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٦

معلومات الشركة-١

الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت ("الشركة األم") ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في مدینة جدة بالمملكة 
أغسطس ٢٠ھـ (الموافق ١٤٢٨شعبان ٧تاریخ ٤٠٣٠٠١٧٠٣٨العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

م).٢٠٠٧

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

م.٢٠٠٧سبتمبر ١في السوق المالیة السعودیة (" تداول") من تاریخ 

:في العنوان التالياألم یقع المكتب المسجل للشركة 

، طریق الملك عبد العزیز، حي البساتین٦٦٩٥
، ٩٢الوحدة رقم 

، ٤٣٢٧-٢٣٧١٩جدة 
المملكة العربیة السعودیة

من رأس المال الصادر لشركة الجذور الراسخة ٪١٠٠كما في تاریخ التقریر المالي، تمتلك الشركة األم نسبة 
التابعة" أو "رحال" ویشار إلیھا مع الشركة األم مجتمعة بـ مملوكة لشخص واحد ("الشركة –للنقلیات المحدودة 

"المجموعة").  رحال ھي شركة ذات مسئولیة محدودة أسست في المملكة العربیة السعودیة ونشاطھا ھو تأجیر 
والتجارة في السیارات الثقیلة والمعدات وقطع الغیار بموجب السجل التجاري.

المتبقیة من الشركة الزمیلة وھي ٪٥١م، حصلت الشركة األم على نسبة ٢٠٢٠ینایر ٢٦من تاریخ اعتبارًا 
بالكامل في ھذه ٪١٠٠یونیترانس انفوتیك خدمات الھند الخاصة المحدودة.  وعلیھ فإن الشركة األم تمتلك نسبة 

من تاریخ االستحواذ على السیطرة زة الموحدةالمنشأة، وبالتالي فقد تم توحیدھا في ھذه القوائم المالیة األولیة الموج
). ٩(إیضاح 

فیما یلي تفاصیل الشركات الزمیلة:

أساس اإلعداد -٢

بیان االلتزام١-٢

"التقریر المالي األولي" المعتمد )  ٣٤ُأعدت ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي (
في المملكة العربیة السعودیة.

ال تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة جمیع المعلومات واالفصاحات المطلوبة في المجموعة الكاملة 
السنویة للمجموعة للسنة الموحدةمن القوائم المالیة السنویة، وعلیھ یجب قراءتھا جنبًا إلى جنب مع القوائم المالیة

م قد ال ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠إضافة إلى ذلك، فإن نتائج الفترة األولیة المنتھیة في م.٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتھیة في 
أدناه).٤-٢م (انظر اإلیضاح ٢٠٢٠دیسمبر ٣١تعتبر مؤشرًا دقیقًا على النتائج المتوقعة للسنة المالیة المنتھیة في 

القیاس أساس ٢-٢
یتم إعداد ھذه القوائم المالیة االولیة الموجزة الموحدة طبقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي 

ومبدأ االستمراریة.

نسبة رأس المال %النشاط الرئیسي االسم
سبتمبر ٣٠

م٢٠٢٠
دیسمبر٣١

م٢٠١٩

٪٣٢٫٩٩٪٣٢٫٩٩إیجار تشغیلي للسیاراتترانز لییس القابضة الھندیة الخاصة المحدودة
یونیترانس انفوتیك خدمات الھند الخاصة 

المحدودة (انظر اإلیضاح ادناه) 
توفیر خدمات تقنیة معلومات 

ــ  ٪٤٩ـ
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م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٧

أساس اإلعداد (تتمة)-٢

العملة الوظیفیة وعملة العرض٣-٢

باللایر السعودي وھو العملة التشغیلیة للشركة األم وعملة تم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة 
العرض للمجموعة.  جمیع المعلومات المالیة المعروضة باللایر السعودي وقد تم تقریبھا ألقرب ألف لایر سعودي 

ما لم یذكر خالف ذلك.

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة٤-٢

یة األولیة الموجزة الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقدیرات واالفتراضات یتطلب إعداد القوائم المال
التي تؤثر على مبالغ اإلیرادات والمصاریف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاحات المرفقة، واالفصاح 

عن االلتزامات المحتملة.

یاسات المحاسبیة للمجموعة وطرق االحتساب والمصادر إن التقدیرات التي توصلت لھا اإلدارة في تطبیق الس
م. إال أن عدم ٢٠١٩دیسمبر ٣١الرئیسیة للتقدیرات ھي ذاتھا المطبقة في القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

ریاً على التیقن الحالي یمكن أن یؤدي إلى تغیر مستقبلي في االفتراضات والتقدیرات إلى نتائج قد تتطلب تعدیًال جوھ
القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلیة. وبما أن الموقف یتطور باستمرار مع 
حالة عدم التیقن المستقبلیة، فسوف تستمر اإلدارة في تقییم التأثیر بناًء على التطورات المستقبلیة (انظر أیضًا 

).١٦اإلیضاح 

السیاسات المحاسبیة للمجموعةالتغیرات في -٣

تتوافق الســیاســات المحاســبیة وطرق االحتســاب المطبقة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة مع تلك  
م فیما عدا  ٢٠١٩دیســـمبر ٣١التي أُتبعت في إعداد القوائم المالیة الموحدة الســـنویة للمجموعة للســـنة المنتھیة في 

ــیرات التي تدخل حیز التنفیذ في تطبیق  ــبیة الجدیدة كما ھو  ٢٠٢٠ینایر ١التعدیالت والتفس ــات المحاس ــیاس م والس
موضح أدناه.  لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخرى صدرت ولكن لم تدخل 

حیز التنفیذ.

