترة

مصروف استھالك
مصروف فائدة

(أصل المبلغ والفائدة)مدفوعات

م٢٠١٩سبتمبر٣٠كما في 

١٣٫٢٩١
٦٫١٢٢

)٢٫٨٩٥(
ــ
ــ

───────
١٦٫٥١٨

═══════

١١٫٥٠١
٦٫١٢٢

ــ
٣٥٢

)٢٫٣٠٧(
───────

١٥٫٦٦٨
═══════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
) وشركتھا التابعةشركة مساھمة سعودیة(

ــ١٣ــ 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة)
م٢٠١٩سبتمبر٣٠في 

بنكیةالقروض الـ ٩

سبتمبر٣٠
م٢٠١٩

لایر سعودي
باآلالف

دیسمبر ٣١
م ٢٠١٨

لایر سعودي
باآلالف

تورق/اتفاقیات بیع مرابحة
تورق/بیع مرابحةاتفاقیات ناقص: الجزء المتداول من 

المتداولغیر الجزء 

٨٧٫٧٣٠
)٧٢٫٨٤١(

──────
١٤٫٨٨٩

══════

١٠٥٫٤٦١
)٨٩٫٦١٠(

──────
١٥٫٨٥١

══════

اتفاقیات بیع تتكون القروض البنكیة طویلة األجل للمجموعة من تسھیالت بموجب منتجات تمویل إسالمي تتضمن 
. یترتب على مثل ھذه القروض رسوم تمویل وفقاً لألسعار في المملكة العربیة السعودیةمع بنوك تجاریةتورق/مرابحة

. وھذه القروض مضمونة بواسطة سندات ألمر تستحق عند الطلب. في تاریخ إبرام عقود القروضالسائدة في السوق
ى االحتفاظ بنسب مالیة محددة. إن األقساط التي تتضمن اتفاقیات القروض تعھدات تنص ـ من بین أمور أخرى ـ عل

قائمة المركز المالي االولیة الموجزة الموحدة تم عرضھا كمطلوبات متداولة في قائمة تاریخشھراً من١٢تستحق خالل 
القسط إن القروض البنكیة مستحقة على أقساط شھریة متغیرة على أن یتم سداد المركز المالي االولیة الموجزة الموحدة.

.م٢٠٢١فبرایر٢٨األخیر في 

عالقة وأرصدتھا الجھات ذات المعامالت مع الـ ١٠

وكبار موظفي اإلدارة في المجموعة والمنشآت وأعضاء مجلس اإلدارةالجھات ذات العالقة المساھمین الرئیسینمثلت
ھذه الجھات سیطرة أو نفوذًا جوھریاً. یتم تنفیذ المعامالت مع الجھات ذات العالقة بشروط مماثلة علیھاالتي تمارس 

لتلك الشروط السائدة في المعامالت التجاریة.



 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 14ــ 

 )تتمة( حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة(إيضاحات 
 م2019 سبتمبر 30في 

 
 )تتمة( عالقة وأرصدتهاالجهات ذات المعامالت مع الـ 10
 
 فيما يلي المعامالت الجوهرية والمبالغ المتعلقة بها: (أ

 
 مبالغ المعامالت مبالغ المعامالت طبيعة المعامالت طبيعة العالقة الجهة ذات العالقة

لفترة الثالثة أشهر    
 30المنتهية في 

 م2019 سبتمبر
 لاير سعودي

 باآلالف 
 

لفترة الثالثة أشهر 
 30المنتهية في 

 م2018 سبتمبر
 لاير سعودي

 باآلالف 
 

أشهر  التسعةلفترة 
 30المنتهية في 

 م2019 سبتمبر
 لاير سعودي

 باآلالف 
 

أشهر  التسعةلفترة 
 30المنتهية في 

 م2018 سبتمبر
 لاير سعودي

 باآلالف 
 

 ــ 31 ــ ــ إيجار سيارات مساهم يضاح ب( اإلمجموعة الزاهد )
        

 283 ــ ــ ــ خدمات مستلمة ذات عالقة أخرىجهة  مؤسسة عبداالله عبدهللا الزاهد التجارية
 6.430 ــ ــ ــ بيع سيارات مستعملة  
       

