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الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت 
) وشركتھا التابعةشركة مساھمة سعودیة(

ــ٧ــ 

)غیر مراجعة(األولیة الموجزة الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠٢٠یونیو٣٠في

الشركةمعلومات عن .١

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

م).٢٠٠٧

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

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

لمكتب المسجل للشركة األم في العنوان التالي:یقع ا

، طریق الملك عبد العزیز، حي البساتین٦٦٩٥
٩٢الوحدة رقم 

، ٤٣٢٧-٢٣٧١٩جدة
المملكة العربیة السعودیة

من رأس المال الصادر لشركة الجذور الراسخة ٪١٠٠الشركة األم نسبة تمتلكالمالي، التقریرفي تاریخ كما 
("الشركة التابعة" أو "رحال" ویشار إلیھا مع الشركة األم مجتمعة بـمملوكة لشخص واحد –دودة للنقلیات المح
أسست في المملكة العربیة السعودیة ونشاطھا ھو تأجیر رحال ھي شركة ذات مسئولیة محدودة ."المجموعة")

.وقطع الغیار بموجب السجل التجاري والتجارة في السیارات الثقیلة والمعدات 

یونیترانس المتبقیة من الشركة الزمیلة وھي ٪٥١الشركة األم على نسبة تم، حصل٢٠٢٠ینایر ٢٦من تاریخ 
وبالتالي بالكامل في ھذه المنشأة،٪١٠٠. وعلیھ فإن الشركة األم تمتلك نسبة انفوتیك خدمات الھند الخاصة المحدودة

زة الموحدة.فقد تم توحیدھا في ھذه القوائم المالیة األولیة الموج

:الشركات الزمیلةفیما یلي تفاصیل 
%رأس المالنسبة النشاط الرئیسي االسم

یونیو٣٠
م٢٠٢٠

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

ترانز لییس القابضة الھندیة الخاصة 
٪٣٢٫٩٩٪٣٢٫٩٩إیجار تشغیلي للسیاراتالمحدودة

یونیترانس انفوتیك خدمات الھند 
ــ توفیر خدمات تقنیة معلوماتدودةالخاصة المح ٪٤٩ـ

م ٢٠٢٠یولیو ٢٣تم اعتماد القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة غیر المراجعة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 
ھـ).١٤٤١ذي الحجة ٢(الموافق 

عداد اإلس اأس. ٢

بیان االلتزام١ـ٢
) "التقریر المالي األولي" ٣٤وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي (الموحدة ُأعدت ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة

المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت 
) وشركتھا التابعةشركة مساھمة سعودیة(

ــ٨ــ 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة)
م٢٠٢٠یونیو٣٠في

عداد (تتمة)أساس اإل.٢

(تتمة)بیان االلتزام١ـ٢
جمیع المعلومات واالفصاحات المطلوبة في المجموعة الكاملة الموحدة ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة ال تتضمن

للسنة المنتھیة للمجموعة ویجب قراءتھا جنبًا إلى جنب مع القوائم المالیة السنویة الموحدة من القوائم المالیة السنویة 
م قد ال تعتبر مؤشرًا ٢٠٢٠یونیو٣٠لفترة األولیة المنتھیة في إن نتائج ام. إضافة لذلك، ف٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

.أدناه)٤- ٢إلیضاح إلى ا(یرجى الرجوع م٢٠٢٠دیسمبر ٣١دقیقاً على النتائج المتوقعة للسنة المالیة المنتھیة في 

أساس القیاس ٢-٢
باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي اریخیة األولیة الموجزة الموحدة طبقًا لمبدأ التكلفة التُتعد ھذه القوائم المالیة 

ومبدأ االستمراریة.

عملة التشغیل والعرض٣-٢
للشركة األم وعملة باللایر السعودي وھو العملة التشغیلیة الموحدة تم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة 

تم تقریب األرقام ألقرب ألف لایر العرض للمجموعة. تم عرض جمیع المعلومات المالیة باللایر السعودي وقد
سعودي ما لم ُیشار إلى خالف ذلك.

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

والموجودات والمطلوبات المصرح عنھا واإلفصاحات المرفقة، واإلفصاح عن على مبالغ اإلیرادات والمصروفات 
. الطارئةااللتزامات

ومصادر االحتسابتطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة وطرق عند اإلدارة تتخذھاالتي الجوھریةإن األحكام 
.  م٢٠١٩دیسمبر ٣١ة للسنة المنتھیة في المالیة الموحدالقوائم على ُطبقتالتقدیر الرئیسیة ھي نفس األحكام التي 

نتائج قد ینتج عنھ في االفتراضات والتقدیرات مستقبلي الحالیة، فإن أي تغییر التیقن في ضوء حالة عدم ومع ذلك، و
. وبما أن المستقبلیةالمتأثرة في الفترات المطلوبات أو للموجودات الدفتریة على القیم تتطلب تعدیًال جوھریًا قد 

استنادا إلى التطورات التأثیر تقییم في اإلدارة تستمر فسوف التیقن المستقبلیة، بسرعة مع حاالت عدم یتطور الوضع
).١٦اإلیضاح المرتقبة (انظر أیضاً 

للمجموعةالتغیرات في السیاسات المحاسبیة . ٣

التي األولیة الموجزة الموحدة مع تلك تتوافق السیاسات المحاسبیة وطرق االحتساب المطبقة في إعداد القوائم المالیة 
التعدیالت م فیما عدا تطبیق ٢٠١٩دیسمبر ٣١في إعداد القوائم المالیة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في أُتبعت