م٢٠٢٠ینایر ١في التعدیالت والتفسیرات التي دخلت حیز التنفیذ١ـ٣

م، ولكن لیس لھا تأثیر أو ال تنطبق على القوائم المالیة األولیة ٢٠٢٠تنطبق عدة تعدیالت وتفسیرات ألول مرة في 
)، فیما یلي طبیعة وتأثیر ھذه التغیرات:٣٤الموجزة الموحدة للمجموعة.  وبموجب متطلبات معیار المحاسبة الدولي (

): "تعریف العمل التجاري" ٣معیار المحاسبة الدولي (تعدیالت على ١-١-٣
) توضح أنھ كي یتم اعتبار األعمال أعماًال یجب أن تتضمن ٣التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (

، مدخالت وموجودات تشكل مع بعضھا بشكل جوھري أدنىكحد المتكاملة،مجموعة من األنشطة والموجودات 
مخرجات. عالوة على ذلك، توضح التعدیالت أن األعمال التجاریة یمكن أن تتواجد دون أن تشمل القدرة على إیجاد

جمیع المدخالت والعملیات الالزمة لتحقیق المخرجات. لیس لھذه التعدیالت تأثیر على القوائم المالیة األولیة الموجزة 
ذا دخلت المجموعة طرفًا في عملیات تجمیع الموحدة للمجموعة، ولكن قد یكون لھا تأثیر على المجموعة فیما إ

أعمال.

) ومعیار المحاسبة ٩) والمعیار الدولي للتقریر المالي (٧تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (٢-١-٣
): "إعادة ھیكلة سعر الفائدة " ٣٩الدولي (

) "القوائم المالیة": االعتراف والقیاس" ٣٩لي () ومعیار المحاسبة الدو٩تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
عددًا من االعفاءات التي تنطبق على عالقات التحوط التي تأثرت بشكل مباشر بتعدیل مؤشر سعر الفائدة المرجعي. 
تتأثر عالقة التحوط في حال أن التعدیل أدى إلى عدم تیقن حیال زمن ومبلغ التدفقات النقدیة التي تقوم على مرجعیة 

لبند المتحوط لھ او اداة التحوط. لیس لھذه التعدیالت تأثیر على القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة للمجموعة ل
لكون المجموعة لیس لدیھا عالقات تحوط من أسعار الفائدة. 
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٨

(تتمة)التغیرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة-٣

): "تعریف المعلومات ٨) ومعیار المحاسبة الدولي (١المحاسبة الدولي (تعدیالت على معیار ٣-١-٣
الجوھریة"

توفر التعدیالت تعریفًا جدیدًا للمعلومات الجوھریة حیث تعتبر "بأن المعلومات تكون جوھریة إذا كان من المعقول 
یسیون للقوائم المالیة ذات أن یؤثر حذف أو تحریف أو حجب معلومات على القرارات التي یتخذھا المستخدمون الرئ

األغراض العامة على أساس تلك القوائم المالیة، والتي توفر معلومات مالیة حول منشأة معینة ذات تقاریر مالیة". 
وتوضح التعدیالت أن الجوھریة تعتمد على طبیعة أو حجم المعلومات، سواًء فردیة أو مع معلومات أخرى ضمن 

حریف المعلومات جوھریًا إذا كان من المتوقع أن یؤثر بشكل معقول على قرارات سیاق القوائم المالیة. یكون ت
المستخدمین الرئیسیین. ال یوجد لھذه التعدیالت تأثیر على القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة للمجموعة وال 

یتوقع أن یكون لھا تأثیر على المجموعة مستقبًال.

م٢٠١٨مارس ٢٩تقریر المالي الصادر في اإلطار العام لمفھوم ال٤-١-٣
ال یعتبر اإلطار العام لمفھوم التقریر المالي معیارًا، وال تقوم المفاھیم التي یتضمنھا كذلك على إلغاء مفاھیم أو 
متطلبات أي معیار. إن الغرض من اإلطار العام لمفھوم التقریر المالي ھو مساعدة مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 

ویر المعاییر، ومساعدة من یقوم بإعداد المعاییر على تطویر سیاسات محاسبیة متوافقة بحیث ال یكون ھنالك على تط
معیار غیر قابل للتطبیق، ومساعدة جمیع األطراف على فھم وتفسیر المعاییر. یتضمن ھذا اإلطار العام المعدل 

اعتراف للموجودات والمطلوبات، كذلك یوضح للمفھوم بعض المفاھیم الجدیدة، ویقدم تعریفات محدثة ومعاییر 
بعض المصطلحات الھامة. لم یكن لھذه التعدیالت أي أثر على القوائم المالیة االولیة الموجزة الموحدة للمجموعة.

ضریبة الدخل الحالیة والمؤجلة٢-٣

ضریبة الدخل الحالیة 
بالمبلغ المتوقع استرداده أو دفعھ للسنة الحالیة إلى الھیئات یتم قیاس موجودات ومطلوبات ضریبة الدخل الحالیة 

الضریبیة. إن معدالت الضریبة واالنظمة الضریبیة المستخدمة في حساب المبلغ ھي تلك الصادرة أو الساریة 
المفعول بتاریخ التقریر المالي.

ضریبة الدخل المؤجلة
مطلوبات على الفروقات المؤقتة بین الوعاء الضریبي یتم تكوین مخصص للضریبة المؤجلة باستخدام طریقة ال

للموجودات والمطلوبات وقیمھا الدفتریة حسب أغراض التقریر المالي في تاریخ التقریر المالي.

یتم االعتراف بمطلوبات الضرائب المؤجلة لجمیع الفروقات الضریبیة المؤقتة، فیما عدا:
عتراف األولي للشھرة أو أصل أو التزام في معاملة لیست تجمیع عندما ینشأ التزام الضریبة المؤجلة من اال·

أعمال، في وقت المعاملة، وال یؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضریبة
ما یتعلق بالفروقات الضریبیة المؤقتة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزمیلة، ·

رتیبات المشتركة، وعند إمكانیة السیطرة على توقیت عكس قید الفروقات المؤقتة، وأنھ من والحصص في الت
المحتمل أال یتم عكس قید الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور.

