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 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 6ــ 

 (غير مراجعة)األولية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2017 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

  
 ة الشركمعلومات عن  .1
 

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

 م(. 2007أغسطس 
 

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

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

 لي:في العنوان التا للشركة األميقع المكتب المسجل 
 

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

 1الوحدة رقم 
 

من رأس المال الصادر لشركة الجذور  %100نسبة الشركة األم المالي، امتلكت قائمة المركز في تاريخ كما 
 .مجتمعة بـ"المجموعة"(كة األم الشرللنقليات المحدودة )"الشركة التابعة" أو "رحال" ويشار إليها مع الراسخة 

أسست في المملكة العربية السعودية ونشاطها هو تأجير والتجارة في رحال هي شركة ذات مسئولية محدودة 
 ، وقامت رحال بتوقيع القائمة المالية.وقطع الغيار بموجب السجل التجاريالسيارات الثقيلة والمعدات 

 
 :الشركات الزميلةفيما يلي تفاصيل 

 
 اسم الشركة الزميلة

 
 النشاط الرئيسي

 نسبة المساهمة في رأس المال 
 )بصورة مباشرة وغير مباشرة(

م2017 يونيو 30   م2016ديسمبر  31   
ترانز لييس القابضة الهندية الخاصة 

 المحدودة
 

  إيجار تشغيلي للسيارات
32.96%  

 
32.96%  

يونيترانس انفوتيك خدمات الهند 
 الخاصة المحدودة

خدمات تقنية  توفير
%49 معلومات  49%  

 
 عداداإلس اأس. 2
 
 بيان االلتزام 1ـ  2

 األولي" "التقرير المالي( 34)معيار المحاسبة الدولي لوفقاً األولية الموجزة الموحدة  المالية أعدت هذه القوائم
لمعايير جموعة وفقاً لللمموجزة موحدة هذه هي أول قوائم مالية أولية . في المملكة العربية السعودية المعتمد

القوائم المالية السنوية ألول مرة طبقاً للمعايير الدولية للتقرير التي تغطيها لجزء من الفترة الدولية للتقرير المالي 
ة السعودية للمحاسبين عن الهيئاألخرى واإلصدارات المعايير وفي المملكة العربية السعودية المعتمدة المالي 

لمعيار طبقاً م بإعداد قوائمها المالية األولية الموجزة الموحدة 2017مارس  31جموعة في القانونيين. قامت الم
الدولية للتقرير المالي ألول مرة" تطبيق المعايير ( "1المعيار الدولي للتقرير المالي )( و34)المحاسبة الدولي 

الدولية تطبيق المعايير  حولمات المعلو لمزيد من 5 انظر االيضاح. في المملكة العربية السعوديةالمعتمدة 
 .المجموعةمن قبل المعتمدة في المملكة العربية السعودية للتقرير المالي ألول مرة 

 
جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة ال تتضمن القوائم المالية 

المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير  للتقرير المالي ةالدولي لمعاييرها وفقاً لإعدادليتم السنوية الموحدة 
الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتي ستطبق على السنة التي تنتهي واإلصدارات األخرى 

رة مؤشراً م ليست بالضرو2017 يونيو 30م. كما أن نتائج الفترة األولية المنتهية في 2017ديسمبر  31في 
 م.2017ديسمبر  31على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي تنتهي في 

 



 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 7ــ 

 )غير مراجعة( )تتمة(األولية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2017 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

  
 )تتمة( عدادأساس اإل. 2
 
 أساس القياس 2-2
باستخدام أساس االستحقاق  بموجب مبدأ التكلفة التاريخيةاألولية الموجزة الموحدة القوائم المالية  هذه إعدادتم 

 ومبدأ االستمرارية. المحاسبي
 
 عملة التشغيل والعرض 2-3

وتم  للمجموعةالعملة الوظيفية عودي وهو باللاير الساألولية الموجزة الموحدة القوائم المالية هذه تم عرض 
 رقام ألقرب ألف لاير سعودي إال إذا أشير إلى خالف ذلك. تقريب األ

 
 والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة حكاماأل 2-4

وتقديرات وافتراضات  أحكام عملدارة من اإلللمجموعة األولية الموجزة الموحدة المالية القوائم  إعداديتطلب 
المطلوبات فصاح عن المصرح عنها واإلالمطلوبات والمصروفات والموجودات واإليرادات تؤثر على مبالغ 

ت ن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالفتراضات والتقديرات يمكن أبشأن هذه اإلعدم التأكد . إال أن المحتملة
 .يةالمستقبلالفترات في التي ستتأثر المطلوبات أو للموجودات جوهرية على القيمة الدفترية 

 
 األحكام 

لسياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة بإصدار األحكام التالية والتي لها تأثير خالل عملية تطبيق ا
 جوهري على المبالغ المدرجة في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة:

 (1-3بالسيطرة على الشركات المستثمر فيها )اإليضاح القرار المتعلق  (أ
 (9-3تصنيف عقود اإليجار )اإليضاح  (ب
 

 التقديرات واالفتراضات
عدم التأكد من التقديرات في لفما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية والمصادر األخرى 

تعديالت هامة على القيم الدفترية تتسبب في مخاطر جوهرية قد قائمة المركز المالي مما ينطوي على تاريخ 
. اعتمدت المجموعة في تقديراتها الالحقة كما هو موضح أدناهة الماليالسنة للموجودات والمطلوبات في 

القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. إال أنه يجوز أن تتغير  إعدادوافتراضاتها على المعايير المتاحة عن 
خارج الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات المستقبلية وفقاً للتغيرات في السوق أو الظروف الناشئة 

سيطرة المجموعة. وتنعكس هذه التغييرات على االفتراضات عند حدوثها. فيما يلي المعلومات بشأن عدم التأكد 
 من االفتراضات والتقديرات:

 
 االنتاجية للممتلكات والمعدات عماراأل

م تحديد هذه حتساب االستهالك. يتال االنتاجية التقديرية للممتلكات والمعدات عماراألالمجموعة تحدد إدارة 
التقديرات بعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات أو التلف والبلى الطبيعي. وتقوم اإلدارة بفحص 

أن باإلدارة في حال اعتقاد  ةمستقبليال، ويتم تعديل مصروفات االستهالك اً االنتاجية سنوي عمارالقيمة المتبقية واأل
 ديرات السابقة.االنتاجية تختلف عن التق عماراأل
 

 مخصص خسائر المخزون
أو الضرر وغير ذلك.  التقنيتدرج المجموعة مخصص لخسائر المخزون نتيجة عوامل مثل التقادم أو الخطأ 

من جديدة أو تقنية  عمليتضمن تقدير تلك الخسائر ثمن العوامل، على سبيل المثال ال الحصر، تقديم نماذج 
 وف السوق الحالية والمتوقعة. ع محدد ومبيعات سابقة وظرن  ص  م  
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 شكوك في تحصيلهامخصص الذمم المدينة الم
أن المجموعة لن اً على موضوعي نخفاض الذمم المدينة التجارية عندما يكون هناك دليالً ال تكوين مخصصيتم 

األصلية للذمم المدينة. إن الصعوبات المالية  وفقاً لمواعيد االستحقاقجميع المبالغ تكون قادرة على تحصيل 
 تعتبر مؤشرات على انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية. دالسداالجوهرية للمدين والتخلف أو التعثر في 

 
 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

كان إذا الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة في كل تاريخ قائمة مركز مالي لتحديد ما  تتم مراجعة القيم

القابلة لك، يتم تقدير القيمة في حال وجود أي مؤشر على ذوهناك أي مؤشر على االنخفاض في القيمة. 

 لألصل. لالسترداد
 

 لالستردادللنقد القيمة القابلة منتجة أو الوحدة ال لألصلالقيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية  انخفاضيظهر 

 اقصاً أيهما أعلى. تستند القيمة العادلة ناالستعمال ــ أو قيمتها قيد  البيعتكاليف  ناقصاً باعتبارها القيمة العادلة 

يستند حساب . ةمماثل لموجوداتالبيع الملزمة على أساس تجاري  معامالتإلى البيانات المتاحة من  البيعتكاليف 

حيث أن التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة نموذج التدفقات النقدية المخصومة إلى القيمة قيد االستعمال 

تقييمات السوق الحالية للقيمة الوقتية للمال والمخاطر المخصومة باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة تعكس 

 ألصل.با المتعلقة
 

ع توز. الموحدة األولية الموجزةوالدخل الشامل اآلخر  الربح أو الخسارةقائمة ر االنخفاض في ئتدرج خسا

 محددةشهرة المنتجة للنقد أوالً لتقليل القيمة الدفترية ألي  اتر االنخفاض المدرجة فيما يتعلق بالوحدئخسا

ثم تخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة )مجموعة من الوحدات( على أساس ومن لوحدات ل

 نسبي.
 

يتم بشكل مستقل وبالتالي ال شركة زميلة في الشهرة التي تشكل جزءاً من القيمة الدفترية الستثمار  ال يتم إدراج

شركة زميلة من ذلك فإن كامل مبلغ االستثمار في  ، وبدالً قلبشكل مست اقيمتهمن أجل معرفة انخفاض فحصها 

القيمة كأصل مستقل عندما يكون هناك دليالً موضوعياً على أن االستثمار يتم اختباره من أجل معرفة انخفاض 

 .تعرف االنخفاض في القيمةقد يكون شركة زميلة في 
 

 برامج المنافع المحددة
يتضمن التقييم باستخدام تقييمات اكتوارية. لاللتزام لمحددة والقيمة الحالية برامج المنافع اتكلفة يتم تحديد 

وهذا يتضمن تحديد التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. االكتواري وضع العديد من االفتراضات 
لية ت الخاصة بعمونتيجة التعقيدامعدالت الخصم وزيادة الرواتب في المستقبل ومعدل الوفيات وحركة التوظيف. 

في تلك  تمتاز بحساسية عالية تجاه التغيرات ةالتزام المنافع المحدد فإن، التقييم وطبيعته طويلة األجل
معيار القياس األكثر عرضة  إن تتم مراجعة جميع االفتراضات في تاريخ قائمة المركز المالي.االفتراضات. 

أن عوائد السوق حول قائمة المركز مالئم، تعتبر اإلدارة عند تحديد معدل الخصم الللتغيير هو معدل الخصم. 
ول الوفيات المتاح اجدإلى يستند معدل الوفيات  الجودة. تستند إلى سندات عاليةاألولية الموجزة الموحدة المالي 

د استجابة للتغيرات الديموغرافية. تعتممؤقتاً جداول الوفيات  استقراءات قد تتغير. بالدول المعنيةوالخاص 
توجد تفاصيل أكثر حول المستقبلية على معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة للدول المعنية. اتب والر اتزياد

 .(11اإليضاح )في  التزامات منافع الموظفين
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 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
عند عدم إمكانية قياس القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي 

على أساس األسعار المتداولة في أسواق نشطة، فإنه يتم تحديد القيمة العادلة لها األولية الموجزة الموحدة 
من  إلى هذه النماذجالمدخالت  يتم أخذالتدفقات النقدية المخصومة.  نموذجباستخدام طرق التقييم بما في ذلك 

مر يتطلب إبداء درجة من ن ذلك مجدياً، فإن األويك الاألسواق القابلة للمالحظة حيثما كان ذلك ممكنا، وعندما 
االجتهاد لتحديد القيمة العادلة. تشتمل االجتهادات على االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل مخاطر السيولة 

. يمكن أن تؤثر التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل على األسعار تقلباتمخاطر ومخاطر االئتمان و
بالقيمة العادلة بتاريخ  الثمن المحتمل، الناتج عن تجميع األعمال،يتم تقييم  القيمة العادلة لألدوات المالية.

 قياسه الحقاً  إعادةكجزء من تجميع األعمال. عندما يستوفي الثمن المحتمل تعريف التزام مالي، يتم  االستحواذ
تضع قات النقدية المخصومة. بالقيمة العادلة في تاريخ كل قائمة مركز مالي. يستند تحديد القيمة العادلة إلى التدف

 األداء وعامل الخصم.الهدف من احتمالية استيفاء  االعتباراالفتراضات الرئيسية في 
 

 مبدأ االستمرارية
بعمل تقييم لقدرتها على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية وتوصلت إلى أن لديها  المجموعةقامت إدارة 

عدم تيقن بأي على دراية اإلدارة لذلك، ليست  تقبل المنظور. إضافةً لمسفي االموارد لالستمرار في نشاطها 
القوائم  إعدادستمرار في الحول قدرة الشركة على االستمرار. وبالتالي، تم ا يلقي بظالل من الشكقد جوهري 

 المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
 

 المخصصات
لمجموعة يمكن قياسه قانوني أو ضمني على الي عند وجود التزام حا ،حدث سابق نتيجة تكوين مخصصيتم 

االلتزام. تحدد  لسدادتدفق منافع اقتصادية خارج المجموعة لظهور حاجة بصورة ي عتد بها، ويكون من المحتمل 
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات المخصصات عن طريق خصم 

 يدرج عكس الخصم كتكلفة تمويل.اللتزام. با المتعلقةقيمة الوقتية للمال والمخاطر السوق الحالية لل
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة . 3
 

هذه القوائم المالية األولية الموجزة  إعدادتم تطبيق السياسات المحاسبية المدرجة ادناه بصورة مستمرة في 
يناير  21االفتتاحية بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي في  حدةالمو قائمة المركز المالي إعداد الموحدة وفي

و أ ء تطبيق االستثناءات ذات العالقةباستثنا المعايير الدولية للتقرير الماليالى  ولألغراض التح  م 2016
ستثناءات هذه اال عن تفاصيل. تم االفصاح (1)اإلعفاءات المتاحة كما وردت في المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .5واالعفاءات في االيضاح 

 

 أساس التوحيد  3-1
وشركتها التابعة كما في  للشركة األمالقوائم المالية من  للمجموعة تتكون القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة

في العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها في  حقوقم. تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة 2017 يونيو 30
العوائد من خالل ممارسة نفوذها على  على تلكالشركة المستثمر بها، ولدى المجموعة القدرة على التأثير 

 الشركة المستثمر بها.
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 إذا ـ وفقط إذا ـ كان لدى المجموعة: بهاعلى الشركة المستثمر بشكل خاص المجموعة تسيطر  

 
   تعطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه النشاطات  موجودةستثمر بها )مثل: حقوق نفوذ على المنشأة الم

 بها(.ذات الصلة بالمنشأة المستثمر 
 ستثمر بها.أو حقوق الحصول على عوائد متغيرة نتيجة االشتراك مع الشركة الم   لمخاطر التعرض 
 ستثمر بها للتأثير على عوائدهاعلى استخدام سيطرتها على الشركة الم   القدرة. 

