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 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 6ــ 

 (غير مراجعة)األولية الموجزة الموحدة ات حول القوائم المالية إيضاح
  م2018يونيو  30
  
 الشركة معلومات عن  .1
 

ة جدة بالمملكة في مدينمسجلة شركة مساهمة سعودية  هيالشركة المتحدة الدولية للمواصالت )"الشركة األم"( 
أغسطس  20هـ )الموافق 1428شعبان  7تاريخ  4030017038ب السجل التجاري رقم بموج العربية السعودية

 م(. 2007
 

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة األم في مزاولة نشاط تأجير السيارات تحت االسم التجاري "بدجت لتأجير 
الشركة . 0202000400السيارات" بموجب ترخيص وزارة النقل الصادر في المملكة العربية السعودية بالرقم 

 م.2007 سبتمبر 1تاريخ تداول"( من  السوق المالية السعودية )" في مدرجةاألم 
 

 يقع المكتب المسجل للشركة األم في العنوان التالي:
 

 شارع قريش، حي السالمة 2421
 8115-23437جدة، المملكة العربية السعودية 

 1الوحدة رقم 
 

من رأس المال الصادر لشركة الجذور الراسخة  %100نسبة الشركة األم  تمتلكالمالي،  التقريرفي تاريخ كما 
 رحال هي ."المجموعة"( مجتمعة بـالشركة األم )"الشركة التابعة" أو "رحال" ويشار إليها مع  للنقليات المحدودة

لثقيلة ا السيارات واستئجار سست في المملكة العربية السعودية ونشاطها هو تأجيرأ  شركة ذات مسئولية محدودة 
 .السجل التجاري حسبوقطع الغيار والمعدات 

 
 :الزميلةالشركات فيما يلي تفاصيل 

 النشاط الرئيسي االسم
  رأس المالالمساهمة في نسبة 

 )بصورة مباشرة أو غير مباشرة(
م2018 يونيو 30   ديسمبر  31 

 م2017
ترانز لييس القابضة الهندية الخاصة 

 المحدودة
 

 
إيجار تشغيلي 

 للسيارات

 
32.96%  

 
32.96%  

يونيترانس انفوتيك خدمات الهند 
 الخاصة المحدودة

توفير خدمات تقنية 
%49 معلومات  49%  

 
 عداداإلس اأس .2
 
 بيان االلتزام 1ـ  2

( "التقرير المالي األولي" 34وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي )الموحدة أ عدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة 
الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين  خر والمعايير واإلصدارات األ المعتمد في المملكة العربية السعودية
 ة"( المعتمدة في المملكة العربية السعوديالمعايير الدولية للتقارير المالية القانونيين )المشار إليها مجتمعة  بـ "

 
ة للقوائم الماليمعلومات واالفصاحات المطلوبة جميع ال الموحدة ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموجزة

كما أن م. 2017ديسمبر  31كما في  للمجموعةسنوية ويجب قراءتها جنبا  إلى جنب مع القوائم المالية السنوية ال
بالضرورة مؤشرا  على النتائج التي يمكن توقعها للسنة  م ليست2018يونيو  30 نتائج الفترة األولية المنتهية في

 م.2018ديسمبر  31المالية التي تنتهي في 
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 7ــ 

 
 )غير مراجعة( )تتمة(األولية الموجزة الموحدة ات حول القوائم المالية إيضاح
 م 2018يونيو  30
  
 )تتمة( عدادأساس اإل .2
 
 أساس القياس 2-2
 اسبيباستخدام أساس االستحقاق المح مبدأ التكلفة التاريخيةل وفقا  األولية الموجزة الموحدة هذه القوائم المالية  ت عد

 ومبدأ االستمرارية.
 