یتم االعتراف بموجودات الضریبة المؤجلة لجمیع الفروقات المؤقتة القابلة للخصم، وترحیل مبلغ على حساب ضریبة 
دم وأي خسائر ضریبیة غیر مستخدمة یتم إدراج موجودات الضریبة المؤجلة إلى الحد الذي یكون فیھ غیر مستخ

من المحتمل توافر ربح خاضع للضریبة یمكن بمقابلھ استخدام الفروقات المؤقتة القابلة للخصم وترحیل مبلغ على 
حساب ضریبة غیر مستخدم والخسائر الضریبیة غیر المستخدمة، باستثناء:

عندما ینشأ أصل الضریبة المؤجلة المتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للخصم من االعتراف األولي ألصل أو التزام 
في معاملة لیست تجمیع أعمال، في وقت المعاملة، وال یؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة 

للضریبة.
صم المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والزمیلة والحصص فیما یتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للخ·

في ترتیبات مشتركة، یتم االعتراف بموجودات الضریبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي یكون فیھ من المحتمل 
عكس قید الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور ویكون الربح الخاضع للضریبة متاحًا ویمكن مقابلھ استخدام 

لفروقات المؤقتة.ا
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٩

(تتمة)التغیرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة-٣

(تتمة)ضریبة الدخل الحالیة والمؤجلة٢-٣

(تتمة)ضریبة الدخل المؤجلة
یتم مراجعة القیم الدفتریة للموجودات الضریبیة المؤجلة في تاریخ كل تقریر مالي وتخفض إلى الحد الذي ال یحتمل 

یكفي من الربح الخاضع للضریبة بما یسمح باستخدام جزء أو جمیع الموجودات الضریبیة المؤجلة. معھ توافر ما 
یعاد تقییم الموجودات الضریبیة المؤجلة غیر المعترف بھا في تاریخ اعداد كل تقریر مالي، ویتم االعتراف بھا إلى 

المستقبلیة الخاضعة للضریبة.الحد الذي یحتمل معھ تغطیة الموجودات الضریبیة المؤجلة من األرباح

تقاس موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة باستخدام المعدالت الضریبیة التي یتوقع تطبیقھا خالل السنة التي 
تتحقق فیھا الموجودات أو تسدد فیھا المطلوبات وذلك على أساس المعدالت الضریبیة (واألنظمة الضریبیة) الصادرة 

ریخ التقریر المالي. إن الضریبة المؤجلة المتعلقة بالبنود المثبتة خارج الربح أو الخسارة یتم أو الساریة المفعول بتا
االعتراف بھا خارج الربح أو الخسارة. یتم اثبات بنود الضریبة المؤجلة والمتعلقة بمعاملة ما وذلك إما في الدخل 

الشامل اآلخر أو ضمن حقوق الملكیة مباشرة.

لمنافع الضریبیة التي تم االستحواذ علیھا كجزء من عملیة تجمیع األعمال والتي لم تِف بمعاییر یتم الحقًا اثبات ا
االثبات المستقل لھا في ذلك التاریخ وذلك إذا ما تم تغیر المعلومات الجدیدة المتعلقة بالحقائق والظروف. سیتم اعتبار 

إذا تم تكبده خالل فترة القیاس أو اثباتھ في الربح أو التعدیل كانخفاض في الشھرة (طالما أنھ لم یتجاوز الشھرة) 
الخسارة.

تقوم المجموعة بمقاصة موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة وذلك فقط عند وجود حق نظام ملزم لتسویة 
موجودات الضریبة الحالیة مع مطلوبات الضریبة الحالیة، وأن موجودات الضریبة المؤجلة ومطلوبات الضریبة 

لة تتعلق بضریبة الدخل المفروضة من قبل نفس السلطة الضریبیة على نفس المنشأة أو منشآت مختلفة خاضعة المؤج
للضریبة، والتي تنوي إما تسویة موجودات ومطلوبات الضریبة الحالیة على أساس الصافي أو بیع الموجودات 

تسویة أو استرداد مبالغ ھامة لموجودات أو وسداد المطلوبات في آن واحد، وذلك في كل فترة مستقبلیة یتوقع فیھا 
مطلوبات الضریبة المؤجلة.

الزكاة والضریبة-٤

.  لم لایر سعودي)٥٬٠٠٧م:٢٠١٩سبتمبر ٣٠(لایر سعودي ٣٬٣٨٤كان مصروف الزكاة والضریبة للفترة ھو 
للشركة األم وشركاتھا التابعة عن القوائم المالیة الموحدة الربط الزكوي والضریبةوضععلى یكن ھناك تغیرات 
م. ٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

الحركة في مخصص الزكاة للفترة / للسنة على النحو التالي:

لفترة التسعة أشھر 
٣٠المنتھیة في 

م٢٠٢٠سبتمبر 

للسنة المنتھیة 
دیسمبر٣١في 

م٢٠١٩
لایر سعودي 

باآلالف
لایر سعودي 

باآلالف

٦٬٩٣٩٦٬٤٦٣في بدایة الفترة/ السنة
٣٬٣٨٣٥٬٥٢٤مخصص مكون خالل الفترة/ السنة

)٥٬٠٤٨()٥٬٠٠٨(مدفوع خالل الفترة/ السنة
───────────────────

٥٬٣١٤٦٬٩٣٩في نھایة الفترة/ السنة
═══════════════════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة) (تتمة)
م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

١٠

ربحیة السھم-٥

یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة بقسمة الربح للفترة العائد لحملة األسھم العادیة للشركة األم على المتوسط المرجح 
لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة.  ال ینطبق احتساب الربحیة المخفضة للسھم على المجموعة.  