 
تراض بشكل عام، هناك افتراض أن غالبية حقوق التصويت ستؤدي إلى السيطرة. ومن أجل تعزيز هذا االف

وعندما يكون لدى المجموعة مستوى أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة في الشركة المستثمر بها، 
فإن المجموعة تأخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لدى المجموعة نفوذاً 

 ما يلي:على المنشأة المستثمر بها، وهذه الحقائق والظروف تشمل 
 

 ( مع اآلخرين ممن يحق لهم التصويت في الشركة المستثمر بها.التعاقدية )الترتيباتالتعاقدي  الترتيب 
 .الحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعاقدية األخرى 
 .حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة 

 
لى المنشأة المستثمر بها أم ال اذا ما اشارت الحقائق تقييم ما إذا كانت تمارس سيطرة ع إعادةتقوم المجموعة ب

والظروف الى أن هناك تغييرات في عنصر أو أكثر من العناصر الثالثة للسيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة 
السيطرة. يتم ضم الموجودات  تلك اعتباراً من تاريخ سيطرة المجموعة على الشركة التابعة وتستمر حتى زوال

ت واإليرادات والمصروفات الخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المباعة خالل الفترة في القوائم المالية والمطلوبا
زوال وحتى تاريخ على الشركة التابعة األولية الموجزة الموحدة من تاريخ استحواذ المجموعة على السيطرة 

 سيطرة. ال تلك
 

الشركة األم مع المساهمين في  اآلخرلدخل الشامل وكل عنصر من عناصر ا الربح أو الخسارةيتم توزيع 

هذا التوزيع قد يؤدي إلى عجز في رصيد الحصص  أنللمجموعة والحقوق غير المسيطرة، إن وجد، حتى لو 

 غير المسيطرة. 
 

بية وعند اللزوم، يتم إجراء التعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة من أجل التوفيق بين سياساتها المحاس

والسياسات المالية للمجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات 

 والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
 

 كمعاملة حقوق ملكية.ـ فقدان السيطرة  ـ دون في شركة تابعة الملكيةيتم احتساب أي تغي ر في حصة 
 

وفيما إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها تقوم باستبعاد الموجودات )بما فيها الشهرة( 

والمطلوبات والحصة غير المسيطرة وأي مكونات أخرى لحقوق الملكية الخاصة بالشركة التابعة ويتم تسجيل 

الدخل الشامل األولية الموجزة و الربح أو الخسارةقائمة ان السيطرة في أي ربح أو خسارة ناتجة عن فقد

 الموحدة. ويتم تسجيل أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.
 

 تجميع األعمال والشهرة 
المحول  الثمن إجماليتتم المحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االقتناء وتقاس تكلفة االقتناء باعتبارها 

في  المجموعةبالقيمة العادلة وقيمة أي حصة غير مسيطرة في المنشأة المقتناة. تقوم  تاريخ االستحواذاس في ويق
صافي  مع التي تتناسبغير المسيطرة سواء بالقيمة العادلة أو بالحصة  صتجميع أعمال بقياس الحص ةعمليكل 

 ي حساب المصروفات اإلدارية.الموجودات المقتناة المحددة. تقيد تكاليف االقتناء المتكبدة ف
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 تجميع األعمال والشهرة )تتمة(
من أجل تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المقتناة  فإنها ،ما منشأةعلى لمجموعة ا تستحوذعندما 

وفقا لشروط التعاقد والظروف االقتصادية والظروف ذات الصلة في تاريخ  تصنيفها وتحديدها بشكل مالئم
يتم تسجيل أي ثمن ناة. المقت. ويتضمن ذلك فصل المشتقات المتضمنة في العقود المبرمة من المنشأة االستحواذ

الثمن المحتمل المصنف كأصل او التزام  يعتبر. تاريخ االستحواذيتم تحويله من الجهة المقتنية بالقيمة العادلة في 
حيث يتم قياس  "العتراف والقياس"االمالية: األدوات -39أداة مالية وضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل دلة مع التغيرات في القيمة العادلة المدرجة في بالقيمة العااألدوات المالية 
  .اآلخر األولية الموجزة الموحدة

 
الثمن المحول والمبلغ المدرج مقابل الحصص غير  إجماليتمثل الزيادة في تقاس الشهرة اوالً بالتكلفة حيث 

. الموجودات المقتناة والمطلوبات المفترضة القابلة للتحديد المسيطرة وأي حصة مملوكة مسبقاً تزيد عن صافي
 إعادةتقوم المجموعة بف المحول،الثمن  إجماليعن كانت القيمة العدلة لصافي الموجودات المقتناه بالزيادة  إذا

ت المفترضة ومراجعة اإلجراءاكانت قد حددت الموجودات المقتناة بشكل صحيح وجميع المطلوبات  إذاتقييم ما 
التقييم تؤدي الى  إعادة عملية كانتما  ذااالستحواذ. وإالمبالغ التي يتم االعتراف بها في تاريخ  المستخدمة لقياس

عندها يتم االعتراف بالربح في المحول،  الثمن إجماليزيادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة عن 
 .ألولية الموجزة الموحدةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ا

  
أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة. وبغرض فحص  اً بعد االعتراف األولي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقص

ـ يتم  تاريخ االستحواذانخفاض القيمة فإن الشهرة التي يتم االستحواذ عليها جراء تجميع األعمال ـ من 
د أو مجموعة من وحدات توليد النقد والتي يتوقع منها االستفادة من تخصيصها لكل وحدة من وحدات توليد النق

 عمليات التجميع بصرف النظر عما إذا تم تخصيص موجودات أو مطلوبات أخرى لهذه الوحدة أو تلك الوحدات.
من أنشطة الوحدة التي يتم استبعادها فإن الشهرة  جزءً هرة جزءاً من وحدة توليد النقد ووعندما تشكل الش

عند االستبعاد. ويتم قياس  الربح أو الخسارةلمرتبطة بتلك األنشطة تتضمن القيمة الدفترية لألنشطة حال تحديد ا
الشهرة في هذه الحالة بناًء على القيم النسبية لألنشطة المستبعدة والجزء المتبقي من وحدة توليد النقد عند 

على القيم النسبية للعمليات المستبعدة والحصة المحتفظ  ءً االستبعاد. وتقاس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة بنا
 بها من وحدة توليد النقد.

 
 زميلة وشركات محاصة  اتاالستثمار في شرك

الشركة الزميلة هي منشاة تمارس عليها المجموعة نفوذاً هاماً. إن التأثير الهام هو القدرة على المشاركة في 
ها، ولكنها ليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك للمنشأة المستثمر ب ة والتشغيليةقرارات السياسات المالي

السياسات. شركة المحاصة هي نوع من الترتيبات المشتركة بموجبها يكون لألطراف سيطرة مشتركة على 
. شركة المحاصة هي عبارة عن مشاركة شركة المحاصة موجودات يكون لها حقوق في صافي التيتيبات التر

من الناحية التعاقدية للسيطرة على الترتيبات التي توجد فقط عندما تستدعي القرارات حول األنشطة  متفق عليها
ثير االعتبارات التي تم االخذ بها في تحديد التأ .رةفي السيط قة باإلجماع من األطراف المشاركةذات الصلة مواف

 السيطرة على الشركات التابعة. هي مماثلة لتلك االعتبارات لتحديد و السيطرة المشتركةأالجوهري 
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 مة(االستثمار في شركة زميلة وشركات محاصة )تت
 

بموجب هذه الطريقة، يتم بداية . تها الزميلة وفقاً لطريقة حقوق الملكيةاتحتسب استثمارات المجموعة في شرك
يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار لتسجيل التغيرات في حصة  االستثمار في الشركة الزميلة بالتكلفة. إدراج

. تتم إضافة الشهرة المتعلقة بالشركة خ االستحواذتاريالمجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة منذ 
قائمة الربح أو تعكس  نخفاض القيمة.بشكل مستقل لتحديد االزميلة إلى القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم فحصها 

ويتم حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة. الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدة 
 .كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعةمل اآلخر للشركات المستثمر فيها تغير في الدخل الشا ض أيعر

فإن المجموعة تقوم  ،مباشرًة في حقوق الملكية في الشركة الزميلة مدرجتغير  ندما يكون هناكعإضافة لذلك، 
األولية  رات في حقوق الملكيةالتغيعندئذ بتسجيل حصتها من أي تغيرات ـ حسب مقتضى الحال ـ في قائمة 

الموجزة الموحدة. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة 
 في الشركة الزميلة.المجموعة الزميلة في حدود حصة 

 
الربح أو الخسارة  قائمةللشركة الزميلة في واجهة  الربح أو الخسارةحصة المجموعة في  إجماليظهار يتم إ

 .ة بعد ضريبة الدخلو خسارخارج الربح التشغيلي وتمثل ربح أوالدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدة 
حيث أن المجموعة  القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس الفترة التي تعد عنها القوائم المالية للمجموعة إعداديتم 

السياسات المحاسبية مع السياسات  لمواءمةعند اللزوم يتم إجراء تعديالت . وتستخدم سياسات محاسبية ثابتة
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقرر المجموعة ما إذا كان من الضروري تسجيل  .للمجموعةالمحاسبية 

اك ما إذا كان هنكل تقرير مالي في تاريخ كما  المجموعةفي الشركة الزميلة. تحدد  استثمارهاخسارة انخفاض 
، تقوم وجود مثل هذا الدليل وفي حالعلى انخفاض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة.  اً موضوعي دليالً 

من الشركة الزميلة  القابل لالستردادعندئذ باحتساب مبلغ انخفاض القيمة باعتباره الفرق بين المبلغ  المجموعة
قائمة الربح أو الخسارة زميلة في الشركة الئج تقوم بإدراج الخسارة كحصة من نتامن ثم وقيمتها الدفترية و

شركة المحاصة أو التأثير الهام على الشركة الزميلة  زوالعند و .والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدة
أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة يتم تسجيل تقوم المجموعة بقياس أي استثمار متبقي وتسجيله بقيمته العادلة. 

عند فقدان التأثير الهام عليها والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من  أو شركة المحاصة ميلةالز
 . قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدةاالستبعاد يسجل في 

 
القيمة الدفترية لتلك  خفيضها في الشركات الزميلة يتم توعندما تزيد حصة المجموعة في الخسائر عن حصت

خسائر إضافية بأي  فعن االعترا ويتم التوقف الصفر لىإ استثمارات طويلة األجلالحصة بما في ذلك أي 
 .لمجموعةبمقدار وجود التزام مقابل ل

 

 العمالت األجنبية  3-2

. للشركة األمعملة الوظيفية ال وباللاير السعودي وهللمجموعة  الموجزة الموحدةالقوائم المالية األولية يتم عرض 

العملة المتضمنة في القوائم المالية لكل منشأة وتقاس باستخدام  والبنودالعملة الوظيفية تحدد المجموعة لكل منشأة 

الربح تصنيف  إعادة، يتم أجنبية بعملة شرة للتوحيد وعند استبعاد عمليةتستخدم المجموعة الطريقة المبا .الوظيفية

المبلغ الذي  يعكس بحيثائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدة قفي  أو الخسارة

 ينشا عن استخدام هذه الطريقة.
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 المعامالت واالرصدة
بالسعر الفوري و الوظيفيةالمجموعة بعملتها  منشآتجنبية مبدئيا عن طريق أتسجل المعامالت التي تتم بعمالت 

العملة الوظيفية إلى بعملة أجنبية المقومة  يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية السائد في تاريخ المعاملة.
الناشئة  اتالسائدة في تاريخ قائمة المركز المالي. وتسجل جميع الفروقللعملة الوظيفية بأسعار الصرف الفورية 

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة  على البنود النقدية في التحويلو أ ةعن التسوي
أجنبية،  ةمن عملة التحوط لصافي استثمار المجموعة في عملي المحددة كجزءة باستثناء البنود النقديالموحدة 

 إعادةقائمة الدخل الشامل االخر حتى يتم التصرف في صافي االستثمار، وعندئذ يتم  فيحيث يتم تسجيلها 
 . ةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحد إلىتصنيف المبلغ المتراكم 

 
باستخدام أسعار العملة الوظيفية يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية وبعملة أجنبية إلى 

وبعملة أجنبية الصرف السائدة في تواريخ المعامالت األولية. يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة 

الربح أو لصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم التعامل مع باستخدام أسعار االعملة الوظيفية إلى 

نتيجة  الربح أو الخسارةالناشئة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقاً لالعتراف ب الخسارة

  التغيرات في القيمة العادلة للبند غير النقدي.

 

 العمليات األجنبية 
القيمة العادلة الناشئة عن والشهرة تعديالت بما في ذلك ـ  األجنبية للعملياتدات والمطلوبات ويتم ترجمة الموج

يتم ترجمة توزيعات  .تاريخ قائمة المركز المالي لى اللاير السعودي بسعر الصرف الفوري السائد فيإ االستحواذ
 تحويلمعاملة وتسجل جميع فروقات االرباح من الشركات الزميلة األجنبية بسعر الصرف السائد في تاريخ ال

 . قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدةالعملة في 
 

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ، يتم تحويل المبلغ ذي العالقة الى عندما استبعاد عملية اجنبية
)بدون فقدان  عند االستبعاد الجزئي .الناشئة من االستبعاد لخسارةالربح أو اكجزء من األولية الموجزة الموحدة 

 لى الحصة غيرمبلغ المتراكم يعود إن الجزء ذي العالقة بهذا الإالسيطرة( لشركة تابعة تتضمن عملية اجنبية ف
 المسيطرة.