. لم تقم والسیاسات المحاسبیة الجدیدة كما ھو موضح أدناهم٢٠٢٠ینایر ١التي تدخل حیز التنفیذ في والتفسیرات 
بالتطبیق المبكر ألي معاییر أخرى أو تفسیرات أو تعدیالت صدرت ولكن لم تدخل حیز التنفیذ.المجموعة

م٢٠٢٠ینایر ١حیز التنفیذ في دخلتالتي التعدیالت والتفسیرات ١ـ٣
األولیةالمالیة القوائم ، ولكن لیس لھا تأثیر أو ال تنطبق على م٢٠٢٠تنطبق عدة تعدیالت وتفسیرات ألول مرة في 

)، فإن طبیعة وتأثیر تلك ٣٤بموجب معیار المحاسبة الدولي (الموحدة للمجموعة. وكما ھو مطلوب الموجزة 
موضحة كما یلي:التغیرات 

"العمل التجاري) "تعریف ٣تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (١-١-٣
تضمن یأن جبیعمًال تجاریاً عتبریكي ل التجاري أن العم) ٣تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (توضح ال

قدرة الشركة على تساھم فيعلى األقل، مدخالت وعملیة موضوعیة و، واألصولمجموعة متكاملة من األنشطة 
. كما توضح أن األعمال یمكن أن توجد دون وجود جمیع المدخالت والعملیات الضروریة لتولید منتجاتتولید 
، ولكنھا قد تؤثر على األولیة الموجزة الموحدة للمجموعةعدیالت تأثیر على القوائم المالیة . لیس لھذه التمنتجات

تجمیع أعمال.یاتالفترات المستقبلیة في حال دخلت الشركة في عمل



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت 
) وشركتھا التابعةشركة مساھمة سعودیة(

ــ٩ــ 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة)
م٢٠٢٠یونیو٣٠في

(تتمة)للمجموعةسیاسات المحاسبیة التغیرات في ال. ٣

(تتمة)م٢٠٢٠ینایر ١حیز التنفیذ في دخلتالتي التعدیالت والتفسیرات ١ـ٣

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

) "األدوات المالیة: االعتراف ٣٩) ومعیار المحاسبة الدولي (٩ر التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (توف
والقیاس" عددًا من اإلعفاءات والتي تنطبق على جمیع عالقات التحوط التي تتأثر بصورة مباشرة بإعادة إعادة 

ما إذا أدت عملیة إعادة تشكیل مؤشر الفائدة على زیادة تشكیل مؤشر أسعار الفائدة. تتأثر العالقة التحوطیة فی
الضبابیة حول توقیت و/أو مقدار التدفقات النقدیة من البند أو األداة المتحوط لھا والمرتبطة بمؤشر الفائدة. لیس لھذه 

عالقات تحوط للمجموعة لكون المجموعة لیس لدیھاالقوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة التعدیالت تأثیر على 
. من أسعار الفائدة

) "تعریف المعلومات الجوھریة"٨) ومعیار المحاسبة الدولي (١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (٣-١-٣
توفر التعدیالت تعریفًا جدیدًا للمعلومات الجوھریة حیث تبین بأن "المعلومات تكون جوھریة إذا كان من المعقول أن 

ریف أو حجب للتأثیر على القرارات التي یتخذھا المستخدمون الرئیسیون للقوائم المالیة ذات یتم توقع حذف أو تح
األغراض العامة على أساس تلك القوائم المالیة، والتي توفر معلومات مالیة حول منشأة معینة ذات تقاریر مالیة". 

لیھما مع المعلومات األخرى في توضح التعدیالت أن الجوھریة تعتمد على طبیعة أو ضخامة المعلومات أو ك
صیاغة فحوى القوائم المالیة. إن تحریف المعلومات یكون جوھریاً إذا كان من المعقول توقع أن تؤثر على القرارات 

القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة التي یتخذھا المستخدمون الرئیسیون. لیس لھذه التعدیالت تأثیر على 
.متوقع أن یكون لھا تأثیر في المستقبل على المجموعةللمجموعة ولیس من ال

م٢٠١٨مارس ٢٩ھیكل مفاھیم إعداد التقریر المالي الصادر في ٤-١-٣
إن ھیكل المفاھیم لیس معیاري ولیس ألي مفھوم من المفاھیم الواردة فیھ أي تجاوز على أي مفاھیم أو متطلبات 

م ھو مساعدة المجلس الدولي لمعاییر المحاسبة في تطویر معاییر واردة في أي معیار. والغرض من ھیكل المفاھی
ومساعدة معدي القوائم المالیة في تطویر سیاسات محاسبیة ثابتة في الحاالت التي تتوافر فیھا معاییر قابلة للتطبیق 

جدیدة ویقدم ولمساعدة جمیع األطراف على فھم وتفسیر المعاییر. یتضمن ھیكل المفاھیم المعدل بعض المفاھیم ال
تعریفات محدثة وضوابط لالعتراف بالموجودات والمطلوبات وتوضیح بعض المفاھیم الھامة. لیس لھذه التعدیالت 

.للمجموعةالقوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة تأثیر على 

والمؤجلة ضریبة الدخل الحالیة ٢-٣

ضریبة الدخل الحالیة 
ن معدالت إالدخل الحالیة وفقًا للمبلغ المتوقع استرداده أو سداده للھیئات الضریبیة. بةضرییتم قیاس موجودات ومطلوبات 

المالي.التقریرالضریبة والقوانین الضریبة المستخدمة في احتساب قیمة الضریبة ھي تلك المطبقة كما في تاریخ 

ضریبة الدخل المؤجلة 
للموجودات والمطلوبات ةالضریبیاألوعیةبات على الفروقات المؤقتة بین المؤجلة باستخدام طریقة المطلوالضریبةیتم تقدیر 

وقیمھا الدفتریة حسب أغراض التقریر المالي في تاریخ التقریر المالي.