یتم احتساب ربحیة السھم كما یلي:

الممتلكات والمعدات-٦

لفترة الثالثة أشھر 
سبتمبر ٣٠المنتھیة في 

لفترة التسعة أشھر 
سبتمبر ٣٠المنتھیة في 

م٢٠١٩م٢٠٢٠م٢٠١٩م٢٠٢٠

الربح العائد لحملة األسھم العادیة للشركة األم 
٤٠٬٤٧٦٤٥٬٢٤٣١٠٨٬٣٥٤١٣٠٬٣٢٤(لایر سعودي باآلالف)

════════════════════════════
المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة لربحیة السھم 

٧١٬١٦٧٧١٬١٦٧٧١٬١٦٧٧١٬١٦٧األساسیة والمخفضة (لایر سعودي باآلالف)
════════════════════════════

٠٫٥٧٠٫٦٤١٫٥٢١٫٨٣ربحیة السھم (باللایر السعودي) 
════════════════════════════

لفترة التسعة أشھر المنتھیة  
م ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

للسنة المنتھیة  
م ٢٠١٩دیسمبر ٣١في

لایر سعودي 
باآلالف

لایر سعودي 
باآلالف

لایر سعودي 
باآلالف

لایر سعودي 
باآلالف 

لایر سعودي 
باآلالف 

لایر سعودي 
باآلالف 

المجموعأخرىسیاراتالمجموع أخرى سیارات 

١٬٠٩٧٬٣٣١١٢٩٬٦٨١١٬٢٢٧٬٠١٢١٬١١٢٬٣٢١٩٥٬٥٧٧١٬٢٠٧٬٨٩٨صافي القیمة الدفتریة االفتتاحیة 
٢٧٨٬٢٤٥٢٬٤٩٦٢٨٠٬٧٤١٥٣٨٬٢٩٧٤٥٬٧٥٨٥٨٤٬٠٥٥إضافات خالل الفترة/ السنة

) ١٠٩٬٧٦٩() ٥٬٠٩١() ١٠٤٬٦٧٨() ٤٥٬٨٩٦(ـــ) ٤٥٬٨٩٦(تحویل سیارات إلى مخزون  
ـــــــــ) ٢٦() ٢٦(ـــحذف 

) ٤٥٥٬١٧٢() ٦٬٥٦٣() ٤٤٨٬٦٠٩() ٣١٦٬٠٤٣() ٣٬٥٧٢() ٣١٢٬٤٧١(استھالك للفترة / للسنة
──────────────────────────────────────────────

١٬٠١٧٬٢٠٩١٢٨٬٥٧٩١٬١٤٥٬٧٨٨١٬٠٩٧٬٣٣١١٢٩٬٦٨١١٬٢٢٧٬٠١٢الدفتریة الختامیةصافي القیمة 
══════════════════════════════════════════════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة) (تتمة)
م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

١١

جودات حق االستخدام والتزامات عقود اإلیجاروالم-٧

الموجودات غیر الملموسة-٨

لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

المنتھیة فيللسنة 
م٢٠١٩دیسمبر ٣١

موجودات حق 
االستخدام

التزامات 
عقود اإلیجار

موجودات حق 
االستخدام

التزامات عقود 
اإلیجار

لایر سعودي 
باآلالف

لایر سعودي 
باآلالف

لایر سعودي 
باآلالف

لایر سعودي 
باآلالف

٣٣٬٩٣٠٢٩٬٢٥٧٢٦٬٧١٢٢٤٬٩٢٢الرصید االفتتاحي
٢٬٩٤٢٢٬٩٤٢١٧٬٧٠٦١٧٬٧٠٦إضافات خالل الفترة/ السنة

ــ حذف ــ ـ )٦٬٦٥٠()٥٬٢٤٠(ـ
ــ )٨٬١٨٠(مصروف استھالك ـــ)٥٬٢٤٨(ـ

ــ زیادة فائدة ١٬٥٠٩ـــ١٢٥ـ
ــ مدفوعات )٨٬٢٣٠(ـــ)٨٧٨٤٬(ـ

───────────────────────────────
٢٨٬٦٩٢٢٧٬٨٣٣٣٣٬٩٣٠٢٩٬٢٥٧الرصید الختامي

═══════════════════════════════

المنتھیة فيلفترة التسعة أشھر
م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

للسنة المنتھیة في
م٢٠١٩دیسمبر٣١

برمجیاتالمجموعملكیة فكریة برمجیات
لایر سعودي 

باآلالف
لایر سعودي 

باآلالف
لایر سعودي 

باآلالف
لایر سعودي 

باآلالف

التكلفة 
ــ ٨٬٣١٨ینایر١ ٨٬٣١٨٨٬٣٩١ـ

ــ اقتناء خالل الفترة/ السنة ١٬٨٢٣١٬٨٢٣١٥٩ـ
ــ استبعاد ــ ـ ــ ـ )٢٣٢(ـ

────────────────────────────────
٨٬٣١٨١٬٨٢٣١٠٬١٤١٨٬٣١٨

────────────────────────────────
إطفاء

ــ ٧٬٨٥٤ینایر١ ٧٬٨٥٤٧٬٦٩٩ـ
ــ ١٢٤اطفاء خالل الفترة/ السنة ١٢٤٢٨٣ـ

ــ استبعاد ــ ـ ــ ـ )١٢٨(ـ
────────────────────────────────

ــ ٧٬٩٧٨ ٧٬٩٧٨٧٬٨٥٤ـ
────────────────────────────────

–صافي القیمة الدفتریة 
٣٤٠١٬٨٢٣٢٬١٦٣٤٦٤الرصید الختامي

════════════════════════════════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة) (تتمة)
م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

١٢

اقتناء شركة تابعة-٩
المتبقیة من الشركة ٪٥١م، استحوذت الشركة األم على نسبة ٢٠٢٠ینایر  ٢٦، اعتبارا من ١كما جاء في اإلیضاح  

الزمیلة والتي تقع في الھند وھي یونیترانس انفوتیك خدمات الھند الخاصة المحدودة ("شركة تابعة") بإجمالي مبلغ 
ملیون لایر سعودي خالل ٢٫٨٦٩ع ثمن الشراء البالغ ووفقًا لشروط الدفع، تم دفملیون لایر سعودي. ٢٫٨٦٩

الفترة عند االقتناء.
للشركة تم احتساب االقتناء باستخدام طریقة الشراء المحاسبیة.  وقد سجلت الشركة األم صافي الموجودات المقتناة

ملیون لایر سعودي دون أي ١٬٨٢٣التابعة بالقیمة العادلة وھو ما نتج عنھ أصل غیر ملموس (ملكیة فكریة) بقیمة 
شھرة.