 
بنود النقدية المستحق لبند من الالعملة الوظيفية إن األرباح أو الخسائر نتيجة التحويل من عمالت أجنبية إلى 

االستالم من عملية أجنبية أو مستحق الدفع لعملية أجنبية أو نتيجة تسوية غير مخطط لها أو غير محتملة في 
المستقبل المنظور والتي تعتبر من حيث الجوهر جزءاً من صافي استثمار في عملية أجنبية يتم تسجيلها في 

 شامل اآلخر. احتياطي التحويل األجنبي من خالل الدخل ال

 
 تصنيف ما هو متداول إزاء ما هو غير متداول 3-3
 

 الموجودات
تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي األولية الموجزة الموحدة استناداً إلى 

 التصنيف متداول / غير متداول. يتم تصنيف األصل ضمن الموجودات المتداولة في حالة:

  أوللمجموعةالعادية  األعمالصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة األ بيعتوقع ، 
 المتاجرة، أو بغرضباألصل بشكل رئيسي  االحتفاظ 
  شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي، أو 12األصل خالل  بيعتوقع 
 تخدامه لتسوية التزام ما نقداً أو في حكم النقد إال إذا كان محظوراً تبادل األصل أو اس األصل كون

 شهراً على األقل من تاريخ قائمة المركز المالي. 12خالل 
 

 األخرى كموجودات غير متداولة. الموجوداتجميع تقوم المجموعة بتصنيف 
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 تصنيف ما هو متداول إزاء ما هو غير متداول 3-3
 

 المطلوبات

 يعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حالة:

  للمجموعةالعادية  األعمالتوقع تسوية االلتزام خالل دورة، 
 رة،المتاج بغرضبااللتزام بشكل رئيسي  االحتفاظ 
  شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي، أو 12توقع تسوية االلتزام خالل 
  شهراً على األقل بعد تاريخ  12 على مدىعدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل تسوية االلتزام

 قائمة المركز المالي.

 تقوم المجموعة بتصنيف جميع االلتزامات األخرى كمطلوبات غير متداولة.

 

 قق اإليراداتتح 3-4
يتم االعتراف باإليرادات إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة ويمكن 
قياس اإليرادات بشكل موثوق به بصرف النظر عن وقت السداد. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن 

 ثناء أي ضرائب أو رسوم. مع استلدفع المحددة تعاقديا المستلم أو المستحق مع األخذ في االعتبار شروط ا
 

 التحقق المحددة والمبينة أدناه قبل االعتراف باإليرادات. بمتطلباتكما يجب الوفاء 
 

 يجارإلوترتيبات عقود ا اتسيارال تأجير
. اتتفاقياال لشروطيجار وفقاً إلة اتسجل اإليرادات من تأجير السيارات على أساس االستحقاق على مدى فتر

السيارة بعد انتهاء مدة اتفاقية ارجاع  عدمفي حال و. التأجيرار على مدى فترة اتفاقية تسجل إيرادات عقود االيج
السيارة من العميل بالقدر الذي يتم فيه رجاع ن يتم ايل اإليرادات الى أفانه يتم االستمرار في تسج ،اإليجار
 لى المجموعة.إقتصادية المنافع اية تدفق الاحتمال االعتراف باإليرادات مثل متطلباتاستيفاء 

 
  المخزون بيع

عند انتقال ـ شكل اتفاقية مبيعات منفذة على وعادة ما يكون ذلك ـ يتم االعتراف باإليرادات عند وجود دليل مقنع 
بطة والعوائد التكاليف المرتمحتمل والواسترداد الثمن  ،العميلإلى  المخزونالمخاطر والمنافع الهامة لملكية 

في  السياراتمع مشاركة مستمرة من اإلدارة  وعدم وجود ،المحتملة من السيارات يمكن تقديرها بشكل موثوق
ذا كان من الممكن منح خصومات وقياس مبلغ اإليرادات بشكل إ. اإليرادات بشكل موثوقمبلغ امكانية قياس 

يستند توقيت تحويل  .تسجيل المبيعات عند اإليراداتموثوق، عندئذ يتم االعتراف بالخصم كتخفيض من 
 .البيعلى شروط اتفاقية إالمخاطر والمنافع 

 
 اإليرادات من الخدمات االخرى 

ذات  الخدمات و بيع سيارات عند تقديم هذهأيجار إ متعلقة بترتيبات،باإليرادات من خدمات اخرى  يتم االعتراف
 طة التشغيلية األساسية.إليرادات من هذه األنشاكجزء من وتصنيفها  الصلة

 
 الربح أو الخسارةقائمة وتصنف كإيرادات أخرى في  بشكل مماثليتم االعتراف باإليرادات من خدمات اخرى 

 .الشامل االولية الموجزة الموحدة وقائمة الدخل
 

قرير للت ةالمعايير الدوليبموجب  بذلكيتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عند السماح 
 األرباح والخسائر الناشئة عن مجموعة معامالت مماثلة.عرض و أالمالي، 
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 ة(تحقق اإليرادات )تتم 3-4
 

 توزيعات االرباح
على  المساهمينعند موافقة  ذلك يتم االعتراف باإليرادات عند ثبوت حق المجموعة في استالمها وعادة ما يكون

 توزيعات األرباح.
 
 المصروفات  3-5
 

 تكلفة اإليرادات
 بما في ذلكـ  عةأنشطة التشغيل األساسية للمجمولى ميع المصروفات التي تعود مباشرة إتمثل تكلفة اإليرادات ج
تكلفة مخزون السيارات و التأجيرااليجار وعقود استهالك السيارات بموجب ترتيبات  ودون أن يقتصر على ـ

 .بالموظفين مباشرة والتكاليف المتعلقة المباعة
 

 والمصروفات العمومية واإلدارية والتسويقمصروفات البيع 
. يةوالتشغيل األنشطة التسويقيةجهود المجموعة الكامنة وراء هي التكاليف الناشئة عن  مصروفات البيع والتوزيع

 العمومية بين يتم توزيع المصروفات وإدارية.جميع المصروفات األخرى كمصروفات عمومية  فيتصنيتم 
على أساس معقول فيما يتعلق بطبيعة المصروفات  إدارية وتسويق ومصاريفبيع تكاليف إيرادات و تكاليف

 . العمومية وظروفها
 

 رسوم االمتياز
يجب على المجموعة دفعها بموجب الترتيبات التعاقدية على  يالمماثلة التالعتراف برسوم االمتياز والرسوم يتم ا

 االستحقاق.اساس 
 
 تكاليف االقتراض 3-6

ه ادعدتكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل معين يستغرق بالضرورة فترة زمنية إل
لالستخدام أو البيع كجزء من تكلفة األصل. ويتم تسجيل جميع التكاليف األخرى كمصروفات في الفترة التي 

اقتراض  عندف التمويل والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة يلاتحدث فيها.  تتكون تكاليف االقتراض من تك
 األموال.

 
 الزكاة 3-7

لزكاة افي المملكة العربية السعودية. يتم تحميل مخصص ة المعمول بها لألنظمتحتسب الزكاة للمجموعة وفقاً 
قائمة الربح أو للمجموعة وزكاة تتعلق بملكية المجموعة في الشركة التابعة في المملكة العربية السعودية على 

دت، في نفس . يتم تسجيل أية التزامات إضافية، إن وجالخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدة
 السنة المالية التي يتم فيها اعتماد الربط الزكوي.

 
لى إغير مقيمة وتوزيعات أرباح مدفوعة  أطرافضرائب على المعامالت مع شركات المجموعة تستقطع 

على كمصروف باعتبارها التزام  جهاادرإ ال يتم يمساهمين أجانب وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل والت
 يتم اقتطاع الضرائب نيابة عنها. يوالت ف المقابلالطر
 



 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 16ــ 

 )غير مراجعة( )تتمة(األولية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2017 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(. 3
 
 الممتلكات والمعدات  3-8
 
 العتراف والقياس ا

 تشمل .وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم تقاس
لى حالته الراهنة لى موقعه الحالي وايصاله إإسعر الشراء واية تكاليف تعود مباشرة الى جلب األصل  التكاليف

المواد  تكاليفاإلنشاء من تكلفة الموجودات الذاتية على التشغيل بالطريقة التي تراها اإلدارة. تتض اً ليكون قادر
يف تفكيك وإزالة تكالو لالستعمال المقصود إعداد األصللى ة وأية تكاليف أخرى تعود مباشرة إلة المباشراوالعم
 . االقتراض على الموجودات المؤهلة تخزين الموقع وتكاليف إعادةو المواد

 
إنتاجية مختلفة فإنها تحتسب كبنود  أعمار ذاتالممتلكات والمعدات عندما تكون االجزاء الهامة من بند من 

 .ونات رئيسية( للممتلكات والمعداتمستقلة )مك
 

سيارات ر السيارات المحولة الى مخزون كغيعاد بند من الممتلكات والمعدات )أرباح وخسائر استب يتم تحديد
ويتم االعتراف بها  فترية للممتلكات والمعداتيمة الدعن طريق مقارنة متحصالت االستبعاد مع الق (للبيع
 .قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدةصافي ضمن إيرادات أخرى في بال
 

 التكاليف الالحقة
دفق ذا كان من المحتمل تمعدات في القيمة الدفترية للبند إممتلكات و يتم االعتراف بتكلفة استبدال جزء من بند

االعتراف  ال يتمبشكل موثوق.  تلك التكاليفلى المجموعة ويمكن قياس إالكامنة  يةقتصادية المستقبلالمنافع اال
قائمة الربح أو في  خدمة اليومية للممتلكات والمعداتتكاليف اليتم تسجيل  .بالقيمة الدفترية للبند المستبدل

 .وحدةالخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الم
 

 االستهالك
يمثل االستهالك التخصيص المنهجي لقيمة األصل القابل لالستهالك على مدى عمره اإلنتاجي التقديري. تمثل 

يتم االعتراف  قيمته المتبقية. اً و أي مبلغ آخر بديل للتكلفة ناقصالقابلة لالستهالك تكلفة األصل أ ةالقيم
خل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدة على اساس القسط الثابت الدو الربح أو الخسارةقائمة باالستهالك في 
 طوالالمؤجرة  الموجوداتمعدات. تستهلك الممتلكات والجزء من  لاإلنتاجية التقديرية لك عمارعلى مدى األ

 قصر.أيهما ـ أها اإلنتاجية أعمارو مدة عقد االيجار أ
  

ذا لزم إ مستقبليثر أوالقيم المتبقية سنوياً على األقل وتعديلها باالنتاجية  عمارتتم مراجعة طرق االستهالك واأل
 مر.ألا
 

 المقارنة: ةالحالية وفتر ةاإلنتاجية التقديرية للفتر عمارفيما يلي األ
 

 مباني ومنشآت أخرى 
 سيارات

 اثاث وتجهيزات وادوات مكتبية 
 آالت ومعدات 

 سنة  20سنوات الى  10
 سنوات  5سنتان الى 

 سنوات 5الى  4
 سنوات 7الى  4

 
 عقود اإليجار  3-9

إن تحديد ما إذا كانت االتفاقية هي )أو تحتوي على( عقد إيجار يستند إلى جوهر االتفاقية في تاريخ بداية العقد. 
يتم تقييم االتفاقية لتحديد ما إذا كان الوفاء باالتفاقية يعتمد على استخدام أصل أو أن االتفاقية تنقل الحق في 

 خدام األصل حتى لو لم يتم تحديد األصل بشكل صريح في االتفاقية. است
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 عقود اإليجار )تتمة( 3-9
 

 ة كمستأجر المجموع
يتم تصنيف عقد اإليجار  .يتم تصنيف عقود اإليجار في تاريخ البدء كعقود إيجار تمويلي أو عقود إيجار تشغيلي

إلى المجموعة كعقد إيجار تمويلي تنتقل  الذي بموجبه تنتقل كافة المخاطر والمنافع المتأصلة بملكية األصل
ة يتم رسملأجور إلى المجموعة كإيجار تمويلي. لقة بملكية المبشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتع بموجبه

أو، إذا كان أقل، بالقيمة الحالية للحد  المؤجرة للممتلكاتعند بدء العقد بالقيمة العادلة  عقود اإليجار التمويلي
قيق معدل األدنى لدفعات اإليجار. يتم توزيع مدفوعات اإليجار بين أعباء تمويل وخفض التزام إيجار وذلك لتح

الربح قائمة التمويل في  تكاليففائدة ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام. يتم إدراج أعباء التمويل ضمن بند 
 وقائمة الدخل الشامل اآلخر األولوية الموجزة الموحدة. أو الخسارة

 
بأن  معقوالً  اً ك تأكيديتم استهالك األصل المؤجر على مدى العمر اإلنتاجي لألصل. ومع ذلك، إذا لم يكن هنا

المجموعة ستؤول لها ملكية المأجور في نهاية فترة اإليجار، فإنه يتم استهالك األصل على مدى العمر اإلنتاجي 
المقدر لألصل وفترة اإليجار ــ أيهما أقصر. عقد اإليجار التشغيلي بخالف عقد اإليجار التمويلي. يتم تحميل 

الدخل و الربح أو الخسارةقائمة يجار التشغيلي كمصروف تشغيلي على الدفعات التي تتم بموجب عقود اإل
 اإليجار. مدةالشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى 

 
 المجموعة كمؤجر 

يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال يتم من خاللها تحويل جميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري إلى 
عقد لاالولية المباشرة الناتجة عن التفاوض والترتيب  التكاليفوعة كعقود إيجار تشغيلي. يتم تحميل المجم

على نفس عقد اإليجار  مدةاإليجار التشغيلي على القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم إدراجها على مدى 
 لفترة التي يتم اكتسابها. .  تدرج اإليجارات المحتملة كإيرادات في ااألساس ـ مثل إيرادات اإليجار

 
 غير الملموسة الموجودات 3-10

 الموجوداتإن تكلفة غير الملموسة المقتناة بشكل مستقل بالتكلفة عند االعتراف األولى.  الموجوداتيتم قياس 
. بعد في تاريخ االستحواذ الموجوداتغير الملموسة المكتسبة نتيجة ضم أعمال تمثل القيمة العادلة لتلك 

تراف األولي، تحمل الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض متراكمة االع
 اظهارويتم  - باستثناء تكليف التطوير المرسملة - المنتجة داخلياً في قيمة األصل. ال تتم رسملة الموجودات 