یتم إدراج مطلوبات الضرائب المؤجلة لجمیع الفروقات الضریبیة المؤقتة:
 للشھرة أو أصل أو التزام في معاملة لیست تجمیع أعمال، في عندما ینشأ التزام الضریبة المؤجلة من االعتراف األولي

وقت المعاملة، وال یؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضریبة
 فیما یتعلق بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضریبة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والزمیلة والحصص في

عندما یمكن السیطرة على توقیت عكس قید الفروقات المؤقتة ویكون من المحتمل أال یتم عكس قید ترتیبات مشتركة، 
الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور. 



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت 
) وشركتھا التابعةشركة مساھمة سعودیة(

ــ١٠ــ 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة)
م٢٠٢٠یونیو٣٠في

(تتمة)جموعةللمالتغیرات في السیاسات المحاسبیة . ٣

(تتمة) ضریبة الدخل الحالیة والمؤجلة٢-٣

ضریبة الدخل المؤجلة (تتمة) 
یتم االعتراف بموجودات الضریبة المؤجلة لجمیع الفروقات المؤقتة القابلة للخصم، وترحیل مبلغ على حساب ضریبة غیر 

ؤجلة على الحد الذي یكون فیھ من المحتمل مستخدم وأي خسائر ضریبیة غیر مستخدمة. یتم إدراج موجودات الضریبة الم
توافر ربح خاضع للضریبة یمكن بمقابلھ استخدام الفروقات المؤقتة القابلة للخصم وترحیل مبلغ على حساب ضریبة غیر 

مستخدم والخسائر الضریبیة غیر المستخدمة، باستثناء:

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

 والحصص في فیما یتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والزمیلة
المشاریع المشتركة، یتم اثبات موجودات الضریبة المؤجلة وذلك فقط بالقدر الذي یحتمل فیھ عكس قید الفروقات المؤقتة 

في المستقبل المنظور، وأنھ سیتوفر ربح خاضع للضریبة، یمكن مقابلھ استخدام تلك الفروقات المؤقتة.

لمؤجلة في تاریخ كل تقریر مالي وتخفض إلى الحد الذي ال یحتمل معھ توافر القیم الدفتریة للموجودات الضریبیة افحصیتم 
ما یكفي من الربح الخاضع للضریبة بما یسمح باستخدام جزء أو جمیع الموجودات الضریبیة المؤجلة. یعاد تقویم موجودات 

بالقدر الذي من المحتمل أن ینتج عنھ أرباح الضریبة المؤجلة التي لم یتم إثباتھا بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، ویتم إثباتھا 
مستقبلیة خاضعة للضریبة تسمح باسترداد موجودات الضریبة المؤجلة.

تقاس الموجودات والمطلوبات الضریبة المؤجلة باستخدام معدالت الضریبة المتوقع سریانھا في السنة التي یتحقق فیھا األصل 
) الساریة المفعول في تاریخ التقریر المالي. یتم إدراج الضریبیةنظمة األ(وأو یسوى االلتزام بناًء على معدل الضرائب

الضریبة المؤجلة المتعلقة ببنود مسجلة خارج الربح أو الخسارة. یتم اثبات بنود الضریبة المؤجلة والمتعلقة بمعاملة ما وذلك 
إما في الدخل الشامل اآلخر أو ضمن حقوق الملكیة مباشرة.

العتراف بالمنافع الضریبیة المقتناة كجزء من تجمیع األعمال، ولكن دون استیفاء معاییر االعتراف المستقل في یتم الحقًا ا
ذلك التاریخ، في حال وجود معلومات جدیدة حول تغیر في الحقائق أو الظروف. سیتم اعتبار التعدیل كانخفاض في الشھرة 

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

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 المؤجلة تتعلق بضریبة 

لدخل المفروضة من قبل نفس السلطة الضریبیة على نفس المنشأة أو منشآت مختلفة خاضعة للضریبة، والتي تنوي إما تسویة ا
موجودات ومطلوبات الضریبة الحالیة على أساس الصافي أو بیع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد، وذلك في كل 

مبالغ ھامة لموجودات أو مطلوبات الضریبة المؤجلة.فترة مستقبلیة یتوقع فیھا تسویة أو استرداد 



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت 
) وشركتھا التابعةشركة مساھمة سعودیة(

ــ١١ــ 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة)
م٢٠٢٠یونیو٣٠في 

والضریبةالزكاة . ٤

لایر سعودي. لم یكن ھناك تغیرات في الوضع الزكوي ٢٫١٢٠كان مصروف الزكاة والضریبة للفترة ھو 
م. ٢٠١٩دیسمبر ٣١ریبي للشركة األم وشركاتھا التابعة عن القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في والض

الحركة في مخصص الزكاة للفترة / للسنة:فیما یلي

أشھر الستةلفترة 
٣٠المنتھیة في 

م ٢٠٢٠یونیو

المنتھیة في للسنة
دیسمبر٣١

م٢٠١٩
لایر سعودي 

باآلالف
سعودي لایر 

باآلالف 

في بدایة الفترة / السنة
السنة/ الفترةخاللمخصص

مدفوع خالل الفترة / السنة

في نھایة الفترة / السنة

٦٫٩٣٩
٢٫١١٩
ــ  ـ

───────
٩٫٠٥٨

═══════

٦٫٤٦٣
٥٫٥٢٤

)٥٫٠٤٨(
───────

٦٫٩٣٩
═══════

ربحیة السھم . ٥

بقسمة الربح للفترة العائد لحملة األسھم العادیة للشركة األم على المتوسط ة األساسییتم احتساب ربحیة السھم 
على المجموعة. لم یتم ة للسھمالمخفضیةربحالاحتسابالمرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة. ال ینطبق