فیما یلي تفاصیل صافي الموجودات المقتناة وقیمھا العادلة المعنیة:

واالحتیاطي النظامي المالرأس-١٠
م: ٢٠١٩دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٧١١٫٦٧م، یبلغ رأسمال الشركة األم ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠كما في 
ملیون سھم) ٧١٫١٦٧م:  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١ملیون سھم (٧١٫١٦٧ملیون لایر سعودي) حیث یتكون من  ٧١١٫٦٧

للسھم الواحد.لایر سعودي ١٠مدفوع بالكامل بقیمة 
١٠٦٫٧٥م توزیعات أرباح نقدیة نھائیة بمبلغ ٢٠١٩ینایر ٣١اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 

م.  وافق المساھمون في ٢٠١٨دیسمبر ٣١لایر سعودي للسھم) للسنة المنتھیة في ١٫٥ملیون لایر سعودي (تمثل 
م على اقتراح المجلس واعتمدوا توزیعات أرباح نھائیة.٢٠١٩أبریل ١٨اجتماع الجمعیة العمومیة بتاریخ 

٣٥٫٥٨م توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة بمبلغ ٢٠١٩أكتوبر ٢٤اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 
.لایر سعودي للسھم)٠٫٥تمثلملیون لایر سعودي (

م توزیعات أرباح نقدیة نھائیة بمبلغ ٢٠٢٠فبرایر ٦اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 
قام مجلس م.   ٢٠١٩دیسمبر  ٣١لایر سعودي للسھم) للسنة المنتھیة في  ١٫٥لایر سعودي (تمثل  ١٠٦٫٧٥٠٫٠٠٢

لایر ١٠٦٫٧٥٠٫٠٠٢ألرباح النقدیة من بتعدیل مبلغ توزیعات ام ٢٠٢٠ابریل ١٦في اجتماعھ المنعقد في اإلدارة 
لایر سعودي للسھم) ٠٫٥لایر سعودي (تمثل ٣٥٫٥٨٣٫٣٣٤لایر سعودي للسھم الواحد) الى ١٫٥سعودي (تمثل 

م.٢٠٢٠یونیو ١٥م التي تم اعتمادھا في اجتماع الجمعیة العمومیة في ٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
٣٥٫٥٨توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة بمبلغ  علىم٢٠٢٠یولیو  ٢٣اجتماعھ المنعقد بتاریخ  مجلس اإلدارة في  وافق

م.٢٠٢٠دیسمبر ٣١لایر سعودي للسھم) للسنة المنتھیة في ٠٫٥ملیون لایر سعودي (بواقع 

القیمة العادلة  القیمة الدفتریة
لایر سعودي 

باآلالف
لایر سعودي 

باآلالف
صافي الموجودات المقتناة: 

٥٩٥٩موجودات ثابتة 
ــ أصل غیر ملموس (ملكیة فكریة) ١٬٨٢٣ـ

٥٤٥٤أصل ضریبة مؤجلة
٥١٣٥١٣ذمم مدینة تجاریة
١٬٥٣٣١٬٥٣٣نقد وما في حكمھ

١٨٥١٨٥قروض قصیرة األجل وسلف
١٠٠١٠٠موجودات متداولة أخرى
)١٨()١٨(مطلوبات متداولة اخرى
)١٦١()١٦١(مخصص قصیر األجل

────────────────
٢٬٢٦٥٤٬٠٨٨صافي الموجودات المقتناة  

════════
)١٬٢١٩()٪٤٩ناقص: القیم الدفتریة الستثمار مملوكة سابقاً (

────────
٢٬٨٦٩ثمن الشراء

════════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة) (تتمة)
م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

١٣

واالحتیاطي النظامي (تتمة)المالرأس-١٠

تیاطي النظامي یتم على أساس ربع سنوي. إال انھ حتى السنة الماضیة، كان التحول من األرباح المبقاة إلى االح
م، قررت المجموعة عمل التحویالت من األرباح المبقاة إلى االحتیاطي النظامي كل نصف ٢٠٢٠ینایر  ١من بدایة  

م. ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠سنة، بالتالي لم یتم عمل تحویالت خالل الفترة المنتھیة في 

القروض البنكیة-١١

تتكون القروض البنكیة طویلة األجل للمجموعة من تسھیالت بموجب منتجات تمویل إسالمي تتضمن اتفاقیات بیع 
مرابحة/ تورق مع بنوك تجاریة في المملكة العربیة السعودیة.  یترتب على مثل ھذه القروض رسوم تمویل وفقًا 

ه القروض مضمونة بواسطة سندات ألمر تستحق لألسعار السائدة في السوق في تاریخ إبرام عقود القروض.  وھذ
عند الطلب.  تتضمن اتفاقیات القروض تعھدات تنص ـ من بین أمور أخرى ـ على االحتفاظ بنسب مالیة محددة. 