في الفترة آلخر األولية الموجزة الموحدة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل ا في المصروفات ذات الصلة
 .االنتاجية للموجودات غير الملموسة لتكون أما محددة أو غير محددة عمارالتي يتم تكبدها. يتم تقييم األ

 
غير الملموسة ذات العمر االنتاجي المحدد على مدى العمر االنتاجي االقتصادي ويتم  الموجودات يتم اطفاء
يمكن أن يكون تعرض غير الملموس  األصلالقيمة إذا كان هناك مؤشراً على أن في  لتحديد انخفاضتقييمها 

اإلنتاجية  عمارغير الملموسة ذات األ لألصول. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء النخفاض في القيمة
متوقع أو النمط المتوقع المحددة على األقل في نهاية كل فترة مالية. يتم احتساب التغيرات في العمر االنتاجي ال

الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل عن طريق تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما 
غير  لألصوليقتضي الحال، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إدراج مصروف االطفاء 

لربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدة قائمة االمحددة في  عمارالملموسة ذات األ
 ضمن فئة المصروفات بما يتماشى مع وظيفة األصل غير الملموس.
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 االنتاجية المحددة: عمارغير الملموسة ذات األ لألصولفيما يلي فترة االطفاء 
 

 سنوات  4 برامج 
 

لتحديد االنخفاض  فحصهااإلنتاجية غير المحددة ولكن يتم  عمارال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األ
ي القيمة سنويا إما بشكل فردي أو جماعي على مستوى الوحدات المنتجة للنقد. تتم مراجعة العمر غير المحدد ف

. وإذا لم يكن كذلك، فإن التغيير في تقييم العمر داعماً سنوياً لتحديد ما إذا سيستمر العمر االنتاجي ويكون 
 على أساس مستقبلي.  يكوناالنتاجي من غير محدد إلى محدد 

 
اس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء االعتراف باألصل غير الملموس بالفرق بين صافي متحصالت يتم قي

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية في  اإدراجه تمبعاد والقيمة الدفترية لألصل وتاالست
 عند إلغاء االعتراف باألصل.الموجزة الموحدة 

 
 المخزون 3-11
وقطع الغيار ومستلزمات أخرى. يسجل المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة  المتاحة للبيع ثل المخزون السياراتيم

القابلة للتحقق ـ أيهما أقل. إن صافي القيمة القابلة للتحقق عبارة عن سعر البيع التقديري ضمن دورة األعمال 
يتم إدراج قيمة المخزون كمصروف عند بيع  البيع. إلنفاذالعادية مخصوما منها التكاليف التقديرية والالزمة 

مخصص مقابل خسائر المخزون نتيجة لعوامل مثل التلف والخلل الفني أو  بتكوينتقوم المجموعة  المخزون.
 . إلخ الطبيعي العطب

 
 للبيع المتاحة سيارات ال

ألغراض التأجير ممتلكات والمعدات التي تم االحتفاظ بها مسبقا كجزء من الوللبيع  المتاحة سياراتيتم تحويل ال
االحتفاظ بها لغرض البيع ضمن دورة األعمال العادية للمجموعة.  عنبقيمتها الدفترية عند التوقف  مخزونإلى 

إلى موقعها لجلبها يتم إدراج التكاليف األخرى ضمن تكاليف مخزون السيارات فقط في الحدود التي يتم تكبدها 
 نفاذ البيع.  الحالي وحالتها الراهنة إل

 
 قطع الغيار والمستلزمات 

ف قطع الغيار والمستلزمات على مبدأ المتوسط المرجح. يتم إدراج التكاليف األخرى ضمن تكاليف يلاتكتستند 
 إلى موقعها الحالي وحالتها الراهنة. في سياق جلبها تكبدها  بمقدارقطع الغيار والمستلزمات 

 
  اوما في حكمه يةالنقد 3-12
في  يةلدى البنوك والنقد يةفي قائمة المركز المالي االولية الموجزة الموحدة من النقدالنقدية وما في حكمها ون تكت

من أرصدة  اوما في حكمه يةتكون النقدتالصندوق. ولغرض قائمة التدفقات النقدية األولوية الموجزة الموحدة، 
 عاله. أ مبينكما هو  يةبنكية ونقد
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 دوات المالية األ 13ـ3

 

 المالية  الموجودات( 1

 االعتراف األولي والقياس
قائمة ولي، كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل المالية، عند االعتراف األ الموجوداتيتم تصنيف 

والقروض والذمم المدينة أو االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أو موجودات  الربح أو الخسارة
مالية غير ال الموجوداتالمالية في البداية بالقيمة العادلة زائداً، في حال  الموجوداتمالية متاحة للبيع. تدرج كافة 

 ، كتكاليف معاملة عائدة مباشرة القتناء أصل مالي.الربح أو الخسارةالمسجلة بالقيمة العادلة من خالل 
 

خالل فترة زمنية تحددها األحكام  الموجوداتالمالية التي تتطلب تسليم  الموجوداتيتم االعتراف بشراء أو بيع 
دية( في تاريخ المتاجرة ـ أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة أو األعراف السائدة في السوق )طريقة التداول العا

 بشراء أو بيع أصل.
 

 القياس الالحق
 المالية ضمن الفئات التالية:  الموجوداتالقياس الالحق، يتم تصنيف  ألغراض

 
 الربح أو الخسارةمالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة  أصول 
  قروض وذمم مدينة 
 تاريخ االستحقاق  حتىتفظ بها استثمارات مح 
 مالية الستثمارات متاحة للبيع  أصول 
 

  الربح أو الخسارةالمالية بالقيمة العادلة من خالل  الموجودات
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية المالية بالقيمة العادلة من خالل  الموجوداتتتضمن 

المالية المعترف بها عند  الموجوداتوالمالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة  الموجوداتعلى الموجزة الموحدة 
المالية كمحتفظ بها ألغراض  الموجودات. تصنف الربح أو الخسارةاالعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل 

المجموعة أي  حددتالشراء في المستقبل القريب. لم  إعادةإذا كانت نية االحتفاظ بها بغرض البيع او  ةالمتاجر
خالل المالية بالقيمة العادلة من  الموجودات. يتم تسجيل الربح أو الخسارةمالية بالقيمة العادلة من خالل  أصول

في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة مع صافي التغيرات في القيمة العادلة المفصح  الربح أو الخسارة
تمويل )صافي تغيرات القيمة العادلة ة العادلة السالبة( أو إيرادات ات القيمعنها كتكاليف تمويل )صافي تغير

 . قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدةالموجبة( في 

 
 القروض والذمم المدنية

د وغير متداولة في سوق القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات أقساط ثابتة أو قابلة للتحدي
الحقاً بالقيمة المطفأة باستخدام طريقة معدل المالية  الموجوداتيتم قياس مثل هذه  ،نشطة. بعد القياس األولي

الالفائدة  انخفاض القيمة. يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على  اً ـ ناقص الفع 
الجزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة  تعتبراليف التي االقتناء واألتعاب أو التك . يتم تضمين اطفاء معدل الفائدة الفع 

ال . يتم إدراج قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدةفي إيرادات التمويل في  الفع 
الموجزة الموحدة  اآلخر األوليةلدخل الشامل قائمة الربح أو الخسارة واالخسائر التي تنشأ من انخفاض القيمة في 

ضمن تكاليف التمويل للقروض وضمن تكاليف المبيعات أو المصاريف التشغيلية األخرى للذمم المدينة. تنطبق 
 هذه الفئة عموماً على الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى.
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 ــ 20ــ 

 حدة )غير مراجعة( )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة المو
 م 2017 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(. 3
 

 األدوات المالية )تتمة( 3-13
 

 المالية )تتمة( الموجودات( 1
 

 االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
ت الدفعات الثابتة أو القابلة للتحديد ومواعيد استحقاق ثابتة المالية غير المشتقة ذا الموجوداتيتم تصنيف 

كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق عندما يكون لدى المجموعة النية اإليجابية والقدرة على االحتفاظ 
ق بالقيمة يتم قياس االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقايخ االستحقاق. بعد القياس األولي، بها حتى تار

الالمطفأة باستخدام معدل الفائدة  انخفاض القيمة. يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي  اً ـ ناقص الفع 
الجزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة  تعتبرخصم أو عالوة على االقتناء واألتعاب أو التكاليف التي  . يتم تضمين الفع 

الاطفاء معدل الفائدة  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة في إيرادات التمويل في  الفع 
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر . يتم إدراج الخسائر التي تنشأ من انخفاض القيمة في الموحدة

 كتكاليف تمويل.األولية الموجزة الموحدة 
 

 المالية المتاحة للبيع الموجودات
المالية المتاحة للبيع االستثمارات في األسهم وسندات الدين. االستثمارات في األسهم  الموجوداتمن تتض

المصنفة أنها متاحة للبيع هي تلك االستثمارات التي ليست مصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة أو ليست محددة بالقيمة 
التي يتم االحتفاظ بها  الموجوداتهي تلك . وسندات الدين ضمن هذه الفئة الربح أو الخسارةالعادلة من خالل 

 لفترة غير محددة من الوقت ويمكن بيعها استجابًة الحتياجات السيولة أو استجابًة للتغيرات في ظروف السوق. 
 

المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة مع األرباح أو الخسائر غير المحققة  الموجوداتبعد القياس األولي، يتم قياس 
المتاحة للبيع إلى أن يتم استبعاد االستثمار وعند  الموجوداتوقيدها الحتياطي اآلخر رجة في الدخل الشامل والمد

ذلك يتم إدراج األرباح أو الخسائر المتراكمة في دخل العمليات اآلخر أو يتم تحديد االستثمار على أنه تعرض 
قائمة المالية المتاحة للبيع إلى  الموجوداتحتياطي النخفاض القيمة عندما ي عاد تصنيف الخسائر المتراكمة من ا

والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدة ضمن تكاليف التمويل. يتم االفصاح عن الفائدة  الربح أو الخسارة
الالفالمالية المتاحة للبيع كإيرادات فائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة  الموجوداتبالمكتسبة اثناء االحتفاظ   .ع 

 
المالية المتاحة للبيع في القريب العادل ما زالت  اصولهاتقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت القدرة والنية لبيع 

في المالية  الموجوداتمالئمة. عندما ـ وفي حاالت نادرة ـ تكون المجموعة غير قادرة على المتاجرة بهذه 
المالية إذا كان لدى اإلدارة  الموجوداتتصنيف هذه  دةإعااألسواق غير النشطة فيمكن للمجموعة أن تختار 

 مواعيد استحقاقها. حتىألجل منظور أو  الموجوداتبالقدرة والنية لالحتفاظ 
 

 إعادةفإن القيمة العادلة في تاريخ المالية المتاحة للبيع،  الموجوداتبالنسبة ألصل مالي معاد تصنيفه من فئة 
الجديدة لذلك األصل ويتم إطفاء أي ربح أو خسارة سابقة على األصل ـ سبق  التصنيف تصبح هي القيمة المطفأة
والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدة طوال  الربح أو الخسارةقائمة إدراجها في حقوق الملكية ـ إلى 

المدة العمر المتبقي لالستثمار باستخدام معدل الفائدة  لقيمة المطفأة الجديدة أي فرق بين ااطفاء . كما يتم الفع 
الومبلغ االستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام معدل الفائدة  . وفيما إذا تقرر الحقاً بأن األصل الفع 
 الربح أو الخسارةقائمة تصنيفه إلى  إعادةتعرض النخفاض في القيمة فإن المبلغ المسجل في حقوق الملكية يتم 

 ة الموجزة الموحدة.والدخل الشامل اآلخر األولي
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(
 م 2017 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(. 3
 

 األدوات المالية )تتمة( 3-13
 

 )تتمة(المالية  الموجودات( 1
 المالية وجوداتالمإلغاء االعتراف ب

يتم بشكل رئيسي إلغاء االعتراف بأصل مالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من موجودات 
 مالية متماثلة( )أي استبعادها من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة( عند:

 
 انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو 
 ويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدية قيام المجموعة بتح

مستلمة بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب اتفاقية "تمرير"، أو )أ( قيام المجموعة 
بتحويل كافة مخاطر ومنافع األصل أو )ب( عدم قيام المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر 

 األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل.ومنافع 
 

تمرير ولم تقم من أصل ما أو دخلت في ترتيبات  إذا قامت المجموعة بتحويل حقوقها باستالم التدفقات النقدية
ل سيطرتها على جميع المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم تحو  ويل أو االحتفاظ بصورة جوهرية ببتح

في تلك الحالة تستمر ويتم االعتراف باألصل إلى المدى الذي تستمر عالقة المجموعة به.  األصل، فإنه عند ذلك
. وتقاس المطلوبات المرتبطة واألصل المحول على باألصل المجموعة باالعتراف أيضا بالمطلوبات المرتبطة

 أساس يعكس الحقوق والمطلوبات التي احتفظت بها المجموعة. 
 