وقفة خالل الفترة. من العملیات المستمرة بسبب عدم وجود عملیات متالمستقلة ربحیة السھم احتساب عرض 

للسھم:یةربحاحتساب الفیما یلي

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة
یونیو٣٠في 

لفترة الستة أشھر المنتھیة
یونیو٣٠في 

م٢٠١٩م٢٠٢٠م٢٠١٩م٢٠٢٠
الربح العائد لحملة األسھم 

العادیة للشركة األم (لایر 
سعودي باآلالف)

المتوسط المرجح لعدد األسھم 
عادیة لربحیة السھم ال

األساسیة والمخفضة (لایر 
سعودي باآلالف)

ربحیة السھم (باللایر السعودي)

٢٢٫٥٨٢
═══════

٧١٫١٧٦
═══════

٠٫٣٢
═══════

٤٣٫٤٧٧
═══════

٧١٫١٦٧
═══════

٠٫٦١
═══════

٦٨٫٠٣٩
═══════

٧١٫١٦٧
═══════

٠٫٩٦
═══════

٨٥٫٠٨١
═══════

٧١٫١٦٧
═══════

١٫٢٠
═══════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت 
) وشركتھا التابعةشركة مساھمة سعودیة(

ــ١٢ــ 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة)
م٢٠٢٠یونیو٣٠في 

معداتالممتلكات وال. ٦

یجاراإلوالتزامات موجودات حق االستخدام. ٧

أشھر المنتھیة في الستةلفترة 
م ٢٠٢٠یونیو٣٠

للسنة المنتھیة في
م٢٠١٩دیسمبر ٣١

لایر سعودي  
باآلالف 
سیارات 

لایر سعودي   
باآلالف 
أخرى

لایر سعودي   
باآلالف 
المجموع 

لایر سعودي  
باآلالف 
سیارات 

لایر سعودي   
باآلالف 

أخرى 

لایر سعودي   
باآلالف 
المجموع 

االفتتاحیة صافي القیمة الدفتریة 
السنة /الفترة إضافات خالل

تحویل سیارات إلى مخزون  
استھالك للفترة / للسنة 

الدفتریة الختامیة مة صافي القی

١٫٠٩٧٫٣٣١
٢٢٣٫٤٨٤

)٣٠٫٨٧٥ (
)٢١٣٫٥١٢ (

───────
١٫٠٧٦٫٤٢٨
═══════

١٢٩٫٦٨١
١٫٥٨٣
ــــ

)٢٫٣٦٠ (
──────
١٢٨٫٩٠٤
══════

١٫٢٢٧٫٠١٢
٢٢٥٫٠٦٧

)٣٠٫٨٧٥ (
)٢١٥٫٨٧٢ (

───────
١٫٢٠٥٫٣٣٢
═══════

١٫١١٢٫٣٢١
٥٣٨٫٢٩٧

)١٠٤٫٦٧٨  (
)٤٤٨٫٦٠٩(

───────
١٫٠٩٧٫٣٣١
═══════

٩٥٫٥٧٧
٤٥٫٧٥٨

)٥٫٠٩١(
)٦٫٥٦٣(

──────
١٢٩٫٦٨١
══════

١٫٢٠٧٫٨٩٨
٥٨٤٫٠٥٥

)١٠٩٫٧٦٩(
)٤٥٥٫١٧٢(

───────
١٫٢٢٧٫٠١٢
═══════

أشھر المنتھیة في الستةلفترة 
م ٢٠٢٠یونیو٣٠

للسنة المنتھیة في
م٢٠١٩دیسمبر ٣١

موجودات حق  
االستخدام 

التزامات 
إیجار  

موجودات حق 
االستخدام 

التزامات 
إیجار

لایر سعودي 
باآلالف 

لایر سعودي 
باآلالف 

لایر سعودي  
باآلالف

لایر سعودي  
باآلالف

الرصید االفتتاحي
السنة /إضافات تمت خالل الفترة 

استبعادات
مصروف استھالك

تزاید الفائدة
المدفوعات

حذف
الرصید الختامي

٣٣٫٩٣٠
٢٫٨٩٤

ــ  ـ
)٥٫٣٧٥(

ــ  ـ
ــ  ـ

───────
٣١٫٤٤٩

═══════

٢٩٫٢٥٧
٢٫٨٩٤

ــ  ـ
ــ  ـ
٤١٩

)٣٫٢٨٧(
───────

٢٩٫٢٨٣
═══════

٢٦٫٧١٢
١٧٫٧٠٦

)٥٫٢٤٠(
)٥٫٢٤٨(

ـــ
ـــ

───────
٣٣٫٩٣٠

═══════

٢٤٫٩٢٢
١٧٫٧٠٦

)٦٫٦٥٠(
ـــ
١٫٥٠٩

)٨٫٢٣٠(
───────

٢٩٫٢٥٧
═══════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت 
) وشركتھا التابعةشركة مساھمة سعودیة(

ــ١٣ــ 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة)
م٢٠٢٠ویونی٣٠في 

. الموجودات غیر الملموسة٨

اقتناء شركة تابعة.٩
المتبقیة من الشركة ٪٥١الشركة األم على نسبة استحوذت، م٢٠٢٠ینایر ٢٦، اعتبارا من ١جاء في اإلیضاح كما 

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

الفترة عند االقتناء.