شھرًا من تاریخ قائمة المركز المالي االولیة الموجزة الموحدة تم عرضھا ١٢إن األقساط التي تستحق خالل 
قائمة المركز المالي االولیة الموجزة الموحدة.  إن القروض البنكیة مستحقة على أقساط كمطلوبات متداولة في

م.٢٠٢١فبرایر ٢٨شھریة متغیرة على أن یتم سداد القسط األخیر في 

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا-١٢

وكبار موظفي اإلدارة بالشركة والمنشآت تمثل الجھات ذات العالقة كبار المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة 
الخاضعة للسیطرة أو السیطرة المشتركة، أو التي یمارس علیھا تأثیرًا ھاماً من قبل ھذه الجھات. یتم إجراء المعامالت 

مع الجھات ذات العالقة وفقاً لشروط التعامل التجاریة السائدة.

سبتمبر٣٠
م٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
م٢٠١٩

لایر سعودي 
باآلالف

لایر سعودي 
باآلالف

١٤٬٨٨٩٦٠٬٣٣٩اتفاقیات بیع بالمرابحة / اتفاقیة تورق
)٥٧٬٠٠٦()١٤٬٨٨٩(ناقص: الجزء المتداول

────────────────
٣٬٣٣٣ـــالجزء غیر المتداول

════════════════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة) (تتمة)
م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

١٤

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا (تتمة)-١٢

المتعلقة بھا:فیما یلي المعامالت الجوھریة والمبالغ )أ

یمثل المستحق من جھة ذات عالقة اعتبارًا من نھایة الفترة/السنة كما یلي:)ب

مبالغ المعامالتمبالغ المعامالتطبیعة المعامالتطبیعة العالقةالجھة ذات العالقة
لفترة الثالثة 
أشھر المنتھیة 

سبتمبر ٣٠في 
م٢٠٢٠

لفترة التسعة 
أشھر المنتھیة 

سبتمبر ٣٠في 
م٢٠١٩

لفترة التسعة 
أشھر المنتھیة 

سبتمبر ٣٠في 
م٢٠٢٠

لفترة التسعة 
أشھر المنتھیة 

سبتمبر ٣٠في 
م٢٠١٩

لایر سعودي 
باآلالف

لایر سعودي 
باآلالف

لایر سعودي 
باآلالف

لایر سعودي 
باآلالف

٥٢٣١ـــ٧ایجار سیاراتمساھممجموعة الزاھد (اإلیضاح ب) 
ــ خدمات مھنیةجھات ذات عالقة أخرىعبد هللا عالممكتب محاماة باسم ـــ١٬٧٠٧ــــ

١٬٧٣٨١٬١٧٦٥٬١٤٩٤٬١٨٢منافع قصیرة األجلموظفین كبار موظفي اإلدارة 
١٤٨١٥١٤٤٦٤٦٨منافع طویلة األجل

ــ اإلدارةمكافأة مجلس  ١٬٠٩٦١٬٢٨٣٣٬٢٠٩ـ

سبتمبر ٣٠
م ٢٠٢٠

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

لایر سعودي 
باآلالف

لایر سعودي 
باآلالف

٥٢٧مجموعة الزاھد (المضمنة في صافي الذمم المدینة التجاریة)
════════════════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
التابعة(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة) (تتمة)
م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

١٥

االرتباطات وااللتزامات الطارئة-١٣

دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٢٠٬٢م، لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة بمبلغ ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠كما في 
المجموعة ضمن دورة ملیون لایر سعودي) صادرة من بنوك في المملكة العربیة السعودیة نیابًة عن ٨٬٩م: ٢٠١٩

األعمال االعتیادیة.

المعلومات القطاعیة-١٤

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

لداخلیة لكل وحدة من وحدات األعمال االستراتیجیة مختلفة.  تقوم اإلدارة العلیا للمجموعة بمراجعة تقاریر اإلدارة ا
على أساس ربع سنوي على األقل. یوضح الملخص التالي العملیات في كل قطاع من قطاعات المجموعة:

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

ضمن قطاعات اإلیجار والتأجیر.

لم یتم تجمیع قطاعات التشغیل لتكوین قطاعات التشغیل المفصح عنھا أعاله.

تتضمن نتائج القطاعات التي یتم إعداد التقاریر عنھا ورفعھا إلى اإلدارة العلیا (رئیس مجلس اإلدارة، الرئیس التنفیذي 
للمجموعة، ومدیر شؤون الشركات، والمسؤول المالي االول للمجموعة) تلك البنود العائدة مباشرًة إلى قطاع ما وتلك 

النتائج التي تستند إلى أساس معقول. 

ن المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع تشغیلي مبینة أدناه. یتم قیاس األداء استنادًا إلى إیرادات القطاعات بالشكل إ
الوارد في التقاریر الداخلیة لإلدارة التي ُتراجع من قبل اإلدارة العلیا.  ال توجد إیرادات بین القطاعات تم التصریح 

٣٠ي معلومات القطاعات لفترة الثالثة أشھر وفترة التسعة أشھر المنتھیتین في عنھا خالل الفترة. یمثل الجدول التال
م: ٢٠٢٠سبتمبر 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
المجموعأخرىتأجیر إیجار التفاصیل  

لفترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في

لفترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في

لفترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في

لفترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في

سبتمبر ٣٠
م ٢٠٢٠

سبتمبر  ٣٠
م٢٠١٩

سبتمبر ٣٠
م ٢٠٢٠

سبتمبر  ٣٠
م٢٠١٩

سبتمبر ٣٠
م ٢٠٢٠

سبتمبر  ٣٠
م٢٠١٩

سبتمبر ٣٠
م ٢٠٢٠

سبتمبر  ٣٠
م٢٠١٩

لایر سعودي  
باآلالف 

لایر سعودي  
باآلالف 

لایر سعودي  
باآلالف 

لایر سعودي  
باآلالف 

لایر سعودي  
باآلالف 

لایر سعودي  
باآلالف 

لایر سعودي  
باآلالف 

لایر سعودي  
باآلالف 

إیرادات
١٢٢٬٢٩٨١٣٧٬١٠٤٤٢٬٢٨٨٥٧٬٦٧٢٦٣٬٠٦٥٦٠٬٨٦٨٢٢٧٬٦٥١٢٥٥٬٦٤٤

استھالك 
ــ ـــ)٣٤٬٦٢٢() ٣٠٬٥٩٢()٧٥٬٥٧٨() ٦٨٬٣٦٧( ) ١١٠٬٢٠٠() ٩٥٩٩٨٬(ـ

───────────────────────────────────────────────────────
٥٣٬٩٣١٦١٬٥٢٦١١٬٦٩٦٢٣٬٠٥٠٦٣٬٠٦٥٦٠٬٨٦٨١٢٨٬٦٩٢١٤٥٬٤٤٤ربح القطاع 