ذي يتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى ويقاس استمرار العالقة ال
 أيهما أقل.  ـ مبلغ يمكن مطالبة المجموعة بسداده

 
 ( المطلوبات المالية2

 االعتراف االولي والقياس 
أو  و الخسارةالربح أتصنف المطلوبات المالية، عند االعتراف األولي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

بعد وـ كقروض أو ذمم دائنة حسب مقتضى الحال. يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، 
. تشمل المطلوبات المالية في حال القروض والذمم الدائنةخصم التكاليف العائدة مباشرة إلى المعامالت 
 رى. للمجموعة المطلوبات التجارية والمطلوبات األخ

 
 القياس الالحق 

 يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كما هو موضح ادناه: 
 

 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 
المطلوبات المحتفظ بها بغرض المتاجرة  الربح أو الخسارةتتضمن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

. تصنف المطلوبات الربح أو الخسارةالية المحددة عند االعتراف األولى بالقيمة العادلة من خالل والمطلوبات الم
 بيعها في المستقبل القريب. إعادةالمالية كمطلوبات محتفظ بها بغرض المتاجرة عند الحصول عليها بغرض 

 
 القياس الالحق

قائمة الربح والخسارة ها بغرض المتاجرة في يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر على المطلوبات المحتفظ ب
. المطلوبات المالية المصنفة عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدة

في تاريخ االعتراف االولي فقط في حالة الوفاء بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي  الربح أو الخسارةمن خالل 
 .الربح أو الخسارةتقم المجموعة بتصنيف أي التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل  . لم(39)
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(
 م 2017 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(. 3
 

 الية )تتمة(األدوات الم 3-13
 
 )تتمة( ( المطلوبات المالية2
 

 القروض
تعتبر هذه الفئة هي األقرب للمجموعة. بعد االعتراف األولي تقاس القروض بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 

المعدل الفائدة   قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية. ويتم االعتراف باألرباح والخسائر في الفع 
العند إلغاء االعتراف بالمطلوبات، وكذلك من خالل عملية اإلطفاء بطريقة معدل الفائدة الموجزة الموحدة   .الفع 

 
تحتسب القيمة المطفأة من خالل أخذ أي خصم أو عالوة على االستحواذ ورسوم وتكاليف باالعتبار وهي جزء 

الال يتجزأ من معدل الفائدة  الدة ويدرج إطفاء معدل الفائ الفع  قائمة الربح أو الخسارة في تكاليف التمويل في  الفع 
 . تنطبق هذه الفئة على جميع القروض بشكل عام. والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدة

 
 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية 

دال التزام مالي موجود بآخر من يتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عند الوفاء به أو انتهاؤه أو الغاؤه. وعند استب
نفس المقرض حسب شروط مختلفة تماماً أو شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري، فإن مثل هذا االستبدال أو 
التعديل يتم التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجديد. يتم تسجيل الفرق ما 

 . قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدةية في بين القيم الدفترية المعن

 
 ( مقاصة االدوات المالية 3

والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي األولية الموجزة المالية  الموجوداتيتم مقاصة 
غ المدرجة وكان هناك نية لدى الشركة لتسوية الموحدة فقط عند وجود حق حالي نافذ نظاماً لتسوية المبال

 الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد. 
 

تسجل اإليرادات والمصروفات بالصافي في حال كان ذلك مسموحاً به بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي أو 
 عن مجموعة من الموجودات المماثلة. األرباح والخسائر الناتجة 

 

 منافع الموظفين  3-14

 
 منافع قصيرة األجل 

يتم تحميل منافع الموظفين القصيرة األجل كمصروف حال تقديم الخدمة المرتبطة بها. ويتم االعتراف بالتزام ما 
لخدمة تم تقديمها في  و ضمني على المجموعة نتيجةقانوني أمقابل المبلغ المتوقع دفعه في حال وجود التزام 

 السابق بواسطة الموظف ويمكن قياس االلتزام بطريقة يعتمد عليها. 
 

 منافع ما بعد الخدمة 
يتم احتساب االلتزام على المجموعة بموجب برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين كبرنامج منافع محددة غير 

بلية الذي تم اكتسابه خالل الفترات الحالية والسابقة من خالل تقدير مبلغ المنافع المستق اويتم احتسابه ةممول
وخصم ذلك المبلغ. يتم احتساب التزامات المنافع المحددة سنوياً من قبل مختصين مؤهلين باستخدام طريقة وحدة 

قياس صافي التزام المنافع المحددة والذي يتكون من األرباح والخسائر  إعادةاالئتمان المتوقعة. يتم إدراج 
 توارية مباشرة في الدخل الشامل اآلخر.االك
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(
 م 2017 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(. 3
 

 منافع الموظفين )تتمة( 3-14
 

 منافع ما بعد الخدمة )تتمة(
تقوم المجموعة بتحديد صافي مصروف الفائدة على التزام المنافع المحددة للفترة من خالل تطبيق معدل الخصم 
المستخدم لقياس التزام المنافع المحددة في بداية الفترة السنوية مقابل صافي التزام المنافع المحددة الالحق، 

ع المحددة خالل الفترة نتيجة لدفعات المنافع. يدرج وكذلك األخذ باالعتبار أي تغيرات في صافي التزام المناف
قائمة صافي مصروف الفائدة والمصروفات االخرى المرتبطة بالبرامج المحددة ضمن مصروفات الموظفين في 

. يرجى الرجوع إلى برامج المنافع المحددة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدة
 (. 4-2) اإليضاح

 
 وغير المالية المالية  الموجوداتاالنخفاض في قيمة  3-15
 

 المالية الموجودات
بتقييم ما إذا كان هناك دليالً موضوعياً على انخفاض قيمة أصل مالي أو كل تقرير مالي تقوم المجموعة بتاريخ 

المالية قد تعرض أو تعرضت  الموجوداتالمالية. يعتبر األصل المالي أو مجموعة من  الموجوداتمجموعة من 
النخفاض القيمة فقط إذا كان هناك دليالً موضوعياً على انخفاض القيمة نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد 
االعتراف األولي لألصل وكان لحدث الخسارة تأثيراً على التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية لألصل المالي أو 

مكن تقديرها بصورة موثوق بها. قد يتضمن الدليل على انخفاض القيمة المالية التي ي الموجوداتمجموعة 
مؤشرات على أن المدينين أو مجموعة من المدينين يواجهون صعوبات مالية كبيرة أو تأخير أو تعثر في سداد 

هيكلة مالية أخرى وحيث تشير  إعادةالفوائد أو أصل المدفوعات، واحتمال دخولهم في حالة إفالس أو حالة 
البيانات الملحوظة إلى أن هناك نقص قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية، مثل التغيرات في 

 المتأخرات أو الظروف االقتصادية التي ترتبط بالتخلف عن السداد.
 

 المالية المحملة بالتكلفة المطفأة  الموجودات
طفأة، تقوم المجموعة أوالً بتقييم مدى وجود انخفاض في القيمة بالنسبة للموجودات المالية المحملة بالتكلفة الم

على المستوى الفردي لألصول المالية والتي تعتبر هامة بحد ذاتها أو على المستوى الجماعي بالنسبة 
. وفيما إذا قررت المجموعة عدم وجود دليل موضوعي على بحد ذاتهاالمالية التي ال تعتبر هامة  الموجودات
فاض في القيمة ألي أصل مالي جرى تقييمه منفرداً ـ سواًء كان جوهرياً أم ال ـ فإن المجموعة تقوم وجود انخ

وتقييمها جماعياً  متشابهةبوضع األصل المالي ضمن مجموعة من أصول مالية ذات خصائص مخاطر ائتمان 
نخفاض بشكل منفرد والتي التي يتم تقييمها لمعرفة اال لألصوللتحديد انخفاض القيمة ـ إن وجد. بالنسبة 

استمرت في تعرضها لخسارة انخفاض، فإنه يتم تضمينها في إطار  تم إدراجها أوعرضت لخسارة انخفاض ت
 تقييم جماعي لالنخفاض.

 
يتم قياس مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة المحددة على أنه الفرق ما بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية 

دية التقديرية المستقبلية )باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية المتوقعة التي لم يتم تكبدها بعد(. إن للتدفقات النق
 لألصل المالي.الفائدة األصلي الفعلي القيمة الحالية للتدفقات النقدية التقديرية المستقبلية يتم طرحها بمعدل 

 
قائمة الربح مخصص ويتم االعتراف بالخسارة في  يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب

. ال تزال إيرادات الفائدة )المسجلة كإيرادات تمويل في والخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدة
( مستحقة بالقيمة الدفترية المخفضة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدة

باستخدام معدل الفائدة المستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة االنخفاض  ومستحقة
في القيمة. يتم شطب القروض مع المخصصات المرتبطة بها عندما ال يكون هناك احتمال واقعي لالسترداد 

 المستقبلي مع تسييل جميع الضمانات أو تحويلها إلى المجموعة.
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 المالية )تتمة( الموجودات
 

 حملة بالتكلفة المطفأة )تتمة(المالية الم الموجودات
وفي حال تم زيادة أو خفض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة التقديرية ـ في سنة الحقة ـ بسبب وقوع حدث بعد 
االعتراف باالنخفاض، فإنه يتم زيادة أو خفض خسارة االنخفاض المسجلة مسبقاً من خالل تعديل حساب 

قائمة الربح أو ، فإنه يتم إدراج االسترداد ضمن تكاليف التمويل في المخصص. إذا تم استرداد الشطب فيما بعد
 . الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدة

 
 االستثمارات المالية المتاحة للبيع 

دليالً  بتقييم ما إذا كان هناككل تقرير مالي بالنسبة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع، تقوم المجموعة في تاريخ 
 موضوعياً على انخفاض استثمار ما او مجموعة من االستثمارات. 

 
إن أي انخفاض جوهري أو دائم في القيمة ففي حال استثمارات االسهم المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع، و

هو "جوهري" العادلة الستثمارات األسهم إلى ما دون تكلفتها يعتبر دليالً موضوعياً على االنخفاض. يتم تقييم ما 
مقابل التكلفة األصلية لالستثمار وتقييم "دائم" مقابل الفترة التي كانت القيمة العادلة فيها ما دون التكلفة األصلية. 

التي تم قياسها كفرق بين تكلفة  –الخسائر المتراكمة  استبعادعند وجود دليل على االنخفاض في القيمة، يتم 
مخصوما منها أي خسارة انخفاض في القيمة من االستثمار الذي تم إدراجه مسبقاً  االقتناء والقيمة العادلة الحالية

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية في  الدخل الشامل وإدراجهمن  –في الدخل الشامل اآلخر 
قائمة الربح أو . ال يتم عكس قيد خسائر االنخفاض في قيمة استثمارات األسهم من خالل الموجزة الموحدة

. يتم إدراج الزيادة في القيمة العادلة بعد إثبات خسارة الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدة
 االنخفاض في الدخل الشامل اآلخر. 

 
وفي حال أدوات الدين المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع، يتم تقييم خسارة االنخفاض في القيمة بناء على نفس 

عن  المحملة بالتكلفة المطفأة. إال أن المبلغ المسجل كخسارة انخفاض في القيمة عبارةالمالية  الموجوداتايير مع
قيمة اً أي خسارة انخفاض في رق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقصخسارة تراكمية يتم قياسها كف

 . و الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدةقائمة الربح أذلك االستثمار التي سبق إدراجها في 
 
في  المستعملمعدل الفائدة بالقيمة الدفترية المخفضة لألصل تستند إلى استخدام مستحقة الإيرادات الفائدة  مرتتس

من م تسجيل إيرادات الفائدة كجزء نخفاض القيمة. يتة المستقبلية لغرض قياس خسارة اخصم التدفقات النقدي
تزداد القيمة العادلة لألداة المالية  فإنالتمويل. وفي حال زيادة القيمة العادلة ألداة مالية في سنة الحقة،  إيرادات

قائمة الربح ويمكن أن تعزى هذه الزيادة إلى حدث حصل بعد أن تم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة في 
، يتم عندئذ عكس قيد الخسارة الناتجة عن االنخفاض جزة الموحدةأو الخسارة والدخل الشامل اآلخر االولية المو

 . قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر االولية الموجزة الموحدةفي القيمة من خالل 
 

شهرا للخسائر االئتمانية  12تقوم المجموعة باالعتراف بمخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تمثل 
قياسها بالقيمة العادلة من خالل  لم يتمعلى االدوات المالية التالية التي  "الخسائر الدائمة المتوقعة"المتوقعة أو 

 :الربح أو الخسارة
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 االستثمارات المالية المتاحة للبيع )تتمة(
 

 ذات طبيعة أدوات الدين المالية  الموجودات 
  الذمم المدينة 

 
، باستثناء الدائمة المتوقعةة تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بالقيمة التي تعادل الخسائر االئتماني

نها ذات مخاطر منخفضة كما في تاريخ د اإليجار( التي تم تحديدها على أاألدوات المالية )عدا الذمم المدينة لعقو
قائمة المركز المالي أو التي لم ترتفع مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ تاريخ االعتراف األولي.  

ر الخاصة بعقود اإليجار والذمم المدينة األخرى بالقيمة التي تعادل الخسائر االئتمانية يتم قياس مخصص الخسائ
شهراً عبارة عن الجزء الخاص بخسائر االئتمان  12المتوقعة. إن الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة الدائمة 

 قائمة المركز المالي. شهراً بعد تاريخ  12المتوقعة الناتجة عن أحداث تعثر اداة مالية محتملة خالل 
 

تمثل خسائر االئتمان المتوقعة التقدير المرجح المحتمل لخسائر االئتمان ويتم تقديرها من خالل الرجوع إلى 
األعراف التي تتعلق بالخسارة واحتمالية التعثر والخسارة بناء على النسب المئوية للتعثر حال توفرها. يتم 

ة للذمم المدينة االئتمانية التي تم تحديدها على انها منخفضة القيمة بشكل احتساب الخسائر االئتمانية المتوقع
القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية التقديرية إلى الحد الذي تكون فيه  إجماليجوهري كفرق بين 

 المعلومات المقابلة موثوقة.   
 

قييم ما إذا كان األصل المالي منخفض القيمة والذي كما في تاريخ قائمة المركز المالي، تقوم المجموعة بت
 يتضمن تقييم العوامل كما يلي: 

 
 او إفالس الطرف المقابل  جوهرية صعوبات مالية 
  خرق لشروط االتفاقية 
 

المتوقعة في القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة بخسائر االئتمان يتم عرض مخصصات الخسائر التي تتعلق 
القيمة الدفترية لألصل المالي المقابل. يتم شطب ذمم عقود اإليجار والذمم المدينة االخرى  إجمالياع من كاقتط

 في حال عدم وجود احتمال واقعي لالسترداد. 
 

 الموجودات غير المالية
كان هناك لتحديد ما إذا كل تقرير مالي تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة في تاريخ 

مؤشراً على االنخفاض في القيمة. وفى حال وجود مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة 
يظهر االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد لالسترداد لألصل. 

اقص تكاليف البيع أو قيمتها قيد االستعمال ــ أيهما أعلى. تستند القيمة القابلة لالسترداد باعتبارها القيمة العادلة ن
القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع إلى البيانات المتاحة من معامالت البيع الملزمة التي تتم على أساس تجاري 

خدام معدل لموجودات مماثلة. يستند حساب القيمة قيد االستعمال إلى نموذج التدفقات النقدية المخصومة باست
 الخصم ما قبل الضريبة لتعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة باألصل.
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 الموجودات غير المالية )تتمة(
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر االولية تدرج الخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة في 

ي القيمة للوحدة المنتجة للنقد يتم توزيعها مبدئياً . فيما يتعلق بالخسائر الناتجة عن االنخفاض فالموجزة الموحدة
لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعة على الوحدات. ومن ثم يتم تخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى 

 في الوحدة )مجموعة من الوحدات( على أساس نسبي. 
 