 عملة التشغيل والعرض 2-3

تم تقريب و للمجموعةباللاير السعودي وهو العملة التشغيلية الموحدة تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة 
 . ألقرب ألف لاير سعودي ما لم ي شار إلى خالف ذلك جميع المعلومات المعروضة

 

 والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة حكاماأل 2-4
من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات  للمجموعة الموحدة يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة

تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاحات المرفقة، 
واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة. إال أن عدم التأكد بشأن هذه اإلفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج 

. إن األحكام يةقبلالمست الفترات ستتأثر في التييا  على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام قد تتطلب تعديال  جوهر
رات وطرق االحتساب والمصادر الرئيسية للتقدي للمجموعةالتي استخدمتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية 

التغيرات م باستثناء 2017ديسمبر  31ية في للسنة المنته الموحدة هي ذات السياسات التي ط بقت في القوائم المالية
 أدناه. 2-3 يضاحالواردة في اإل

 
  للمجموعةالتغييرات في السياسات المحاسبية  .3
 

تتوافق السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة مع تلك 
م فيما عدا تطبيق المعايير 2017ديسمبر  31ية للمجموعة للسنة المنتهية في المتبعة في إعداد القوائم المالية السنو
أو  أخر م. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير 2018يناير  1الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في 

 تفسيرات أو تعديالت صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ.
 

والمعيار  "اإليرادات من العقود مع العمالء"( 15المعيار الدولي للتقرير المالي ) تطبق المجموعة للمرة األولى
(، تم اإلفصاح 34. كما هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي )"األدوات المالية"( 9الدولي للتقرير المالي )

 عن طبيعة وتأثير هذه التغييرات أدناه. 
  

م لكن ليس لها تأثير على القوائم 2018ت يتم تطبيقها ألول مرة في سنة والتفسيرا خر العديد من المعايير األ
 المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة.

 
 ( "اإليرادات من العقود مع العمالء"15) للتقارير الماليةالمعيار الدولي  1ـ  3

( 18ومعيار المحاسبة الدولي ) "عقود اإلنشاءات"( 11( محل معيار المحاسبة الدولي )15يحل المعيار )
، وتنطبق على جميع اإليرادات الناشئة عن العقود مع العمالء، ما لم تكن تلك "اإليرادات والتفسيرات ذات الصلة"

. يؤسس المعيار الجديد نموذجا  من خمس خطوات الحتساب اإليرادات أخر العقود تقع ضمن نطاق معايير 
( يتم إدراج اإليرادات بالمبلغ الذي يعكس الثمن الذي تتوقع 15موجب المعيار )بالناشئة عن العقود مع العمالء. 

 .  المنشأة الحصول عليه مقابل تسليم البضائع أو تقديم الخدمات إلى العميل
 
 

يتطلب المعيار من المنشآت ممارسة الحكم واألخذ بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق 
كل خطوة من النموذج على العقود مع العمالء. كما يحدد المعيار أيضا  طريقة احتساب التكاليف اإلضافية للحصول 

 على عقد ما والتكاليف التي تتعلق مباشرة بتأدية العقد. 
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 ــ 8ــ 

 
 ات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(إيضاح
  م2018يونيو  30
 
 
 )تتمة(  للمجموعةالتغييرات في السياسات المحاسبية  .3
 
 ( "اإليرادات من العقود مع العمالء" )تتمة( 15) للتقارير الماليةالمعيار الدولي  1ـ  3

( السارية المفعول. يستند هذا التقييم إلى 15بتنفيذ تقييم مفصل لتأثير جميع جوانب المعيار ) المجموعةقامت 
تعمل المجموعة في مجال إيجار وتأجير السيارات. يتم المعلومات المتوفرة حاليا  وخبير التقدير لد  اإلدارة. 

وال تقع ضمن نطاق  "عقود اإليجار"( 17لي )تسجيل اإليرادات من عقود اإليجار وفقا  للمعيار الدولي للتقرير الما
 خر واإليرادات من الخدمات األ البضاعة( ينطبق على اإليرادات من بيع 15(. إال أن المعيار )15المعيار )

على جوهري ( ال يوجد له أي تأثير 15بشكل عام، إن تطبيق المعيار )التي تتعلق بترتيبات تأجير السيارات. 
 . للمجموعة الموحدة األولية الموجزةالقوائم المالية 

 
 
 )السيارات( أ( بيع البضاعة)

تغير وال يوجد ثمن م تتضمن التزام األداء الوحيد البضائع اإليرادات من بيع إلى استنتاج أن المجموعةتوصلت 
، وهو عمالءالإلى  البضاعةتم فيه تحويل السيطرة على يفي الوقت الذي وعنصر تمويل. تتحقق التزامات األداء 