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



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
التابعة(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة) (تتمة)
م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

١٦

(تتمة)المعلومات القطاعیة-١٤

(المصروفات) غیر الموزعة:/اإلیرادات

(المصروفات) غیر الموزعة:/اإلیرادات

)٦٨٬٢٣٢()٦٤٬٠٤٢(تكلفة اإلیرادات
١٬٣٦٠١٦إیرادات تشغیل أخرى، صافي

)١٠٬٢٧٤()١٠٬٤٦٧(مصروفات بیع وتسویق
)١٨٬٣٠٩()١٣٬١٤٧(مصروفات عمومیة واداریة

)١٬٠٤٣()٦٨٢(تكلفة تمویل، صافي
١٧ـــحصة في نتائج شركات زمیلة

──────────────
٤١٬٧١٤٤٧٬٦١٩الربح قبل الزكاة

══════════════

لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
المجموع أخرى تأجیرإیجار التفاصیل 

سبتمبر  ٣٠
م٢٠٢٠

سبتمبر  ٣٠
م ٢٠١٩

سبتمبر  ٣٠
م٢٠٢٠

سبتمبر  ٣٠
م ٢٠١٩

سبتمبر  ٣٠
م٢٠٢٠

سبتمبر  ٣٠
م ٢٠١٩

سبتمبر  ٣٠
م٢٠٢٠

سبتمبر  ٣٠
م ٢٠١٩

لایر سعودي  
باآلالف

لایر سعودي  
باآلالف 

لایر سعودي  
باآلالف

لایر سعودي  
باآلالف 

لایر سعودي  
باآلالف

لایر سعودي  
باآلالف 

لایر سعودي  
باآلالف

لایر سعودي  
باآلالف 

٣٧١٬٩٢٩٣٩٥٬٤٨٣١٣٥٬٨٨٩١٨٨٬٣٨٤١٨٤٬١٦٥١٨٥٬٦٥٤٦٩١٬٩٨٣٧٦٩٬٥٢١إیرادات  

) ٣٣١٬٨٠٩()٧١٣١٢٬٤(ــــــ) ١٠١٬٢٠٥()٩٩٫٩١٧() ٢٣٠٬٦٠٤()٢١٢٬٥٥٤(استھالك 
───────────────────────────────────────────────────────

١٥٩٬٣٧٥١٦٤٬٨٧٩٩٧٢٣٥٬٨٧٬١٧٩١٨٤٬١٦٥١٨٥٬٦٥٤٢٣٧٩٬٥١٤٣٧٬٧١٢ربح القطاع 
═════════════════════════════════════════

)٢١٥٬٢٧٨()١٨٧٬٣٥٦(تكلفة إیرادات
١٬٥٤٥٨٥٣إیرادات تشغیل أخرى، صافي

)٣١٬٨٤٣()٣٢٬١١٨(وتسویقمصروفات بیع 
)٥٢٬٦٩٧()٤٧٬٦٧٩(مصروفات عمومیة واداریة

)٣٬٤١٩()٢٬٠٣١(تكلفة تمویل، صافي
ــ حصة في نتائج شركات زمیلة ٣ـ

──────────────
١١١٬٨٧٣١٣٥٬٣٣١الربح قبل الزكاة

══════════════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
التابعة(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة) (تتمة)
م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

١٧

(تتمة)المعلومات القطاعیة-١٤

فیما یلي تفاصیل موجودات ومطلوبات القطاعات:

والمطلوباتالقیمة العادلة للموجودات -١٥

القیمة العادلة ھي الثمن المستلم لبیع أصل ما أو الثمن المدفوع لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین المشاركین في 
السوق في تاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات تتم 

إما:

ودات أو المطلوبات؛ أوفي السوق الرئیسي للموج·
في حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات·

إن السوق الرئیسي أو األكثر فائدة یجب أن تكون قابلة للوصول إلیھا من قبل المجموعة.

ستفیدون عند تسعیر الموجودات تقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملین في السوق سی
والمطلوبات وأنھم یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة. إن قیاس القیمة العادلة ألصل ما غیر مالي یأخذ بعین 
االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك 

لى متعامل آخر في السوق سیقوم باستخدامھ االستخدام األفضل واألمثل.األصل أومن خالل بیعھ إ

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة أو االفصاح عنھا في القوائم المالیة ضمن التسلسل 
ھامة لقیاس القیمة العادلة ككل:الھرمي لمستویات القیمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى ال

المستوى األول: األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.·
قابلة للمالحظة بصورة -الھامة لقیاس القیمة العادلة -طرق تقییم تعتبر مدخالت المستوى األدنى :٢المستوى ·

مباشرة أو غیر مباشرة.
غیر قابلة للمالحظة.-الھامة لقیاس القیمة العادلة -: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى ٣المستوى ·

وفي الحاالت التي تقسم فیھا المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات إلى مستویات مختلفة 
سل الھرمي لقیاس القیمة العادلة، یتم تصنیف قیاس القیمة العادلة إجماًال بنفس مستوى التسلسل الھرمي لقیاس من التسل

القیمة العادلة وذلك على أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل.