 3.041 4.182 702 1.176 منافع قصيرة األجل موظفون كبار موظفي اإلدارة 
 300 468 100 151 منافع طويلة األجل    
 900 3.209 ــ 1.096 مكافأة مجلس اإلدارة  
 



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
) وشركتھا التابعةشركة مساھمة سعودیة(

ــ١٥ــ 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة)
م٢٠١٩سبتمبر٣٠في 

(تتمة)عالقة وأرصدتھاالجھات ذات المعامالت مع الـ ١٠

ما یلي:كنھایة الفترة/السنة اعتبارًا منیمثل المستحق من جھة ذات عالقة )ب

طارئةاللتزامات االرتباطات واالـ ١١

دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٩٫٢، لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة بمبلغم٢٠١٩سبتمبر٣٠كما في 
صادرة من بنوك في المملكة العربیة السعودیة نیابًة عن المجموعة ضمن ملیون لایر سعودي) ٦٫٢: م٢٠١٨

االعتیادیة.دورة األعمال 

قطاعیةالمعلومات الـ ١٢

ـ كما ھو مبین أدناه ـ تمثل وحدات أعمال استراتیجیة للمجموعة. تقدم ُمعدة للتقاریر لدى المجموعة ثالثة قطاعات 
وحدات األعمال االستراتیجیة منتجات وخدمات مختلفة ویتم إدارتھا بشكل منفصل لكونھا تتطلب استراتیجیات 

بالنسبة لكل وحدة اعمال استراتیجیة تقوم اإلدارة العلیا للمجموعة بمراجعة تقاریر اإلدارة الداخلیة تسویقیة مختلفة. 
على أساس كل ثالثة أشھر على األقل. یصف الملخص التالي عملیات كل قطاع من قطاعات المجموعة:

لى طویلة األجل.قطاع اإلیجار ـ یمثل السیارات المؤجرة للعمالء بموجب ترتیبات إیجار متوسطة إ·
قطاع التأجیر ـ یمثل السیارات المؤجرة للعمالء بموجب ترتیبات إیجار قصیرة األجل.·
ـ تمثل المخزون والموجودات والمطلوبات األخرى واإلیرادات والمصروفات لتلك البنود غیر المصنفة · أخرى 

ضمن قطاعات اإلیجار والتأجیر.

اعات التشغیل أعاله.لم یتم تجمیع قطاعات التشغیل لتكوین قط

التقاریر عنھا ورفعھا إلى اإلدارة العلیا (رئیس مجلس اإلدارة، الرئیس إعدادتتضمن نتائج القطاعات التي یتم 
) تلك البنود العائدة مباشرًة إلى قطاع للمجموعةوالمسؤول المالي األولمدیر شؤون الشركة، للمجموعةالتنفیذي

إلى أساس معقول.ما وتلك النتائج التي تستند 

م٢٠١٩سبتمبر٣٠
لایر سعودي

باآلالف

م٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

باآلالف

٤٩(المضمنة في صافي الذمم المدینة التجاریة)مجموعة الزاھد
════

٨٥
════
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 ــ 16ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة(
 م2019 سبتمبر 30في 

 
 )تتمة( قطاعيةالمعلومات الـ 12

 
. يتم قياس األداء استناداً إلى إيرادات القطاعات أدناه فيما يلي المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع من القطاعات

الوارد في التقارير الداخلية لإلدارة التي تُراجع من قبل اإلدارة العليا. لم يتم رفع تقارير حول اإليرادات بالشكل 
 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  يمثل الجدول التالي معلومات القطاعاتخالل الفترة.  من القطاعات

 م:2019
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 المجموع أخرى تأجير إيجار التفاصيل

     

 سبتمبر 30 

 م2019

 لاير سعودي

 باآلالف 

 سبتمبر 30

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف 

 سبتمبر 30

 م2019

 لاير سعودي

 باآلالف 

 سبتمبر 30

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف 

 سبتمبر 30

 م2019

 لاير سعودي

 باآلالف 

 سبتمبر 30

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف 

 سبتمبر 30

 م2019

 لاير سعودي

 باآلالف 

 سبتمبر 30

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف 

 