بلغ االعتراف له تأثير على زمن وم ليس( 15بالتالي، فإن تطبيق المعيار )و. للعميل البضاعةما يتم عند تسليم  عادة  
 . البضائعباإليرادات من بيع 

 
  خر ب( اإليرادات من الخدمات األ)

فها الخدمات ذات الصلة وتصني إيجار عند تقديم هذهمتعلقة بترتيبات  أخر من خدمات  يتم االعتراف باإليرادات
كجزء من اإليرادات من هذه األنشطة التشغيلية األساسية. توصلت المجموعة إلى أن اإليرادات من الخدمات 

التالي، فإن بويتم فيه تقديم الخدمات.  يالمتعلقة بترتيبات تأجير السيارات يجب إدراجها في الوقت الذ خر األ
 له تأثير على زمن ومبلغ االعتراف باإليرادات. ليس( 15تطبيق المعيار )

 
 ( "األدوات المالية"9) للتقارير الماليةالمعيار الدولي  2ـ  3

( "األدوات المالية: االثبات والقياس" للفترات السنوية التي 39( محل معيار المحاسبة الدولي )9يحل المعيار )
مع المعيار كافة النواحي الثالث الخاصة بالمحاسبة عن م أو بعد ذلك التاريخ حيث يج2018يناير  1تبدأ في 

 األدوات المالية: التصنيف والقياس، واالنخفاض في القيمة، ومحاسبة التحوط. 
 

(، باستثناء محاسبة التحوط، يجب التطبيق بأثر رجعي إال أن تقديم معلومات المقارنة غير 9بموجب المعيار )
سبق مع بعض استثناءات محددة.الزاميِ. فيما يتعلق بمحاسبة   التحوط، يتم تطبيق المتطلبات بشكل عام بشكل م 

 
 التصنيف والقياس

بداية بقياس األصل المالي بقيمته  المجموعة(، تقوم 9باستثناء بعض الذمم المدينة التجارية، بموجب المعيار )
ارة الربح او الخسالعادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة، في حال كان أصل مالي ليس بالقيمة العادلة من خالل 

( فإنه يمكن قياس أدوات الدين المالية الحقا  بالقيمة العادلة من خالل 9. بموجب المعيار )والدخل الشامل اآلخر
أو بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  الخسارة والدخل الشامل اآلخرالربح او قائمة 

إلدارة الموجودات، وما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية  المجموعةيقوم التصنيف على معيارين: نموذج أعمال 
 لغ األصلي القائم )معيار أس بي بي آي(. ألدوات مالية تمثل فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المب

 

الذمم المدينة التجارية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ويتوقع أن تحقق تدفقات نقدية تمثل فقط بيتم االحتفاظ 
بإجراء تحليل لخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لهذه األدوات  المجموعةسداد أصل المبلغ والفائدة. قامت 

(. بالتالي فإن إعادة تقييم هذه 9استنتاج أنها تفي بمعايير قياسها بالتكلفة المطفأة وفقا  للمعيار ) لىإوتوصلت 
 األدوات غير مطلوب. 

 



 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 9ــ 

ي عيار المحاسبة الدولإلى درجة كبيرة بشكل مماثل لم للمجموعةسيتم اإلبقاء على محاسبة المطلوبات المالية 
كما أنه ليس لد  المجموعة أي أدوات ( تأثير على المطلوبات المالية. 9ار )بالتالي، فال يوجد لتطبيق المعي(. 39)

 ( ليس له تأثير جوهري على القوائم المالية للمجموعة.9تحوط، وبالتالي فإن تطبيق المعيار )
 ات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(إيضاح
  م2018يونيو  30
 
 
 )تتمة(  للمجموعةالتغييرات في السياسات المحاسبية  .3
 

 االنخفاض في القيمة
عن خسائر االنخفاض في القيمة للموجودات  المجموعة( بشكل أساسي إلى تغيير محاسبة 9اد  تطبيق المعيار )

( بمنهج خسائر االئتمان 39المالية عن طريق استبدال منهج الخسائر المتكبدة الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي )
 المستقبلية المتوقعة. 