للشركة صافي الموجودات المقتناةاألمشراء المحاسبیة. وقد سجلت الشركةلتم احتساب االقتناء باستخدام طریقة ا
ملیون لایر سعودي دون أي ١٫٨٦٩التابعة بالقیمة العادلة وھو ما نتج عنھ أصل غیر ملموس (ملكیة فكریة) بقیمة 

شھرة.

فیما یلي تفاصیل صافي الموجودات المقتناة وقیمھا العادلة المعنیة:

للسنة المنتھیة في              
م٢٠١٩دیسمبر ٣١

أشھر المنتھیة في الستةلفترة 
م ٢٠٢٠یونیو٣٠

برمجیات المجموع  ملكیة فكریة  برمجیات
لایر سعودي

باآلالف
لایر سعودي  

باآلالف
لایر سعودي  

باآلالف
لایر سعودي  

باآلالف
: التكلفة

٨٫٣٩١ ٨٫٣١٨ ــ  ــ ٨٫٣١٨ ینایر ١في 
١٥٩ ١٫٨٢٣ ١٫٨٢٣ ــ  ــ الفترة / السنة االقتناء خالل  

)٢٣٢( ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ استبعاد 
─────── ─────── ─────── ───────

٨٫٣١٨ ١٠٫١٤١ ١٫٨٢٣ ٨٫٣١٨
─────── ─────── ─────── ───────

االطفاء:
٧٫٦٩٩ ٧٫٨٥٤ ــ  ــ ٧٫٨٥٤ ینایر ١في 
٢٨٣ ٨٣ ــ  ــ ٨٣ الفترة / السنةإطفاء خالل

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

٧٫٨٥٤ ٧٫٩٣٧ ــ  ــ ٧٫٩٣٧
─────── ─────── ─────── ───────

٤٦٤ ٢٫٢٠٤ ١٫٨٢٣ ٣٨١ الرصید الختامي –قیمة الدفتریة صافي ال
═══════ ═══════ ═══════ ═══════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت 
) وشركتھا التابعةشركة مساھمة سعودیة(

ــ١٤ــ 

(تتمة)لموجزة الموحدة (غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة ا
م٢٠٢٠یونیو٣٠في 

. اقتناء شركة تابعة (تتمة)٩

رأس المال.١٠

٧١١٫٦٧: م٢٠١٩دیسمبر ٣١(لایر سعودي ملیون ٧١١٫٦٧األمرأسمال الشركةیبلغ ، م٢٠٢٠یونیو٣٠في 
) مدفوعسھمملیون٧١٫١٦٧: م٢٠١٩دیسمبر ٣١(سھم ملیون ٧١٫١٦٧یتكون منحیث ملیون لایر سعودي) 

لایر سعودي للسھم الواحد.١٠بالكامل بقیمة 

١٠٦٫٧٥نھائیة بمبلغ نقدیة توزیعات أرباح م ٢٠١٩ینایر ٣١اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 
وافق المساھمون في . م٢٠١٨دیسمبر ٣١لمنتھیة في لایر سعودي للسھم) للسنة ا١٫٥تمثلملیون لایر سعودي (

توزیعات أرباح نھائیة.اعتمدواواقتراح المجلس علىم٢٠١٩أبریل ١٨اجتماع الجمعیة العمومیة بتاریخ 

٣٥٫٥٨بمبلغ مقترحةنقدیة توزیعات أرباح م٢٠١٩أكتوبر ٢٤اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 
م.٢٠١٩دیسمبر ٣١لایر سعودي للسھم) للسنة المنتھیة في ٠٫٥بواقعودي (ملیون لایر سع

بمبلغ نھائیة نقدیة توزیعات أرباح م ٢٠٢٠فبرایر ٦اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 
لس قام مج. م٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في لایر سعودي للسھم)١٫٥تمثللایر سعودي (١٠٦٫٧٥٠٫٠٠٢
لایر سعودي للسھم ١٫٥لایر سعودي (تمثل ١٠٦٫٧٥٠٫٠٠٢من مبلغ توزیعات األرباح النقدیة اإلدارة بتعدیل
م ٢٠١٩دیسمبر ٣١لایر سعودي للسھم) للسنة المنتھیة في ٠٫٥لایر سعودي (تمثل ٣٥٫٥٨٣٫٣٣٤الواحد) الى 
م.٢٠٢٠یونیو ١٥تماع الجمعیة العمومیة في التي تم اعتمادھا في اجلألسھممن القیم االسمیة ٪٥والتي تمثل 

القیمة العادلةالقیمة الدفتریة 
لایر سعودي 

باآلالف
لایر سعودي 

باآلالف

صافي الموجودات المقتناة: 
موجودات ثابتة

أصل غیر ملموس (ملكیة فكریة)
موجودات ضریبة مؤجلة

تجاریةذمم مدینة 
نقد وما في حكمھ

وسلفقروض قصیرة األجل
موجودات متداولة أخرى
مطلوبات متداولة أخرى
مخصص قصیر األجل

صافي الموجودات المقتناة

)٪٤٩مملوكة سابقاً (الستثمارناقص: القیم الدفتریة 

ثمن الشراء

٥٩
ــ  ـ
٥٤
٥١٣

١٫٥٣٣
١٨٥
١٠٠

)١٨(
)١٦١(

───────
٢٫٢٦٥

═══════

٥٩
١٫٨٢٣

٥٤
٥١٣

١٫٥٣٣
١٨٥
١٠٠

)١٨(
)١٦١(

───────
٤٫٠٨٨

 )١٫٢١٩ (
───────

٢٫٨٦٩
═══════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت 
) وشركتھا التابعةشركة مساھمة سعودیة(