ة العادلة في نھایة فترة التقریر المالي تقوم المجموعة بإثبات التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي لقیاس القیم
التي حدث فیھا التغیر.  

غیر موزعموزعالتفاصیل
المجموعأخرىتأجیرإیجار 

لایر سعودي 
باآلالف

لایر سعودي 
باآلالف

لایر سعودي 
باآلالف

لایر سعودي 
باآلالف

م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠
٦٨٧٬٨٧٥٣٢٩٬٣٣٥٤١٧٬٤١٩١٬٤٣٤٬٦٢٩موجودات القطاعات 
ــ مطلوبات القطاعات  ــ ـ ٢٣٧٬٦٤٣٢٣٧٬٦٤٣ـ

م٢٠١٩دیسمبر ٣١

٧٤٥٬٣٢٣٣٥٢٬٠٠٨٣٥٥٬٤٧٧١٬٤٥٢٬٨٠٨موجودات القطاعات
٢٩٣٬٠٠٩٢٩٣٬٠٠٩ــــــمطلوبات القطاعات



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت
التابعة(شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة) (تتمة)
م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

١٨

(تتمة)القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات-١٥

م، تقارب القیم العادلة لألدوات المالیة الخاصة بالمجموعة القیمة ٢٠١٩دیسمبر ٣١م و٢٠٢٠سبتمبر ٣٠كما في 
ھیكل القیمة العادلة.  لم یتم تطبیق أیة مدخالت ھامة عند تقییم الذمم من ٢الدفتریة لھا ویتم تصنیفھا ضمن المستوى 

م. ٢٠١٩دیسمبر ٣١م و٢٠٢٠سبتمبر ٣٠المدینة التجاریة كما في 

یتم تحدید القیم العادلة لقروض المجموعة باسـتخدام طریقة التدفقات النقدیة المخصـومة باسـتخدام معدل الخصـم الذي  
م، القیم  ٢٠١٩دیســـــمبر ٣١و٢٠٢٠ســـــبتمبر ٣٠نـھاـیة فترة التقریر الـمالي. كـما في یعكس مـعدالت القروض في 

الدفتریة لمبالغ القروض ال تختلف بشكل جوھري عن قیمھا العادلة المحتسبة.

م، لم تكن ھناك تنقالت بین المستویات.٢٠٢٠سبتمبر ٣٠خالل الفترة المنتھیة في 

)١٩تأثیر كورونا (كوفید -١٦

م، وبعدھا أعلنت عنھ منظمة الصحة ٢٠١٩) للمرة األولى في نھایة شھر دیسمبر ١٩-د فیروس جدید (كوفیدتم تحدی
م كجائحة. ال یزال فیروس كورونا ینتشر في جمیع المناطق تقریًبا حول العالم بما في ٢٠٢٠العالمیة الحقًا في مارس  

وحظر التجول في المدن، مما أدى إلى تباطؤ األنشطة ذلك المملكة العربیة السعودیة، مما أدى إلى قیود على السفر
االقتصادیة وإغالق العدید من القطاعات على المستویین العالمي والمحلي.

إن مدى تأثیر جائحة فیروس كورونا على أعمال المجموعة وعملیاتھا ونتائجھا المالیة مؤكد لكن لم یتم تحدید المبلغ 
العوامل والتطورات المستقبلیة، والتي قد ال تتمكن المجموعة من تقدیرھا بشكل موثوق خالل ویتوقف على العدید من 

الفترة الحالیة. تشمل ھذه العوامل معدل انتقال الفیروس، ومدة التفشي، واإلجراءات االحترازیة التي قد تتخذھا السلطات 
شاط االقتصادي، وأثر ذلك على األعمال الخاصة الحكومیة للحد من انتشار الوباء، وتأثیر تلك اإلجراءات على الن

بعمالء المجموعة وغیرھا من العوامل.

على الرغم من صعوبة التنبؤ بكامل التأثیر والمدة على األعمال واالقتصاد، قامت إدارة المجموعة بعمل تقییم للتأثیر 
األعمال بما في ذلك عوامل مثل القیود على على عملیات المجموعة ككل وتقدیر احتیاجاتھا للسیولة واالمور المتعلقة ب

السفر والطلب على الخدمات والطلب على السیارات المستخدمة ...الخ. لیس بمقدور المجموعة التأكد فیما إذا كانت 
االفتراضات المستخدمة في التقدیرات أعاله صحیحة نظرًا للظروف الضبابیة. إضافة إلى ان كل من حجم ومدة 

لعالمیة غیر محددة. بالتالي، اتخذت اإلدارة العدید من اإلجراءات للحد من تأثیرات الجائحة بما فیھا وسرعة الجائحة ا
اجراءات تخفیض التكالیف. كما قامت إدارة المجموعة بإعادة احتساب خسائر االئتمان المتوقعة من خالل إدراج 

ملیون لایر سعودي وقامت بتقییم وضع ١٥٬٧عوامل االقتصاد الكلیة مما ادى إلى مخصص لخسائر االئتمان بمبلغ 
التدفقات النقدیة، بما في ذلك التسھیالت البنكیة المتوفرة واستمراریة عقود اإلیجار وجاھزیة إجراءات التشغیل في 
حال تطور الوضع.  إال أن عدم التیقن الحالي یمكن أن یؤدي إلى تغیر مستقبلي في االفتراضات والتقدیرات إلى نتائج 

تتطلب تعدیًال جوھریًا على القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلیة. وبما أن قد 
الموقف یتطور بسرعة وبمزید من الضبابیة حول المستقبل فإن اإلدارة المجموعة سوف تستمر في تقییم التأثیر بناًء 

على التطورات المنظورة.

الموافقة على القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة -١٧

٥م (الموافق ٢٠٢٠أكتوبر ٢٢تم اعتماد ھذه القوائم المالیة االولیة الموجزة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 
ھـ).١٤٤٢ربیع االول 