 
ير ة غتسجيل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لجميع القروض والذمم المدين المجموعة( من 9يتطلب المعيار )

 . الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخرالمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
 

تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقا  للعقد وجميع التدفقات النقدية 
 بي مع معدل الفائدة الفعال لألصل المالي. استالمها. يتم خصم النقص بشكل تقري المجموعةالتي تتوقع 

 
بتطبيق طريقة مبسطة واحتساب خسائر  المجموعة، قامت خر بالنسبة للذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األ

 االئتمان المتوقعة وفقا  للعمر الزمني لخسائر االئتمان المتوقعة. 
 

انخفاض  مخصصفي  أي تغيرجوهري( لم يؤِد إلى 9إال أن تطبيق متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة للمعيار )
 . للمجموعةالقيمة للذمم المدينة التجارية والموجودات المالية المدينة بسبب عدم وجود خسائر ائتمان سابقة 

 
 الزكاة  .4
 
 للفترةمحمل المخصص ال (أ

 على القوائم المالية المستقلة للشركة األم وشركتها التابعة.يستند مخصص الزكاة للمجموعة 
 

 الحركة في المخصص خالل الفترة / السنة
 كانت الحركة في مخصص الزكاة للفترة / للسنة على النحو التالي:

 
ستة أشهر اللفترة  

 30المنتهية في 
  م 2018يونيو 

المنتهية في  للسنة
 ديسمبر 31
 م2017  

 لاير سعودي  
 باآلالف

  

 لاير سعودي 
 باآلالف 

 في بداية الفترة / السنة
 السنة/  الفترة خالل مخصص

 مدفوع خالل الفترة / السنة
 

 في نهاية الفترة / السنة
 

 10.437 
 3.570 
(9.048) 

─────── 
 4.959 

═══════ 

 7.687 
 9.088 
(6.338) 

─────── 
 10.437 

═══════ 
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 ــ 10ــ 

 األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(ات حول القوائم المالية إيضاح
  م 2018يونيو  30
 
 الزكاة )تتمة( .4
 
 وضع الزكويال (ب
 

 ـ الشركة المتحدة الدولية للمواصالتالشركة األم 
. م2017ديسمبر  31لجميع السنوات حتى السنة المالية المنتهية في  ةالزكوي اتبتقديم اإلقرارالشركة األم قامت 

ية السنة المالية المنتهنهاية تم االنتهاء من جميع إجراءات الربط مع الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( حتى 
 . قيد التنفيذ ما زال م2017حتى م 2012ط للسنوات المالية من والرب. م2011ديسمبر  31في 
 

 الشركة التابعة ـ شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة 
ط والربم. 2017ديسمبر  31قامت الشركة التابعة بتقديم اإلقرارات الزكوية حتى السنة المالية المنتهية في 

 .قيد التنفيذ ما زال م2017م إلى 2012للسنوات المالية من 
 
 ربحية السهم  .5
 

عدد العادية للشركة األم على المتوسط المرجح ل سهميتم احتساب ربحية السهم بقسمة الربح للفترة العائد لحملة األ
 على المجموعة. لم يتم عرض ة للسهمالمخفض يةربحال احتساب العادية القائمة خالل الفترة. ال ينطبق سهماأل

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

 فيما يلي احتساب ربحية السهم:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ة الثالثة أشهر لفتر

 30المنتهية في 
 م2018يونيو 

 
لفترة الثالثة أشهر 

 30 المنتهية في
 م2017يونيو 

ستة اللفترة 
أشهر المنتهية 

يونيو  30في 
 م 2018

 
ر أشه الستةلفترة 

 30 المنتهية في
 م 2017يونيو 

العادية  سهمالربح العائد لحملة األ
 للشركة األم )لاير سعودي باآلالف(

   
العادية  سهمالمتوسط المرجح لعدد األ

لربحية السهم األساسية والمخفضة )لاير 
 سعودي باآلالف(

 
 )باللاير السعودي( ربحية السهم

 
40.831 

══════ 
 
 

71.167 
══════ 

0.57 
══════ 

 
42.655 

══════ 
 
 

71.167 
══════ 

0.60 
══════ 

 
80.424 

══════ 
 
 

71.167 
══════ 

1.13 
══════ 

 
85.132 

══════ 
 
 