ــ١٥ــ 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة)
م٢٠٢٠یونیو٣٠في 

بنكیةالقروض ال. ١١

بیع تتكون القروض البنكیة طویلة األجل للمجموعة من تسھیالت بموجب منتجات تمویل إسالمي تتضمن ترتیبات 
. یترتب على مثل ھذه القروض رسوم تمویل وفقًا في المملكة العربیة السعودیةوك تجاریةمع بنتورق/مرابحةبال

. وھذه القروض مضمونة بواسطة سندات ألمر تستحق في تاریخ إبرام عقود القروضلألسعار السائدة في السوق
نسب مالیة محددة. إن عند الطلب. تتضمن اتفاقیات القروض تعھدات تنص ـ من بین أمور أخرى ـ على االحتفاظ ب

قائمة المركز المالي االولیة الموجزة الموحدة تم عرضھا كمطلوبات تاریخشھرًا من١٢األقساط التي تستحق خالل 
إن القروض البنكیة مستحقة على أقساط شھریة متغیرة متداولة في قائمة المركز المالي االولیة الموجزة الموحدة.

م.٢٠٢١فبرایر٢٨في على أن یتم سداد القسط األخیر

عالقة وأرصدتھا الجھات ذات المعامالت مع ال.١٢

وكبار موظفي اإلدارة في المجموعة وأعضاء مجلس اإلدارةالجھات ذات العالقة المساھمین الرئیسینمثلت
معامالت مع الجھات ذات والمنشآت التي تمارس على ھذه الجھات سیطرة مشتركة أو نفوذًا جوھریاً. یتم تنفیذ ال

العالقة بشروط مماثلة لتلك الشروط السائدة في المعامالت التجاریة.

والمبالغ المتعلقة بھا:الھامةفیما یلي المعامالت )أ

مبلغ المعاملةمبالغ المعامالت طبیعة المعامالتطبیعة العالقةالجھة ذات العالقة 
لفترة الثالثة  

لمنتھیة  أشھر ا
یونیو  ٣٠في 

م ٢٠٢٠
لایر سعودي 

باآلالف 

لفترة الثالثة  
أشھر المنتھیة  

یونیو  ٣٠في 
م٢٠١٩

لایر سعودي  
باآلالف 

لفترة الستة  
أشھر المنتھیة  

یونیو  ٣٠في 
م ٢٠٢٠

لایر سعودي  
باآلالف 

لفترة الستة  
أشھر المنتھیة  

یونیو  ٣٠في 
م٢٠١٩

لایر سعودي  
باآلالف 

٢١٧٤٥٣١إیجار سیارات مساھم (إیضاح ب)  مجموعة الزاھد

محاماة باسم  مكتب 
عالم عبد هللا 

جھة ذات  
عالقة أخرى 

خدمات مھنیة 
أخرى خدمات مھنیة

ـــ
٤٤٧

ــ  ـ
ــ  ـ

١٫٢٦٠
٤٤٧

ــ  ـ
ــ  ـ

٢٫٢٩٧١٫٦٨٢٣٫٤١١٣٫٠٠٦منافع قصیرة األجل موظفونكبار موظفي اإلدارة  
١٤١١٥٩٢٩٨٣١٧منافع طویلة األجل 

٤١٨١٫١٠٧١٫٢٨٣٢٫١١٣مكافأة مجلس اإلدارة 

یونیو٣٠
م٢٠٢٠

لایر سعودي
باآلالف

دیسمبر ٣١
م ٢٠١٩

لایر سعودي
باآلالف

اتفاقیة تورق/اتفاقیات بیع بالمرابحة
ناقص: الجزء المتداول

المتداولغیر الجزء 

٢٧٫٥٨٠
)٢٧٫٥٨٠(

──────
ــ  ـ

══════

٦٠٫٣٣٩
)٥٧٫٠٠٦(

──────
٣٫٣٣٣

══════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت 
) وشركتھا التابعةشركة مساھمة سعودیة(

ــ١٦ــ 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة)
م٢٠٢٠یونیو٣٠في 

(تتمة)عالقة وأرصدتھا . المعامالت مع الجھات ذات ال١٢

ما یلي:كالسنة /نھایة الفترةفيل المستحق من جھة ذات عالقة كما یمثب) 

طارئةاللتزامات االرتباطات واال. ١٣

دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (١١٫٢٧، لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة بمبلغم٢٠٢٠یونیو٣٠ا في كم
صادرة من بنوك في المملكة العربیة السعودیة نیابًة عن المجموعة ضمن دورة ملیون لایر سعودي) ٨٫٩: م٢٠١٩

األعمال االعتیادیة.

قطاعیةالمعلومات ال.١٤

طاعات ـ كما ھو مبین أدناه ـ تمثل وحدات أعمال استراتیجیة للمجموعة. تقدم وحدات قثالثلدى المجموعة 
األعمال االستراتیجیة منتجات وخدمات مختلفة ویتم إدارتھا بشكل منفصل لكونھا تتطلب استراتیجیات تسویقیة 

قاریر اإلدارة الداخلیة على مختلفة. بالنسبة لكل وحدة اعمال استراتیجیة تقوم اإلدارة العلیا للمجموعة بمراجعة ت
على األقل. یصف الملخص التالي عملیات كل قطاع من قطاعات المجموعة:ربع سنوي أساس 

.قطاع اإلیجار ـ یمثل السیارات المؤجرة للعمالء بموجب ترتیبات إیجار متوسطة إلى طویلة األجل
ات إیجار قصیرة األجل.قطاع التأجیر ـ یمثل السیارات المؤجرة للعمالء بموجب ترتیب
 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 أعاله.