كة زميلة ال يتم اثباتها بشكل منفصل وبالتالي ال الشهرة التي تشكل جزءاً من القيمة الدفترية الستثمار ما في شر
يتم اختبارها لمعرفة االنخفاض في القيمة بشكل منفصل. وبدالً من ذلك، يتم اختبار القيمة كاملة لالستثمار في 
الشركة الزميلة لتحديد االنخفاض في القيمة كأصل منفرد في حال وجود دليل موضوعي على انخفاض قيمة 

 لشركة الزميلة.  االستثمار في ا

 

 المخصصات  3-16
تدرج المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام )قانوني أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك 
احتمال أن ي طلب من المجموعة سداد هذا االلتزام من خالل تدفقات نقدية للمصادر إلى خارج المجموعة تجسد 

تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام. وحيثما تتوقع المجموعة سداد بعض أو  منافع اقتصادية ويكون باإلمكان إجراء
جميع المخصصات ـ على سبيل المثال ـ بموجب عقد تأمين، فيتم تسجيل السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما 

 قائمة الربح والخسارة والدخل الشامليكون السداد مؤكداً فعلياً. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في 
 بعد طرح أي سداد.  اآلخر األولية الموجزة الموحدة

 
إذا كان تأثير القيمة الوقتية للمال جوهرياً، فيتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي 
يعكس ـ حيثما يقتضي األمر ـ المخاطر المتعلقة بااللتزام. عند استخدام الخصم يتم تسجيل الزيادة في المخصص 

 يجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.نت
 
 توزيعات أرباح نقدية وتوزيعات غير نقدية على حملة األسهم في الشركة األم 3-17

يتم تسجيل توزيعات األرباح األولية كمطلوبات ـ إن وجدت ـ عند اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. تسجل 
 بل المساهمين.توزيعات األرباح النهائية في الفترة التي يتم اعتمادها من ق

 
قياس القيمة  إعادةيتم قياس التوزيعات غير النقدية ـ إن وجدت ـ بالقيمة العادلة للموجودات ليتم توزيعها مع 

 العادلة المعترف بها مباشرة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية. 
 

والقيمة الدفترية للموجودات عند توزيع الموجودات غير النقدية، فإن أي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات 
 .قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدةالموزعة يدرج في 
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 ل حيز التنفيذمعايير صدرت ولكن لم تدخ. 4
 

تم اإلفصاح عن المعايير والتفسيرات الصادرة والتي ولم تدخل حيز التنفيذ بعد، حتى تاريخ إصدار القوائم المالية 
األولية الموجزة الموحدة للمجموعة أدناه. تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير، إذا كان ممكناً، عند سريان 

 مفعولها.
 

 المعيار/ التفسير
 

تدخل حيز التنفيذ من   الوصف 
الفترات التي تبدأ في 
 أو بعد التاريخ ادناه 

 م2018يناير  1  األدوات المالية   (9المعيار الدولي للتقرير المالي )
 م2018يناير  1  اإليرادات من العقود مع العمالء  (15المعيار الدولي للتقرير المالي )
الت على المعيار الدولي للتقرير المالي تعدي  (2المعيار الدولي للتقرير المالي )

( ـ التصنيف والقياس لمعامالت الدفع على 2)
 أساس األسهم

  
 
 م2018يناير  1

( ـ 40تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )  ( 40معيار المحاسبة الدولي )
 تحويل ممتلكات استثمارية

  
 م2018يناير  1

تفسير لجنة تفسيرات المعايير 
 (22للتقرير المالي )الدولية 

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير  
( ـ معامالت العمالت األجنبية 22المالي )

 والثمن المدفوع مقدماً 

  
 
 م2018يناير  1

 م2019يناير  1  عقود اإليجار   (16المعيار الدولي للتقرير المالي )
 م2021يناير  1  مينعقود التأ  (17المعيار الدولي للتقرير المالي )
لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير تفسير   (23المعيار الدولي للتقرير المالي )

عد التيقن حول معالجات ضريبة  (23المالي )
 الدخل

 

 م2019يناير  1
- (1تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي )  (1المعيار الدولي للتقرير المالي )

يرة االجل للجهات قص استثناءاتحذف 
 المطبقة ألول مرة

 

 م2018يناير  1
في  استثمارات( 28معيرا المحاسبة الدولي )  (28معيار المحاسبة الدولي )

 توضيح شركات زميلة وشركات محاصة ـ 
قياس استثمارات في الشركات المستثمر بها 

الخسارة هو بالقيمة العادلة من خالل الربح او 
 آخراختيار بين استثمار و 
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األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقرير 
تعديالت على  –عقود التأمين  4المالي 
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 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 28ــ 

 ة األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالي
 م 2017 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 

 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة. 5
 

مجموعة قوائمها المالية م، أعدت وأصدرت ال2016ديسمبر  31لجميع الفترات وحتى السنة المنتهية في 
الهيئة الصادرة عن للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية  بقاً طالموحدة فقط المراجعة 

من الهيئة  الصادرة)"المعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية السعودية للمحاسبين القانونيين 
المملكة للتقرير المالي المعتمدة في  قامت المجموعة بتطبيق المعايير الدولية السعودية للمحاسبين القانونيين"(.

م بجانب عرض بيانات 2017يناير  1في إعداد قوائمها المالية الموحدة للفترة التي تبدأ من العربية السعودية 
ر الدولية يللمعايلمالية األولية الموجزة الموحدة طبقاً عداد القوائم االمقارنة للفترة ذات العالقة. وبناًء عليه، تم إ

 ير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.للتقر
 

قائمة المركز المالي االفتتاحية للمجموعة  إعداد فقد تم1وتمشياً مع متطلبات المعيار الدولية للتقرير المالي رقم 
مالي إلظهار التحول الى المعايير الدولية للتقرير الم بعد إدخال بعض التعديالت المطلوبة 2016يناير  1كما في 

المعتمدة في المملكة العربية السعودية من معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية 
 الماليقامت المجموعة بتحليل تأثير قائمة المركز . الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين السابقة

كذلك  القائمة األولية الموجزة  الموحدة  للربح او م و2016ديسمبر  31م و2016يناير  1الموحدة  كما في 
م وفيما يلي  2016يونيو  30الخسارة  والدخل الشامل اآلخر لفترتي الثالثة اشهر والستة اشهر المنتهيتين في 

المعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية المعتمدة من الهيئة التحول من   عندالتعديالت الجوهرية 
ودية كما في الى المعايير الدولية للتقرير المالي  المعتمدة في المملكة العربية السع لسعودية للمحاسبين القانونيينا
تم  اإلفصاح عنها  في القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة   التي م و2016ديسمبر  31م و2016يناير  1

 م.2017مارس  31لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 

 الدولي( كي ال تطبق المعيار 1اختارت المجموعة استثناء تجميع األعمال في المعيار الدولي للتقرير المالي )
بالتالي، لم تقم المجموعة بتعديل تجميع و. ةتجميع األعمال السابقعمليات ( بأثر رجعي على 3للتقرير المالي )

 األعمال الذي تم تطبيقه قبل تاريخ التحول.   



 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 29ــ 

 حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة( إيضاحات
 م 2017 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 
 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )تتمة(. 5
 

ية المتعارف فيما يلي مطابقة لقائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة المفصح عنها بموجب المبادئ المحاسب
عليها في المملكة العربية السعودية والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين السعوديين مع قائمة المركز المالي 

 : م2016 يونيو 30الموحدة المتوافقة مع المعايير الدولية للتقرير المالية كما في 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 إيضاح

المعايير المحاسبية المتعارف 
العربية عليها في المملكة 

السعودية المعتمدة من الهيئة 
السعودية للمحاسبين 

  30القانونيين كما في 
 القياس إعادة م2016 يونيو

المعايير الدولية للتقرير 
يونيو  30المالي كما في 

 م2016
 لاير سعودي باآلالف لاير سعودي باآلالف لاير سعودي باآلالف   

 الموجودات 
 

 الموجودات غير المتداولة 
 متلكات ومعداتم

 غير ملموسة موجودات 
 استثمار في شركات زميلة

 
 

 
 
 
5(1) 
5(1) 

 
 

 
 
 

1.475.714 
 ــ          

18.394 
────────   

1.494.108 
────────     

 
 
 
(601) 
 601 

 ــ      
────────   

 ــ      
────────     

 
 
 
 1.475.113 
 601 
 18.394 

────────   
 1.494.108 

────────     
 الموجودات المتداولة

 المخزون
 ذمم مدينة تجارية، صافي 

 مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
 نقد وما في حكمه

 
 
 

 مجموع الموجودات
 

 
5(2) 
 

5(2) 
 
 
 

 
2.651 

169.956 
35.415 
30.544 

────────     
238.566 

────────     
1.732.674 

════════ 

 
 8.340 

 ــ      
(8.340) 

 ــ      
────────     

 ــ      
────────     

 ــ      
════════ 

 
 10.991 
 169.956 
 27.075 
 30.544 

────────     
238.566 

────────     
1.732.674 

════════ 
 المطلوبات وحقوق الملكية 

 
 حقوق الملكية 

 رأس المال 
 احتياطي نظامي 

 أرباح مبقاة
 

 مجموع حقوق الملكية
 

 اتالمطلوب
 المطلوبات غير المتداولة

 قروض 
 منافع الموظفين

 
 
 

 المطلوبات المتداولة 
 الجزء المتداول من القروض 

 ذمم دائنة تجارية
 مستحقات ومطلوبات متداولة اخرى

 زكاة مستحقة الدفع
 
 
 

 مجموع المطلوبات 
 

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

610.000 
124.526 
185.729 

──────── 
920.255 

────────      
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37.141 

──────── 
223.403 

──────── 
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──────── 
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──────── 
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──────── 
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════════ 
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──────── 
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────────      
 
 

186.262 
37.141 

──────── 
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──────── 
 

430.403 
113.561 
41.901 
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──────── 
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──────── 
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 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 30ــ 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(
 م 2017 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 
 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )تتمة( . 5
 

 إيضاحات حول المطابقة

من ممتلكات ومعدات إلى  م2017 يونيو 30ألف لاير سعودي كما في  601تصنيف مبلغ  إعادة( تم 1)5
موجودات غير ملموسة تمثل برامج تم تصنيفها مسبقاً كجزء من الممتلكات والمعدات بموجب المبادئ 

 المحاسبية المتعارف عليها والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 
 
ألف لاير سعودي تم  8.340( سيارات تحتفظ بها المجموعة لغرض البيع ضمن دورة أعمالها العادية بمبلغ 2)5

تصنيفها مسبقاً كـ "موجودات محتفظ بها للبيع" كجزء من المبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدينة االخرى. 
 كمخزون.للمجموعة فقد تم تصنيفها  هذه السيارات ومبيعاتها الالحقة تمثل نشاط تشغيلي روتينيبما أن 
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 ــ 31ــ 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(
 م 2017 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 

 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )تتمة( . 5
 

 الثالثةلفترة  للمجموعة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدةابقة فيما يلي مط
 :م2016يونيو  30المنتهية في  أشهر

 

 
 
 

 م2016يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  

 

 

 إيضاح

المعايير المحاسبية المتعارف 

عليها في المملكة العربية 

دة من الهيئة السعودية المعتم

 القياس إعادة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 المعايير الدولية 

 للتقرير المالي 

 لاير سعودي باآلالف   

 

 لاير سعودي باآلالف لاير سعودي باآلالف

 اإليرادات 

 تكلفة اإليرادات

 

 الربح إجمالي

 

 ربح من بيع سيارات

 دخل تشغيلي آخر، صافي 

 مصروفات بيع وتسويق 

 مصروفات عمومية وإدارية

 

 الربح التشغيلي

 

 انخفاض في قيمة استثمارات في 

 شركات زميلة  

 تكاليف تمويل، صافي

 حصة في نتائج شركات زميلة 

  

 الربح قبل الزكاة

 

 مصروف زكاة

 

 الربح للفترة

 

 الدخل الشامل اآلخر 

 أرباح/ )خسائر( من تقييم اكتواري 

 

 ترةمجموع الدخل الشامل اآلخر للف

 (4) 5( و3) 5

5 (3) 

 

 

 

5 (3) 

5 (4) 

 

5 (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 216.854 

(182.324) 

────────      

 34.530 

 

 36.110 

 1.964 

(8.502) 

(11.736) 

────────      

 52.366 

 

 

 ــ     

(3.854) 

(463) 

────────      

 48.049  

 

(1.395) 

────────      

 46.654 

 

 

 ــ     

────────      

 46.654 

════════ 

 79.184 

(43.920) 

────────      

 35.264 

 

(36.110) 

 846 

 ــ     

(450) 

────────      

(450) 

 

 

 ــ     

 ــ     

 ــ     

────────      

(450 ) 

 

 ــ     

────────      

(450) 

 

 

 ــ     

────────      

(450) 

════════ 

 296.038 

(226.244) 

────────      

 69.794 

 

 ــ     

 2.810 

(8.502) 

(12.186) 

────────      

 51.916 

 

 

 ــ     

(3.854) 

(463) 

────────      

 47.599  

 

(1.395) 

────────      

 46.204 

 

 

 ــ     

────────      

 46.204 

════════ 
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 ــ 32ــ 

 ( )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة
 م 2017 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 

 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )تتمة( . 5

 

 إيضاحات حول المطابقة 
((، 2) 5)اإليضاح  مخزونتمشياً مع تصنيف السيارات لغرض البيع من موجودات محتفظ بها للبيع إلى ( 3)5

إلى إيرادات  ـيمثل صافي الربح من بيع سيارات ـ ألف لاير سعودي  36.110تصنيف مبلغ  إعادةتم 
قيمة المبيعات( ومبلغ  إجماليألف لاير سعودي ) 80.030وتكلفة مبيعات من خالل تعديالت مبلغ 