 إيرادات ـ عمالء خارجيين 

 

 126.930 

 

 135,376 

 

 67.846 

 

 56,664 

 

60.868 

 

69,927 

 

 255.644 

 

 261,967 

 (112,484) (109.827) ــ     ــ     (26,649) (30.593) (85,835) (79.234) استهالك واطفاء

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

 149,483  145.817  69,927 60.868 30,015  37.253  49,541  47.696  ربح القطاع

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

   :)المصروفات( غير الموزعة / اإليرادات
 (78.290) (68.605) تكلفة اإليرادات

 612  16  أخرى، صافيإيرادات تشغيلية 
 (11.634) (10.274) مصاريف بيع وتسويق

 (13.049) (18.309) مصاريف عمومية وإدارية
 (2.101) (1.043) تكاليف تمويل، صافي

 (11) 17  حصة من نتائج شركات زميلة
 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 

 45.010  47.619  الربح قبل الزكاة
 ════════ ════════ 
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 ــ 17ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة(
 م2019 سبتمبر 30في 

 
 )تتمة( قطاعيةـ المعلومات ال12

 

 

 
  ومطلوبات القطاعات:فيما يلي تفاصيل موجودات 

 

 
 
 
 
 
 

 أشهر المنتهية التسعةلفترة  

 المجموع أخرى تأجير إيجار التفاصيل

 سبتمبر 30 

 م2019

 لاير سعودي

 باآلالف 

 سبتمبر 30

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف 

 سبتمبر 30

 م2019

 لاير سعودي

 باآلالف 

 سبتمبر 30

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف 

 سبتمبر 30

 م2019

 لاير سعودي

 باآلالف 

 سبتمبر 30

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف 

 سبتمبر 30

 م2019

 لاير سعودي

 باآلالف 

 سبتمبر 30

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف 

 

 إيرادات ـ عمالء خارجيين 

 

 385.309 

 

 414.730 

 

 198.558 

 

 163.221 

 

185.654 

 

204.932 

 

 769.521 

 

 782.883 

 (339.117) (337.077) ــ     ــ     (78.180) (93.290) (260.937) (243.787) استهالك واطفاء

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

 443.766  432.444  204.932 185.654 85.041  105.268  153.793  141.522  القطاعربح 

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

   اإليرادات / )المصروفات( غير الموزعة:

 (243.939) (210.010) تكلفة اإليرادات

 3.236  853  إيرادات تشغيلية أخرى، صافي

 (31.194) (31.843) مصاريف بيع وتسويق

 (36.874) (52.697) مصاريف عمومية وإدارية

 (6.053) (3.419) تكاليف تمويل، صافي

 62  3  حصة من نتائج شركات زميلة

 ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ 

 129.004  135.331  الربح قبل الزكاة

 ══════ ══════ 

  غير موزع  موزع التفاصيل

 

 

 

 م2019 سبتمبر 30

 إيجار

 لاير سعودي 

 باآلالف

 تأجير

 لاير سعودي 

 باآلالف

 أخرى 

 لاير سعودي 

 باآلالف

 المجموع

 لاير سعودي 

 باآلالف

 موجودات القطاعات

 مطلوبات القطاعات

741.806 

 ــ     

332.500 

 ــ     

 380.358 

304.735 

1.454.664 

304.735 

      

      م2018ديسمبر  31

 موجودات القطاعات

 مطلوبات القطاعات

791.909 

 ــ     

320.416 

 ــ     

 324.059 

310.029 

1.436.384 

310.029 



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
) وشركتھا التابعةشركة مساھمة سعودیة(

ــ١٨ــ 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة)
م٢٠١٩سبتمبر٣٠في 

العادلة للموجودات والمطلوباتالقیمـ ١٣

القیمة العادلة ھي الثمن الذي یمكن مبادلة أصل أو سداد التزام ما بین طرفین بمعرفتھما وملء إرادتھما في معاملة 
تتم على أساس نظامي ما بین أطراف السوق الرئیسیة في تاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة إلى االفتراض 

األصل أو تحویل االلتزام سیتم إما:بأن بیع 

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

یجب أن تكون السوق الرئیسیة أو األكثر منفعة متاحة أمام المجموعة للوصول إلیھا.

یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام باستعمال االفتراضات التي یستخدمھا أطراف السوق عند تسعیر األصل 
أو االلتزام على افتراض أن أطراف السوق یعملون بما یحقق أفضل مصالح اقتصادیة لھم. یأخذ قیاس القیمة 

تحقیق منافع اقتصادیة باستخدام األصل فیما العادلة لألصل غیر المالي في الحسبان قدرة أطراف السوق على
یحقق أفضل منفعة منھ أو ببیعھ إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامھ فیما یحقق أفضل منفعة منھ. 

جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم من أجلھا قیاس القیمة العادلة أو االفصاح عنھا في القوائم المالیة تصنف 
لھرمي للقیم العادلة المبین أدناه استناداً إلى معطیات المستوى األدنى الذي یعتبر جوھریاً لقیاس في نطاق الھیكل ا

القیمة العادلة ككل:

المستوى األول: األسعار المتداولة (غیر معدلة) في األسواق النشطة لذات الموجودات أو المطلوبات.·
ألدنى من المعطیات الجوھریة ملحوظة بصورة مباشرة المستوى الثاني: أسالیب تقییم أخرى یكون فیھا الحد ا·

أو غیر مباشرة لقیاس القیمة العادلة.
المستوى الثالث: أسالیب تقییم أخرى یكون فیھا الحد األدنى من المعطیات الجوھریة غیر ملحوظة لقیاس ·

القیمة العادلة بموجب المعاییر الدولیة للتقریر المالي.

المستخدمة لقیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع ضمن مستویات مختلفة من الھیكل وفیما إذا كانت المدخالت 
الھرمي للقیم العادلة، فیتم عندئٍذ تصنیف قیاس القیمة العادلة بكاملھا في نفس المستوى في الھیكل الھرمي للقیم 

.العادلة من حیث المستوى األدنى للمدخالت الجوھریة بالنسبة لكامل القیاس

تقوم المجموعة بتسجیل التنقالت بین مستویات الھیكل الھرمي للقیم العادلة في نھایة فترة التقریر المالي التي 
تحدث فیھا ھذه التغیرات.

م یتم تقدیر القیم العادلة لألدوات المالیة للمجموعة قریبًا من ٢٠١٨دیسمبر ٣١م و٢٠١٩سبتمبر٣٠كما في 
قیمھا الدفتریة وتصنف ضمن المستوى الثاني للھیكل الھرمي للقیم العادلة. لم یتم تطبیق مدخالت جوھریة في 

م.٢٠١٨دیسمبر ٣١م و٢٠١٩سبتمبر٣٠تقییم الذمم المدینة التجاریة كما في 

تحدید القیم العادلة للقروض في المجموعة باستخدام طریقة التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام معدل الخصم یتم
م، ٢٠١٨دیسمبر ٣١م و٢٠١٩سبتمبر٣٠الذي یعكس معدل االقتراض في نھایة فترة التقریر المالي. كما في 

تسبة.  ال تختلف القیم الدفتریة للقروض جوھریاً عن قیمھا العادلة المح

م، لم تكن ھناك تنقالت بین المستویات.٢٠١٩سبتمبر٣٠خالل الفترة المنتھیة في 

أحداث الحقةـ ١٤

م توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة ٢٠١٩أكتوبر ٢٤الحقًا لنھایة الفترة، اعتمد مجلس اإلدارة في اجتماعھ بتاریخ 
م.٢٠١٩دیسمبر ٣١للسھم) عن السنة المنتھیة في لایر سعودي ٠٫٥ملیون لایر سعودي (تمثل ٣٥٫٥٨بمبلغ 



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
) وشركتھا التابعةشركة مساھمة سعودیة(

ــ١٩ــ 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة)
م٢٠١٩سبتمبر ٣٠في 

الموافقة على القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدةـ ١٥

م ٢٠١٩اكتوبر٢٤تم اعتماد القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة غیر المراجعة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 
).ھـ١٤٤١صفر٢٥(الموافق 