ا ورفعھا إلى اإلدارة العلیا (رئیس مجلس اإلدارة، الرئیس التقاریر عنھإعدادتتضمن نتائج القطاعات التي یتم 
التنفیذي، ومسؤول العملیات األول والمسؤول المالي األول) تلك البنود العائدة مباشرًة إلى قطاع ما وتلك النتائج التي 

تستند إلى أساس معقول.

قیاس األداء استنادًا إلى إیرادات القطاعات . یتم أدناهفیما یلي المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع من القطاعات
بالشكل الوارد في التقاریر الداخلیة لإلدارة التي ُتراجع من قبل اإلدارة العلیا. لم یتم رفع تقاریر حول اإلیرادات من 

٣٠في والستة أشھر المنتھیتین الثالثة أشھرلفترتيیمثل الجدول التالي معلومات القطاعاتخالل الفترة. القطاعات
:م٢٠٢٠یونیو

یونیو٣٠
م٢٠٢٠

لایر سعودي
باآلالف

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

لایر سعودي
باآلالف

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

٧
═══════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت 
) وشركتھا التابعةشركة مساھمة سعودیة(

ــ١٧ــ 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة)
م٢٠٢٠یونیو٣٠في 

(تتمة)قطاعیة. المعلومات ال١٤

:روفات) غیر الموزعة(المص/اإلیرادات
)٧٢٫١٦٨()٤٢٫٣٩٨(تكلفة اإلیرادات

٣٩١)٢٣٠(إیرادات تشغیلیة أخرى، صافي
)١٠٫٥٩٠()٨٫١٢٤(مصاریف بیع وتسویق

)١٧٫٢٢٨()١٣٫٨٨٩(مصاریف عمومیة وإداریة
)١٫٤٤٤()٥١٩(تكالیف تمویل، صافي

ــ حصة من نتائج شركات زمیلة ١١ـ
ــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

٢٣٫٠٤٠٤٤٫٨٢٣الربح قبل الزكاة 
════════════════════

أشھر المنتھیة في الستة لفترة 
المجموع أخرى تأجیرإیجارالتفاصیل

ة في لفترة الثالثة أشھر المنتھیفي لفترة الثالثة أشھر المنتھي لفترة الثالثة أشھر المنتھي في لفترة الثالثة أشھر المنتھي في 

یونیو٣٠
م ٢٠٢٠

لایر سعودي 
٣٠باآلالف

یونیو٣٠
م ٢٠١٩

لایر سعودي 
باآلالف 

یونیو٣٠
م٢٠٢٠

لایر سعودي 
باآلالف 

یونیو٣٠
م ٢٠١٩

لایر سعودي 
باآلالف 

یونیو٣٠
م٢٠٢٠

لایر سعودي 
باآلالف 

یونیو٣٠
م ٢٠١٩

لایر سعودي 
باآلالف 

یونیو٣٠
م ٢٠٢٠

لایر سعودي 
باآلالف 

یونیو٣٠
م ٢٠١٩

لایر سعودي 
باآلالف 

إیرادات ـ عمالء  
٢٤٩٫٦٣١٢٥٨٫٣٧٩٩٣٫٦٠١١٣٠٫٧١٢١٢١٫١٠٠١٢٤٫٧٨٦٤٦٤٫٣٣٢٥١٣٫٨٧٧خارجیین  

ــ ) ٦٦٫٥٨٣() ٦٩٫٣٢٥() ١٥٥٫٠٢٦() ١٤٤٫١٨٧(استھالك واطفاء  ــ ــ ) ٢٢١٫٦٠٩() ٢١٣٫٥١٢(ــ
──────────────────────────────────────────────────

١٠٥٫٤٤٤١٠٣٫٣٥٣٢٤٫٢٧٦٦٤٫١٢٩١٢١٫١٠٠١٢٤٫٧٨٦٢٥٠٫٨٢٠٢٩٢٫٢٦٨ربح القطاع 
════════════════════════════════════

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
المجموع أخرى تأجیرإیجارالتفاصیل

ة في لفترة الثالثة أشھر المنتھیلفترة الثالثة أشھر المنتھي في أشھر المنتھي في لفترة الثالثة لفترة الثالثة أشھر المنتھي في 
یونیو٣٠

م ٢٠٢٠
لایر سعودي 

٣٠باآلالف

یونیو٣٠
م ٢٠١٩

لایر سعودي 
باآلالف 

یونیو٣٠
م٢٠٢٠

لایر سعودي 
باآلالف 

یونیو٣٠
م ٢٠١٩

لایر سعودي 
باآلالف 

یونیو٣٠
م٢٠٢٠

لایر سعودي 
الف باآل

یونیو٣٠
م ٢٠١٩

لایر سعودي 
باآلالف 

یونیو٣٠
م ٢٠٢٠

لایر سعودي 
باآلالف 

یونیو٣٠
م ٢٠١٩

لایر سعودي 
باآلالف 

إیرادات ـ عمالء  
١٢٥٫٥٠٦١٢٦٫٩٠٢٢٦٫٩٤٦٦٥٫٢٧٧٣٥٫٢١١٦٢٫٢٩٠١٨٧٫٦٦٣٢٥٤٫٤٦٩خارجیین  

ــ ) ٣٢٫٦٧٥() ٣٠٫٧٥٥() ٧٥٫٩٤٣() ٦٨٫٧٠٨(استھالك واطفاء  ــ ــ ) ١٠٨٫٦١٨() ٩٩٫٤٦٣(ــ
──────────────────────────────────────────────────