71.167 
══════ 

1.20 
══════ 
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 ــ 11ــ 

 ات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(إيضاح
  م 2018يونيو  30
 
 ممتلكات ومعدات .6
 

 أشهر المنتهية في الستةلفترة      

 م2018يونيو  30

 للسنة المنتهية في               

 م2017ديسمبر  31             

 لاير سعودي  

 باآلالف 

 سيارات

 

 لاير سعودي  

 باآلالف 

 أخر 

 لاير سعودي  

 باآلالف 

 المجموع

 لاير سعودي  

 باآلالف 

 سيارات

 

 لاير سعودي  

 باآلالف 

 أخر 

 لاير سعودي  

 باآلالف 

 المجموع

 صافي القيمة الدفترية االفتتاحية

 / السنةإضافات خالل الفترة 

 تحويل سيارات إلى مخزون 

 استهالك للفترة / للسنة

 

 صافي القيمة الدفترية الختامية

 

 1.191.590 

 176.506 

(82.760) 

(223.298) 

─────── 

 1.062.038 

═══════ 

 97.497 

 709 

 ــ     

(3.216) 

────── 

 94.990 

══════ 

 1.289.087 

 177.215 

(82.760) 

(226.514) 

────── 

 1.157.028 

══════ 

  1.295.829 

 609.205 

(237.652) 

(475.792) 

─────── 

 1.191.590 

═══════ 

 101.036 

 3.199 

 ــ   

(6.738) 

────── 

 97.497 

══════ 

 1.396.865 

 612.404 

(237.652) 

(482.530) 

─────── 

 1.289.087 

═══════ 

 
 رأس المال .7
 

: م2017ديسمبر  31) لاير سعوديمليون  711.67 مبلغالشركة األم مال  رأس بلغ، م2018 يونيو 30كما في 
( سهم مليون 71.167: م2017ديسمبر  31) مليون سهم 71.167 يتكون منومليون لاير سعودي(  711.67
  لاير سعودي للسهم الواحد. 10بالكامل بقيمة  مدفوع

 
مليون  76.25توزيعات أرباح نهائية بمبلغ  م2017يناير  19اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

. كما اقترح مجلس اإلدارة م2016ديسمبر  31لاير سعودي للسهم( للسنة المنتهية في  1.25لاير سعودي )تمثل 
 أسهم 6كل ار سهم واحد منحة لمليون لاير سعودي من خالل إصد 711.67بمبلغ الشركة األم زيادة رأسمال 

 19عادية قائمة. تمت الموافقة على هذا االقتراح في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين بتاريخ 
بقيمة  مليون سهم 10.17ة بعدد منح أسهمصدار إلاقتراح المجلس  ، وبناء  عليه تمت الموافقة علىم2017 ابريل

مليون  711.67مليون لاير سعودي إلى  610ن مالشركة األم لاير سعودي للسهم وزيادة رأسمال  10سمية ا
 لاير سعودي. 

 
مليون  106.75توزيعات أرباح نهائية بمبلغ  م2018يناير  31اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

وافق المساهمون في اجتماع  .م2017ديسمبر  31لاير سعودي للسهم( للسنة المنتهية في  1.5لاير سعودي )تمثل 
 م على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن توزيعات األرباح النقدية.2018ابريل  30الجمعية العمومية بتاريخ 

 
 نظامي الحتياطي اال .8
 

لتكوين احتياطي  للفترةمن صافي دخلها  %10 بتحويل االم قامت الشركة، األم وفقا  للنظام األساسي للشركة
رأس  مجموع من %30التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ االحتياطي  االم نظامي. ويمكن للشركة

 االحتياطي النظامي غير متاح للتوزيع.هذا إن  .المال
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 ــ 12ــ 

 ات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(إيضاح
  م 2018يونيو  30
 
 قروض  .9
 

 يونيو 30 
 م2018

 لاير سعودي
 باآلالف   
 

ديسمبر  31
 م 2017

 لاير سعودي
 باآلالف   

 اتفاقيات بيع بالمرابحة
 اتفاقيات تورق

 
 الديونجمالي إ

 
 :ناقص الجزء المتداول
 اتفاقيات بيع بالمرابحة

 اتفاقيات تورق
 
 
 