 (. للمخزونألف لاير سعودي )صافي القيمة الدفترية  43.920
 
األنشطة التشغيلية ب مرتبطةت األخرى التي ليست ، الدخل من الخدما4-3كما تم بيانه في اإليضاح ( 4)5

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية في  كإيرادات أخرىالجوهرية للمجموعة تم تصنيفه 
. إال أنه تم تصنيف هذه المبالغ كإيرادات وفقاً للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. الموجزة الموحدة

 ألف لاير سعودي من إيرادات إلى إيرادات أخرى.  846بلغ وكذلك تم تصنيف م
 
بإدراج مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في األرباح المبقاة من خالل قائمة التغيرات  سابقاً قامت المجموعة ( 5)5

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل في حقوق الملكية. إن مثل هذه التعويضات يجب تسجيلها في 
 450تصنيف مبلغ  إعادةبالتالي تم ووفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، ية الموجزة الموحدة اآلخر األول

والدخل الشامل  الربح أو الخسارةألف لاير سعودي من قائمة التغيرات في حقوق الملكية إلى قائمة 
 .اآلخر
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 ــ 33ــ 

 راجعة( )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير م
 م 2017 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 

 المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )تتمة(  تطبيق. 5

 
 يونيو 30المنتهية في  لفترة الستة أشهر والدخل الشامل اآلخر الربح أو الخسارة المجموعة لقائمة مطابقة
 م: 2016

 

 
 

 

 م2016يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في  

  

 

 

 

 إيضاح

المعايير المحاسبية المتعارف 

عليها في المملكة العربية 

السعودية المعتمدة من الهيئة 

 القياس إعادة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 المعايير الدولية 

 للتقرير المالي 

 لاير سعودي باآلالف   

 

 لاير سعودي باآلالف لاير سعودي باآلالف

 دات اإليرا

 تكلفة اإليرادات

 

 الربح إجمالي

 

 ربح من بيع سيارات

 دخل تشغيلي آخر، صافي 

 مصروفات بيع وتسويق 

 مصروفات عمومية وإدارية

 

 الربح التشغيلي

 

 انخفاض قيمة استثمارات في 

 شركات زميلة  

 تكلفة تمويل، صافي

 حصة في نتائج شركات زميلة 

  

 الربح قبل الزكاة

 

 مصروف زكاة

 

 ح للفترةالرب

 

 الدخل الشامل اآلخر 

 أرباح/ )خسائر( من تقييم اكتواري 

 

 الدخل الشامل اآلخر للفترة إجمالي

 (7) 5( و6)5

5(6) 

 

 

 

5(6) 

5(7) 

 

5(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 436.252 

(366.756) 

────────      

 69.496 

 

 75.778 

 7.101 

(15.948) 

(22.052) 

────────      

 114.375 

 

 

(6.619) 

(7.858) 

(1.048) 

────────      

 98.850  

 

(2.949) 

────────      

 95.901 

 

 

 ــ     

────────      

 95.901 

════════ 

 160.106 

(85.894) 

────────      

 74.212 

 

(75.778) 

 1.566 

 ــ     

(900) 

────────      

(900) 

 

 

 ــ     

 ــ     

 ــ     

────────      

(900)  

 

 ــ     

────────      

(900) 

 

 

 ــ     

────────      

(900) 

════════ 

 596.358 

(452.650) 

────────      

 143.708 

 

 ــ     

 8.667 

(15.948) 

(22.952) 

────────      

 113.475 

 

 

(6.619) 

(7.858) 

(1.048) 

────────      

 97.950  

 

(2.949) 

────────      

 95.001 

 

 

 ــ     

────────      

 95.001 

════════ 
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 ــ 34ــ 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(
 م 2017 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 
 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )تتمة( . 5

 
 إيضاحات حول المطابقة 

((، تم 2)5)اإليضاح  مخزونتصنيف السيارات للبيع من موجودات محتفظ بها للبيع إلى ة إعادتمشياً مع ( 6)5
تصنيفها إلى  إعادةألف لاير سعودي يمثل صافي الربح من بيع سيارات تم  75.778تصنيف مبلغ  إعادة

ت( قيمة المبيعا إجماليألف لاير سعودي ) 161.672مبلغ بإيرادات وتكلفة مبيعات من خالل تعديالت 
 (. للمخزونألف لاير سعودي )صافي القيمة الدفترية  85.894ومبلغ 

 
األنشطة التشغيلية ب مرتبطة، الدخل من الخدمات األخرى التي ليست 4-3كما تم بيانه في اإليضاح ( 7)5

والدخل الشامل اآلخر األولية قائمة الربح أو الخسارة في  كإيرادات أخرىالجوهرية للمجموعة تم تصنيفه 
. إال أنه تم تصنيف هذه المبالغ كإيرادات وفقاً للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. لموجزة الموحدةا

 . دخل آخرألف لاير سعودي من إيرادات إلى  1.566وكذلك تم تصنيف مبلغ 
 
التغيرات  قامت المجموعة مسبقاً بإدراج مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في األرباح المبقاة من خالل قائمة( 8)5

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في حقوق الملكية. إن مثل هذه المكافأة يجب تسجيلها في 
ألف  900تصنيف مبلغ  إعادةبالتالي تم ووفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي،  األولية الموجزة الموحدة

 . ئمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقالاير سعودي من قائمة التغيرات في حقوق الملكية إلى 
 

 الزكاة . 6

 
 المخصص المحمل للسنة (أ

 وشركتها التابعة. للشركة األمالقوائم المالية المستقلة  لىإيستند مخصص الزكاة للمجموعة 
 

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

 
للفترة المنتهية في  

 م2017 يونيو 30
المنتهية في  للسنة
 م2016ديسمبر  31

فلاير سعودي باآلال   

  

ف لاير سعودي باآلال  

 في بداية الفترة / السنة
 المخصص للفترة / للسنة

 المدفوع خالل الفترة / السنة
 

 في نهاية الفترة / السنة
 

 7.687 
 3.048 
(6.338) 

────── 
 4.397 

══════ 

 5.246 
 7.485 
(5.044) 

────── 
 7.687 

══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(
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 الزكاة )تتمة(. 6
 
 الوضع الزكوي (ب
 

 الشركة األم
م، 2016ديسمبر  31حتى السنة المالية المنتهية في  لجميع السنوات ويبتقديم اإلقرار الزكالشركة األم قامت 

وتم االنتهاء من جميع إجراءات الربط مع الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( حتى السنة المالية المنتهية في 
وق م حيث طالبت بفر2011م إلى 2009أنهت الهيئة الربط الزكوي عن السنوات من  م.2008ديسمبر  31

 25بتسوية تلك المطالبة في الشركة األم م. قامت 2013 خالللاير سعودي الف  1.195زكوية إضافية بمبلغ 
م. وال 2016م، ثم قامت باالعتراض على ذلك الربط إال أنه تم سحب ذلك االعتراض خالل سنة 2013ديسمبر 

 هيئة. قيد المراجعة لدى ال م2016م حتى 2012يزال الربط الزكوي للسنوات من 
 

 الشركة التابعة ـ شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة 
م. والربط 2016ديسمبر  31قامت الشركة التابعة بتقديم اإلقرارات الزكوية حتى السنة المالية المنتهية في 

 قيد المراجعة. هيم 2016م حتى 2012للسنوات المالية من  الزكوي
 
 ربحية السهم . 7
 

على المتوسط المرجح لعدد  للشركة األمالسهم بقسمة الربح للفترة العائد لحملة األسهم العادية  يتم احتساب ربحية
األسهم العادية القائمة خالل الفترة. ال ينطبق على المجموعة ربح السهم المخفض على المجموعة. لم يتم عرض 

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

 فيما يلي حساب ربحية السهم:
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30

 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30

 م2017 

 

 م2016 م2017  م2016

 الربح العائد لحملة األسهم العادية للشركة 

 )لاير سعودي باآلالف( األم 

 

ية المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لربح

 )باآلالف(السهم األساسية والمخفضة 

 

 )باللاير السعودي( ربحية السهم

 

42.655 

═════ 
 

71.167 

═════ 
0.60 

═════ 

 

46.204 

═════ 
 

71.167 

═════ 
0.65 

═════ 

  

85.132 

═════ 
 

71.167 

═════ 
1.20 

═════ 

 

95.001 

═════ 
 

71.167 

═════ 
1.33 

═════ 
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 المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(إيضاحات حول القوائم 
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 معداتالممتلكات وال. 8
 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 م2017يونيو  30

 للسنة المنتهية في 

 م2016ديسمبر  31

 لاير سعودي  

 باآلالف 

 

 لاير سعودي  

 باآلالف 

 دي لاير سعو 

 باآلالف 

 لاير سعودي  

 باآلالف 

 رصيد افتتاحي

 / السنة إضافات خالل الفترة

 مخزون خالل تحويل سيارات إلى 

 الفترة/ السنة 

 / السنة استهالك للفترة

 / السنة استبعاد خالل الفترة

 

 رصيد ختامي

 1.295.829 

 208.379 

 

(105.833) 

(239.529) 

 ــ      

─────── 

 1.158.846 

═══════ 

 101.036 

 1.014 

 

 ــ   

(3.423) 

 ــ   

─────── 

 98.627 

═══════ 

  1.392.221 

 592.018 

 

(175.200) 

(513.210) 

 ــ   

─────── 

 1.295.829 

═══════ 

 105.838 

 2.487 

 

 ــ  

(7.273) 

(16) 

─────── 

 101.036 

═══════ 

 
 حقوق الملكية . 9
 

 رأس المال)ا( 
ديسمبر  31) لاير سعوديمليون  711.67من الشركة األم يتكون رأسمال  م،2017 يونيو 30كما في 
( مدفوعة سهم مليون 61م: 2016ديسمبر  31) سهممليون  71.167مليون لاير سعودي( منها  610م: 2016

 لاير سعودي للسهم الواحد.  10بالكامل بقيمة 
 

مليون  76.25م توزيعات أرباح نهائية بمبلغ 2016يناير  19اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
م. كما اقترح مجلس اإلدارة 2015ديسمبر  31لاير سعودي للسهم( للسنة المنتهية في  1.5لاير سعودي )تمثل 

أسهم  5مليون لاير سعودي من خالل إصدار سهم واحد منحة عن كل  610بمبلغ الشركة األم زيادة رأسمال 
 5على هذا االقتراح في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين بتاريخ  عادية قائمة. تمت الموافقة

لاير  10سمية مليون سهماً بقيمة ا 10.17ة بعدد م، وبناًء عليه تمت الموافقة على إصدار أسهم منح2016مايو 
ودي. تم مليون لاير سع 610مليون لاير سعودي إلى  508.3سعودي للسهم وزيادة رأسمال الشركة من 

 م.2016يونيو  21االنتهاء من اإلجراءات النظامية لزيادة رأس المال بتاريخ 
 

مليون  76.25م توزيعات أرباح نهائية بمبلغ 2017يناير  19اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
ا اقترح مجلس اإلدارة م. كم2016ديسمبر  31لاير سعودي للسهم( للسنة المنتهية في  1.25لاير سعودي )تمثل 

 6مليون لاير سعودي من خالل إصدار سهم واحد منحة عن كل  711.67إلى مبلغ الشركة األم زيادة رأسمال 
أسهم عادية قائمة. تمت الموافقة على هذا االقتراح الحقاً في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين 

مليون سهماً بقيمة  10.17ة بعدد ت الموافقة على إصدار أسهم منحم، وبناًء عليه تم2017أبريل  19بتاريخ 
مليون لاير  711.67مليون لاير سعودي إلى  610لاير سعودي للسهم وزيادة رأسمال الشركة من  10سمية ا

 م.2017يونيو  7تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية لزيادة رأس المال بتاريخ سعودي. 
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 المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(إيضاحات حول القوائم 
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 حقوق الملكية )تتمة(. 9
 

 نظامي الحتياطي اال)ب( 
 

لتكوين احتياطي  للفترةالدخل من صافي  %10 تحويلالشركة األم ، يجب على للشركة األموفقاً للنظام األساسي 
التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ االحتياطي األم ي نصف رأس المال. ويمكن للشركة نظامي يساو

  االحتياطي النظامي غير متاح للتوزيع.هذا إن  .من رأس المال 30%
 

 قروض . ال10
 

 م2017 يونيو 30 
 لاير سعودي

 باآلالف   
 

 م 2016ديسمبر  31
 لاير سعودي

 باآلالف   

 تداولالجزء غير الم
 اتفاقيات بيع بالمرابحة

 اتفاقيات تورق
 
 
 

 الجزء المتداول
 اتفاقيات بيع بالمرابحة

 اتفاقيات تورق
 

 
42.001 
15.548 

────── 
57.549 

══════ 
 

218.663 
70.563 

────── 
289.226 

══════ 

 
91.825 
1.111 

────── 
92.936 

══════ 
 

327.294 
45.277 

────── 
372.571 

══════ 
 

قروض البنكية طويلة األجل للمجموعة من تسهيالت بموجب منتجات تمويل إسالمي تتضمن ترتيبات تتكون ال
وفقاً لألسعار السائدة في  مصروفات عمولةمرابحة وتورق مع بنوك تجارية. يترتب على مثل هذه القروض 

ن عهدات تنص ـ مسندات ألمر تستحق عند الطلب. تتضمن اتفاقيات القروض تلسوق. وهذه القروض مضمونة با
شهراً من  12األقساط التي تستحق خالل  تم عرضنسب مالية محددة. بين أمور أخرى ـ على االحتفاظ على 

كمطلوبات متداولة في قائمة المركز المالي االولية الموجزة  لمالي االولية الموجزة الموحدةقائمة المركز ا
 الموحدة.
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 موجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية ال
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 منافع الموظفين . 11

 
مول وفقاً لمتطلبات نظام العمل في المملكة ة نهاية الخدمة للموظفين غير المتدير المجموعة برنامج منافع مكافأ

مول للفترة / السنة ة نهاية الخدمة للموظفين غير المكافأالعربية السعودية. فيما يلي الحركة في برنامج منافع م
 المنتهية:

 
 أشهر الستةلفترة  

 30المنتهية في 
 م2017 يونيو

لاير سعودي 
 باآلالف

 

للسنة المنتهية في 
ديسمبر  31

 م2016
لاير سعودي 

 باآلالف

 يناير 1الرصيد في 
 

 متضمن في قائمة الربح أو الخسارة
 تكلفة الخدمة الحالية

 تكلفة الفائدة
 
 

 متضمن في قائمة الدخل الشامل اآلخر
 خسائر اكتوارية

 
 

 مدفوعةمنافع 
 

 الرصيد في نهاية الفترة/السنة
 

 37.870 
 
 
 1.081 
 929 

────── 
 39.880 

 
 ــ      

────── 
 39.880 
(3.988) 

────── 
 35.892 

══════ 

 35.655 
 
 
 2.524 
 1.704 

────── 
 39.883 
 
 51 

────── 
 39.934 
(2.064) 

────── 
 37.870 

══════ 
 

م، وبالتالي فإن 2017 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلم يكن هناك أي تغير في االفتراضات االكتوارية لفترة 
 الربح/الخسارة االكتوارية للفترة هي صفر.