 متداول الغير الجزء 

 173.538  
 62.500 

────── 
 236.038 

────── 
 
(122.203) 
(53.333) 

────── 
(175.536) 

────── 
 60.502  

══════ 

 190.775 
 57.778 

────── 
 248.553 

────── 
 
(131.396) 
(56.667) 

────── 
(188.063) 

────── 
 60.490 

══════ 
 

تتكون القروض البنكية طويلة األجل للمجموعة من تسهيالت بموجب منتجات تمويل إسالمي تتضمن ترتيبات 
سوق. ليترتب على مثل هذه القروض رسوم تمويل وفقا  لألسعار السائدة في امرابحة وتورق مع بنوك تجارية. 

سندات ألمر تستحق عند الطلب. تتضمن اتفاقيات القروض تعهدات تنص ـ من بين وهذه القروض مضمونة ب
كز قائمة المر تاريخ شهرا  من 12ـ على االحتفاظ بنسب مالية محددة. إن األقساط التي تستحق خالل  أخر أمور 

 المالي االولية الموجزة الموحدة تم عرضها كمطلوبات متداولة في قائمة المركز المالي االولية الموجزة الموحدة.
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 ات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(إيضاح
  م 2018يونيو  30
 

 عالقة وأرصدتها جهات ذات معامالت مع   .10
 
وكبار موظفي اإلدارة في المجموعة  وأعضاء مجلس اإلدارة الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسين مثلت

والمنشآت التي تمارس على هذه الجهات سيطرة مشتركة أو نفوذا  جوهريا . يتم تنفيذ المعامالت مع الجهات ذات 
 العالقة بشروط مماثلة لتلك الشروط السائدة في المعامالت التجارية.

 
 فيما يلي المعامالت الجوهرية والمبالغ المتعلقة بها: (أ
 

 مبالغ المعامالت طبيعة المعامالت طبيعة العالقة الجهة ذات العالقة

ستة اللفترة    
أشهر المنتهية 

يونيو  30في 
 م 2018

 لاير سعودي
 باآلالف 
 

 
ستة أشهر اللفترة 

 30المنتهية في 
 م 2017يونيو 

 لاير سعودي
 باآلالف 
 

 133 ــ      إيجار سيارات مساهم ب(  إيضاحمجموعة الزاهد )
      

 الزاهد مؤسسة عبداالله عبدهللا
 التجارية

 
 جهة منتسبة

 
 خدمات مستلمة

 
283 

 
326 

 9.507 6.430 بيع سيارات مستعملة  
     

 2.219 2.339 منافع قصيرة األجل موظفون كبار موظفي اإلدارة 
 189 200 األجلمنافع طويلة     
 900 900 مجلس اإلدارة أجور  

 
 السنة ما يلي: / نهاية الفترة اعتبارا  منيمثل المستحق من جهة ذات عالقة كما  (ب
 

 م2018يونيو  30 
 لاير سعودي

 باآلالف 

 م2017ديسمبر  31
 لاير سعودي

 باآلالف 

 )المضمنة في صافي الذمم المدينة التجارية(القابضة  مجموعة الزاهد
 

105 
════ 

115 
════ 

 
 ارتباطات والتزامات محتملة  .11
 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 5.6، لد  المجموعة خطابات ضمان قائمة بمبلغ م2018 يونيو 30كما في 
في المملكة العربية السعودية نيابة  عن المجموعة عاملة صادرة من بنوك مليون لاير سعودي(  6.1: م2017

 .العادية للشركةضمن دورة األعمال 
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 ات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(إيضاح
  م 2018يونيو  30
 

 قطاعيةمعلومات   .12
 

لد  المجموعة ثالثة قطاعات ـ كما هو مبين أدناه ـ تمثل وحدات أعمال استراتيجية للمجموعة. تقدم وحدات 
مختلفة ويتم إدارتها بشكل منفصل لكونها تتطلب استراتيجيات تسويقية األعمال االستراتيجية منتجات وخدمات 

مختلفة. بالنسبة لكل وحدة اعمال استراتيجية تقوم اإلدارة العليا للمجموعة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية على 
 أساس كل ثالثة أشهر على األقل. يصف الملخص التالي عمليات كل قطاع من قطاعات المجموعة:

 
 .قطاع اإليجار ـ يمثل السيارات المؤجرة للعمالء بموجب ترتيبات إيجار متوسطة إلى طويلة األجل 
 .قطاع التأجير ـ يمثل السيارات المؤجرة للعمالء بموجب ترتيبات إيجار قصيرة األجل 
  واإليرادات والمصروفات لتلك البنود غير  خر ـ تمثل المخزون والموجودات والمطلوبات األ أخر

 مصنفة ضمن قطاعات اإليجار والتأجير.ال
 

التقارير عنها ورفعها إلى اإلدارة العليا )رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس  إعدادتتضمن نتائج القطاعات التي يتم 
التنفيذي، ومسؤول العمليات األول والمسؤول المالي األول( تلك البنود العائدة مباشرة  إلى قطاع ما وتلك النتائج 

 التي تستند إلى أساس معقول.
 

 ت. يتم قياس األداء استنادا  إلى إيرادات القطاعات بالشكلفيما يلي المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع من القطاعا
الوارد في التقارير الداخلية لإلدارة التي ت راجع من قبل اإلدارة العليا. لم يتم رفع تقارير حول اإليرادات من 

 في:هيتين تشهر المنلفترتي الثالثة أشهر والستة أ يمثل الجدول التالي معلومات القطاعاتخالل الفترة.  القطاعات
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 المجموع أخر  تأجير إيجار التفاصيل

يونيو  30 

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف 

يونيو  30

 م2017

 لاير سعودي

 باآلالف 

يونيو  30

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف 

يونيو  30

 م2017

 لاير سعودي

 باآلالف 

يونيو  30

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف 

يونيو  30

 م2017

 لاير سعودي

 باآلالف 

يونيو  30

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف 

يونيو  30

 م2017

 لاير سعودي

 باآلالف 

 إيرادات ـ عمالء 

 خارجيين   

 

 139.886 

 

 139.061 

 

 53.895 

 

 56.042 

 

 56.903 

 

 86.312 

 

 250.684 

 

 281.415 

 (118.880) (111.586) -      -     (34.903) (25.087) (83.977) (86.499) استهالك واطفاء

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

 162.535  139.098  86.312  56.903  21.139  28.808  55.084  53.387  ربح القطاع

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

 
   :)المصروفات( غير الموزعة / اإليرادات

 (98.628) (75.349) تكلفة اإليرادات
 3.749  1.843  ، صافيأخر إيرادات تشغيلية 

 (8.248) (10.475) مصاريف بيع وتسويق
 (11.428) (10.610) مصاريف عمومية وإدارية

 (3.173) (1.968) تكاليف تمويل، صافي
 (617) (7)  حصة من نتائج شركات زميلة

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 
 44.190  42.532  الربح قبل الزكاة

 ═════════ ═════════ 
 



 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 15ــ 

 ات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(إيضاح
  م 2018يونيو  30
 

 معلومات قطاعية )تتمة(  .12
 

 لفترة الستة أشهر المنتهية 

 المجموع أخر  تأجير إيجار التفاصيل

يونيو  30 

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف 

يونيو  30

 م2017

 لاير سعودي

 باآلالف 

يونيو  30

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف 

يونيو  30

 م2017

 لاير سعودي

 باآلالف 

يونيو  30

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف 

يونيو  30

 م2017

 لاير سعودي

 باآلالف 

 م2018يونيو  30

 لاير سعودي

 باآلالف 

 يونيو 30

 م2017

 لاير سعودي

 باآلالف 

 إيرادات ـ عمالء 

 خارجيين   

 

 279.354 

 

 279.595 

 

 106.557 

 

 119.285 

 

 135.005 

 

 181.446 

 

 520.916 

 

 580.326 

 (243.125) (226.633) -      -     (66.902) (51.531) (176.223) (175.102) استهالك واطفاء

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

 337.201  294.283  181.446  135.005  52.383  55.026  103.372  104.252  ربح القطاع

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

 
   اإليرادات / )المصروفات( غير الموزعة:

 (207.244) (165.649) تكلفة اإليرادات
 5.154  2.624  ، صافيأخر إيرادات تشغيلية 

 (15.932) (19.560) مصاريف بيع وتسويق
 (23.099) (23.825) مصاريف عمومية وإدارية

 (6.592) (3.952) تكاليف تمويل، صافي
 (1.308) 73 حصة من نتائج شركات زميلة

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 
 88.180  83.994  الربح قبل الزكاة

 ═════════ ═════════ 
 

  فيما يلي تفاصيل موجودات ومطلوبات القطاعات:
 

  غير موزع  موزع التفاصيل

 
 
 
 

 إيجار
 لاير سعودي 

 باآلالف

 تأجير
 لاير سعودي 

 باآلالف

 أخر  
 لاير سعودي 

 باآلالف

 المجموع
 لاير سعودي 

 باآلالف

      م2018يونيو  30
 موجودات القطاعات
 مطلوبات القطاعات

786.386 
 ــ     

275.651 
 ــ     

 405.246 
423.262 

1.467.283 
423.262 

      م2017ديسمبر  31
 موجودات القطاعات
 مطلوبات القطاعات

852.407 
 ــ     

339.128 
 ــ     

 309.384 
430.572 

1.500.919 
430.572 

 



 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 16ــ 

 )تتمة(ات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( إيضاح
  م 2018يونيو  30
 

 العادلة للموجودات والمطلوبات ةالقيم  .13
 

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين 
كثر منفعة األ في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسية أو ـ في ظل غياب السوق الرئيسية ـ في السوق
 المتاحة أمام المجموعة في ذلك التاريخ.  إن القيمة العادلة لاللتزام بعكس مخاطرة غير العاملة.

 
يتطلب عدد من السياسات المحاسبية واالفصاحات للمجموعة قياس القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 

 وغير المالية.
 

التزام ما تستخدم المجموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة بقدر ما يمكن. يتم عند قياس القيمة العادلة ألصل أو 
تصنيف القيم العادلة في فئات ضمن مستويات مختلفة في الهيكل الهرمي للقيم العادلة استنادا  إلى المعطيات 

 المستعملة في أساليب التقييم وعلى النحو التالي:
 

 ( في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات متماثلة.المستو  األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة 
  المستو  الثاني: معطيات غير تلك األسعار المتداولة المتضمنة في المستو  األول والتي يمكن مالحظتها

 لألصل أو االلتزام ـ بصورة مباشرة )مثل األسعار( أو بصورة غير مباشرة )المشتقة من األسعار(.
 طيات لألصل أو االلتزام التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتنا المستو  الثالث: مع

 )المدخالت غير القابلة للمالحظة(.
 

وفيما إذا كانت المعطيات المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع ضمن مستويات مختلفة من الهيكل 
 س القيمة العادلة بكاملها في نفس المستو  في الهيكل الهرمي للقيمالهرمي للقيم العادلة، فيتم عندئٍذ تصنيف قيا

 العادلة من حيث المستو  األدنى للمعطيات الجوهرية بالنسبة لكامل القياس.
 

مة المركز المالي قائ إعدادتقوم المجموعة بتحديد التنقالت بين مستويات الهيكل الهرمي للقيم العادلة في نهاية فترة 
 هذه التغيرات. التي تحدث في

 
، يتم تقدير القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة قريبا  من قيمها م2017ديسمبر  31وم 2018يونيو  30 كما في

الدفترية وتصنيفها ضمن المستو  الثاني من الهيكل الهرمي للقيم العادلة. لم يتم تطبيق معطيات جوهرية في تقييم 
 .م2017ديسمبر  31وم 2018يونيو  30 الذمم المدينة التجارية كما في

 
يتم تحديد القيم العادلة للقروض في المجموعة باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل الخصم 

م، ال 2017ديسمبر  31م و2018يونيو  30 الذي يعكس معدل االقتراض في نهاية فترة التقرير المالي. كما في
 للقروض طويلة األجل جوهريا  عن قيمها العادلة المحتسبة.   تختلف القيم الدفترية

 
 لم تكن هناك تنقالت بين المستويات.  م،2018يونيو  30 المنتهية في شهرفترة الستة أخالل 

  
 الموافقة على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة .14
 

م 2018 يوليو 31تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة غير المراجعة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
 هـ(.1439 القعدة ذي 18الموافق )
 