 
كلفة إيرادات ومصاريف بيع مول بين تة نهاية الخدمة للموظفين غير المتم توزيع مصروف برنامج منافع مكافأ

 وتسويق ومصاريف عمومية وإدارية على النحو التالي:
 

 أشهر الستةلفترة  
 30المنتهية في 

 م2017 يونيو
 لاير سعودي

 باآلالف 
 

 أشهر الستةلفترة 
 30المنتهية في 

 م2016 يونيو
 لاير سعودي

 باآلالف 

 تكلفة إيرادات
 مصاريف بيع وتسويق

 يةمصاريف عمومية وإدار
 
 

705 
638 
667 

───── 
2.010 

═════ 

981 
657 
773 

───── 
2.411 

═════ 
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 منافع الموظفين )تتمة(. 11
 

 ي جرى تطبيقها في تاريخ قائمة المركز المالي:الت الرئيسيةفيما يلي االفتراضات االكتوارية 
 
 م2017 يونيو 30  

 

 م2016ديسمبر  31

 معدل الخصم 

 معدل زيادة الرواتب المستقبلي/المتوقع:

 أول أربع سنوات -

 ما بعد ذلك -

 معدل الوفاة

 من الخدمة الخروجمعدالت التوظيف/

 سن التقاعد

5% 

 

3% 

5% 

 لكل ألف 0.65-6.67

 لفلكل أ 0-57.36

 سنة 60

5% 

 

3% 

5% 

 لكل ألف 0.65-6.67

 لكل ألف 0-57.36

 سنة 60

 
 م.2016 يونيو 30تم تطبيق افتراضات مماثلة، كما جاء أعاله، الحتساب منافع نهاية الخدمة للموظفين كما في 

 
لرئيسية منافع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بالنسبة للتغيرات في االفتراضات افيما يلي تحليل الحساسية ل

 المرجحة: 
 

 التأثير على منافع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 الزيادة / )النقص( في األرقام الفعلية 
التغير في  

االفتراض 
 بنسبة

 

الزيادة في 
االفتراض 

 بنسبة

النقص في 
االفتراض 

 بنسبة

 معدل الخصم 

 معدل زيادة الرواتب المستقبلي/المتوقع

 

 معدل الوفاة

 من الخدمة الخروجتوظيف/معدالت ال

 سن التقاعد

1% 
1% 
 
 سنة1
 سنة1
 سنة1

(4.180) 
 4.969 
 
(31) 
 77 
 206 

 5.119 
(4.144) 
 
 37 
(84) 
(231) 

 
 سنوات. 9هي  ةإن فترة المعدل المرجح اللتزام المنافع المحدد
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(
 م 2017 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستة لفترة

 

 عالقة وأرصدتها الجهات ذات . ال12
 

تتكون الجهات ذات العالقة من المساهمين الرئيسين وكبار موظفي اإلدارة في المجموعة والمنشآت التي تمارس 
لعالقة بشروط مماثلة على هذه الجهات سيطرة مشتركة أو نفوذاً جوهرياً. يتم تنفيذ المعامالت مع الجهات ذات ا

 لتلك الشروط السائدة في المعامالت التجارية.
 
 فيما يلي المعامالت الجوهرية والمبالغ المتعلقة بها: (أ
 

 مبالغ المعامالت طبيعة المعامالت طبيعة العالقة الجهة ذات العالقة

 أشهر الستةلفترة    
 30المنتهية في 

 م2017 يونيو
 لاير سعودي

 باآلالف 
 

رة الستة أشهر لفت
 30 المنتهية في

 م2016 يونيو
لاير سعودي 

 باآلالف

 215 133 إيجار سيارات مساهم مجموعة الزاهد 

 )اإليضاح ب( 
 

    

 ــ    326 خدمات مستلمة جهة منتسبة السياراتمركز صيانة 

   
 

 17.689 9.507 بيع سيارات مستعملة 

 2.147 2.219 ألجلمنافع قصيرة ا موظفون كبار موظفي اإلدارة 

 558 189 منافع طويلة األجل    

 900 900 مكافأة مجلس اإلدارة  

 
 يمثل المستحق من جهة ذات عالقة كما في الفترة/السنة ما يلي: (ب
 

 يونيو 30 
 م2017 

 لاير سعودي
 باآلالف 

ديسمبر  31
 م2016

 لاير سعودي
 باآلالف 

 مجموعة الزاهد
 

115 

════ 

132 

════ 

 

 محتملةاللتزامات االرتباطات و. اال13
 

مليون لاير سعودي )كما في  3.6م، كان لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة بمبلغ 2017 يونيو 30كما في 
صادرة من بنوك في المملكة العربية السعودية نيابًة عن  (مليون لاير سعودي 5.6م: 2016ديسمبر  31

 المجموعة ضمن دورة األعمال االعتيادية.
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(
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 قطاعيةمعلومات . 14

 
ـ كما هو مبين أدناه ـ تمثل وحدات أعمال استراتيجية تقوم باالفصاح عنها قطاعات  ةلدى المجموعة ثالث

األعمال االستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة ويتم إدارتها بشكل منفصل لكونها للمجموعة. تقدم وحدات 
تتطلب استراتيجيات تسويقية مختلفة. بالنسبة لكل وحدة اعمال استراتيجية تقوم اإلدارة العليا للمجموعة بمراجعة 

ليات كل قطاع من على األقل. يصف الملخص التالي عم أشهرتقارير اإلدارة الداخلية على أساس كل ثالثة 
 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 أخرى ـ تمثل المخزون والموجودات والمطلوبات األخرى

 المصنفة ضمن قطاعات اإليجار والتأجير.
 

التقارير عنها ورفعها إلى اإلدارة العليا )رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس  إعدادتتضمن نتائج القطاعات التي يتم 
ى قطاع ما وتلك النتائج التي ( تلك البنود العائدة مباشرًة إلالمدير الماليالتنفيذي، ومسؤول العمليات األول و

 تستند إلى أساس معقول.
 

فيما يلي المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع من القطاعات. يتم قياس األداء استناداً إلى إيرادات القطاعات 
 بالشكل الوارد في التقارير الداخلية لإلدارة التي ت راجع من قبل اإلدارة العليا. 

 
 م:2017 يونيو 30المنتهية في  أشهرمات القطاعات لفترة الثالثة يمثل الجدول التالي معلو

 
 المجموع أخرى تأجير إيجار التفاصيل

 يونيو 30 

 م2017

 لاير سعودي

 باآلالف 

 يونيو 30

 م2016

 لاير سعودي

 باآلالف 

 يونيو 30

 م2017

 لاير سعودي

 باآلالف 

 يونيو 30

 م2016

 لاير سعودي

 باآلالف 

 يونيو 30

 م2017

 سعودي لاير

 باآلالف 

 يونيو 30

 م2016

 لاير سعودي

 باآلالف 

 يونيو 30

 م2017  

 لاير سعودي

 باآلالف 

 يونيو 30

 م2016  

 لاير سعودي

 باآلالف 

 إيرادات ـ عمالء 

 خارجيين   

 

 139.061 

 

 135.878 

 

 56.042 

 

 81.696 

 

86.312 

 

78.464 

 

 281.415 

 

 296.038 

 (128.198) (118.880) ــ     ــ     (42.334) (34.903) (85.864) (83.977) استهالك واطفاء

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

 167.840  162.535  78.464 86.312 39.362  21.139  50.014  55.084  ربح القطاع

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

 
   :ير الموزعةاإليرادات/)المصروفات( غ

 (98.046) (98.628) تكلفة اإليرادات
 2.810  3.749  إيرادات تشغيلية أخرى، صافي

 (8.502) (8.248) مصاريف بيع وتسويق
 (12.186) (11.428) مصاريف عمومية وإدارية

 ــ      ــ      انخفاض قيمة االستثمارات في شركات زميلة
 (3.854) (3.173) تكاليف تمويل، صافي

 (463) (617) حصة من نتائج شركات زميلة
 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 

 47.599  44.190  الربح قبل الزكاة
 ═════════ ═════════ 
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 ــ 42ــ 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(
 م 2017 ونيوي 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 
 معلومات قطاعية )تتمة(. 14

 
 م:2017 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةيمثل الجدول التالي معلومات القطاعات لفترة 

 
 المجموع أخرى تأجير إيجار التفاصيل

 يونيو 30 

 م2017

 لاير سعودي

 باآلالف 

 يونيو 30

 م2016

 لاير سعودي

 باآلالف 

 يونيو 30

 م2017

 لاير سعودي

 اآلالفب 

 يونيو 30

 م2016

 لاير سعودي

 باآلالف 

 يونيو 30

 م2017

 لاير سعودي

 باآلالف 

 يونيو 30

 م2016

 لاير سعودي

 باآلالف 

 يونيو 30

 م2017  

 لاير سعودي

 باآلالف 

 يونيو 30

 م2016  

 لاير سعودي

 باآلالف 

 إيرادات ـ عمالء 

 خارجيين   

 

 279.595 

 

 266.367 

 

 119.285 

 

 169.885 

 

181.446  

 

160.106 

 

 580.326 

 

 596.358 

 (257.573) (243.125) ــ     ــ     (86.959) (66.902) (170.614) (176.223) استهالك واطفاء

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

 338.785  337.201  160.106 181.446 82.926  52.383  95.753  103.372  ربح القطاع

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

 
   :اإليرادات/)المصروفات( غير الموزعة

 (195.077) (207.244) تكلفة اإليرادات
 8.667  5.154  إيرادات تشغيلية أخرى، صافي

 (15.948) (15.932) مصاريف بيع وتسويق
 (22.952) (23.099) مصاريف عمومية وإدارية

 (6.619) ــ       ستثمارات في شركات زميلةانخفاض قيمة اال
 (7.858) (6.592) تكاليف تمويل، صافي

 (1.048) (1.308) حصة من نتائج شركات زميلة
 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 

 97.950  88.180  الربح قبل الزكاة
 ═════════ ═════════ 
 

  القطاعات:فيما يلي تفاصيل موجودات ومطلوبات 
 

  غير موزع  موزع التفاصيل
 
 
 

 م2017 يونيو 30

 إيجار
 لاير سعودي 

 باآلالف

 تأجير
 لاير سعودي 

 باآلالف

 خرىأ 
 لاير سعودي 

 باآلالف

 المجموع
 لاير سعودي 

 باآلالف

 موجودات القطاعات
 مطلوبات القطاعات

869.409 
 ــ    

289.387 
 ــ    

 362.316 
516.892 

1.521.112 
516.892 

      م2016ديسمبر  31
 موجودات القطاعات
 مطلوبات القطاعات

970.423 
 ــ    

325.406 
 ــ    

 343.968 
644.459 

1.639.797 
644.459 
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املة نظامية بين المشاركين في القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في مع

السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسية أو ـ في ظل غياب السوق الرئيسية ـ في السوق األكثر منفعة المتاحة أمام 

 مخاطر غير األداء.عكس تالمجموعة في ذلك التاريخ. إن القيمة العادلة لاللتزام 
 

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

 المالية.



 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 43ــ 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(
 م 2017 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 
 )تتمة( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات. 15
 

ادلة ألصل أو التزام ما تستخدم المجموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة بقدر ما يمكن. يتم تصنيف عند قياس القيمة الع

المستعملة في أساليب  مدخالتالقيم العادلة في فئات ضمن مستويات مختلفة في الهيكل الهرمي للقيم العادلة استناداً إلى ال

 التقييم وعلى النحو التالي:

 

 عار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات متماثلة.المستوى األول: األس 
  :غير تلك األسعار المتداولة المتضمنة في المستوى األول والتي يمكن  مدخالتالمستوى الثاني

مالحظتها لألصل أو االلتزام ـ بصورة مباشرة )مثل األسعار( أو بصورة غير مباشرة )المشتقة من 
 األسعار(.

  :لألصل أو االلتزام التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتنا  مدخالتالمستوى الثالث
 )المدخالت غير القابلة للمالحظة(.

 
المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع ضمن مستويات مختلفة من  مدخالتوفيما إذا كانت ال

تم عندئٍذ تصنيف قياس القيمة العادلة بكاملها في نفس المستوى في الهيكل الهرمي الهيكل الهرمي للقيم العادلة، في
 الجوهرية بالنسبة لكامل القياس. مدخالتللقيم العادلة من حيث المستوى األدنى لل

 
 التي فترة التقرير الماليالتنقالت بين مستويات الهيكل الهرمي للقيم العادلة في نهاية  بتسجيلتقوم المجموعة 

 تحدث في هذه التغيرات.
 

م، يتم تقدير القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة قريباً من 2016ديسمبر  31م و2017 يونيو 30كما في 
جوهرية  مدخالتقيمها الدفترية وتصنيفها ضمن المستوى الثاني من الهيكل الهرمي للقيم العادلة. لم يتم تطبيق 

 م.2016ديسمبر  31م و2017 يونيو 30كما في  تقييم الذمم المدينة التجارية في
 

 م لم تحدث تنقالت بين المستويات.2017 يونيو 30المنتهية في شهر فترة الستة أخالل 
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 اغسطس 1 دارة بتاريختم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة غير المراجعة من قبل مجلس اإل
 .(هـ1438ذي القعدة  9 )الموافق م2017