٣٢٫٦٠٢٣٥٫٢١١٦٢٫٢٩٠٨٨٫٢٠٠١٤٥٫٨٥١) ٣٫٨٠٩(٥٦٫٧٩٨٥٠٫٩٥٩ربح القطاع 
════════════════════════════════════



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت 
) وشركتھا التابعةشركة مساھمة سعودیة(

ــ١٨ــ 

(تتمة)الموحدة (غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
م٢٠٢٠یونیو٣٠في 

(تتمة)قطاعیة. المعلومات ال١٤

اإلیرادات / (المصروفات) غیر الموزعة:
)١٤٧٫٠٤٦()١٢٣٫٣١٤(تكلفة اإلیرادات

١٨٥٨٣٧إیرادات تشغیلیة أخرى، صافي
)٢١٫٥٦٩()٢١٫٦٥١(مصاریف بیع وتسویق

)٣٤٫٣٨٨()٣٤٫٥٣٢(مصاریف عمومیة وإداریة
)٢٫٣٧٦()١٫٣٤٩(تكالیف تمویل، صافي

ــ حصة من نتائج شركات زمیلة )١٤(ـ
ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧٠٫١٥٩٨٧٫٧١٢الربح قبل الزكاة 
════════════════════

فیما یلي تفاصیل موجودات ومطلوبات القطاعات:

غیر موزعموزعصیل التفا

م٢٠٢٠یونیو٣٠

إیجار
سعودي لایر

باآلالف

تأجیر
لایر سعودي 

باآلالف

أخرى
لایر سعودي 

باآلالف

المجموع
لایر سعودي 

باآلالف
موجودات القطاعات
مطلوبات القطاعات

٧٢٨٫٢٧٨
ــ  ـ

٣٤٨٫١٥١
ــ  ـ

٣٦٦٫٦٩٧
٢٥١٫٠٣٢

١٫٤٤٣٫١٢٦
٢٥١٫٠٣٢

م٢٠١٩دیسمبر ٣١
موجودات القطاعات
مطلوبات القطاعات

٧٤٥٫٣٢٣
ـــ

٣٥٢٫٠٠٨
ـــ

٣٥٥٫٤٧٧
٢٩٣٫٠٠٩

١٫٤٥٢٫٨٠٨
٢٩٣٫٠٠٩

العادلة للموجودات والمطلوباتالقیم.١٥

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

بأن بیع األصل أو تحویل االلتزام سیتم إما:

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

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

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

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



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت 
) وشركتھا التابعةشركة مساھمة سعودیة(

ــ١٩ــ 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة)
م٢٠٢٠یونیو٣٠في 

(تتمة)العادلة للموجودات والمطلوبات. القیم١٥

وائم المالیة تصنف في جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم من أجلھا قیاس القیمة العادلة أو االفصاح عنھا في الق
نطاق الھیكل الھرمي للقیم العادلة المبین أدناه استنادًا إلى معطیات المستوى األدنى الذي یعتبر جوھریًا لقیاس القیمة 

العادلة ككل:

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

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

لتقریر المالي.العادلة بموجب المعاییر الدولیة ل

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

نى للمدخالت الجوھریة بالنسبة لكامل القیاس.العادلة من حیث المستوى األد

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

جموعة قریبًا من قیمھا م یتم تقدیر القیم العادلة لألدوات المالیة للم٢٠١٩دیسمبر ٣١م و٢٠٢٠یونیو٣٠كما في 
الدفتریة وتصنف ضمن المستوى الثاني للھیكل الھرمي للقیم العادلة. لم یتم تطبیق مدخالت جوھریة في تقییم الذمم 

م.٢٠١٩دیسمبر ٣١م و٢٠٢٠یونیو٣٠المدینة التجاریة كما في 

دیة المخصومة باستخدام معدل الخصم یتم تحدید القیم العادلة للقروض في المجموعة باستخدام طریقة التدفقات النق
م، ال ٢٠١٩دیسمبر ٣١م و٢٠٢٠یونیو٣٠الذي یعكس معدل االقتراض في نھایة فترة التقریر المالي. كما في 

تختلف القیم الدفتریة للقروض جوھریًا عن قیمھا العادلة المحتسبة.  

ین المستویات.م، لم تكن ھناك تنقالت ب٢٠٢٠یونیو٣٠خالل الفترة المنتھیة في 

)١٩كوفید كورونا (. تأثیر ١٦

) ألول مرة، وفي وقت ١٩–م، تم التعرف على ساللة جدیدة من كورونا فیروس (كوفید ٢٠١٩في نھایة دیسمبر 
في ) ١٩- كوفید كورونا (ھو جائحة. استمر ١٩-م أعلنت منظمة الصحة العالمیة أن كوفید ٢٠٢٠الحق في مارس 

نحاء العالم تقریبا بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة، مما أدى إلى فرض قیود على السفر االنتشار في جمیع أ
وفرض حظر التجول في المدن مما أدى إلى بطء في األنشطة االقتصادیة وإغالق العدید من القطاعات على 

المستویین العالمي والمحلي.

ولكن غیر محدد عة وعملیاتھا ونتائجھا المالیة مؤكد إن مدى تأثیر جائحة فیروس كورونا على أعمال المجمو
وتتوقف على العدید من العوامل والتطورات المستقبلیة، التي قد ال تتمكن المجموعة من تقدیرھا بشكل المقدار 

موثوق خالل الفترة الحالیة. وتتضمن تلك العوامل معدل انتقال الفیروس ومدة تفشي المرض واإلجراءات 
تي قد تتخذھا السلطات الحكومیة للحد من انتشار الوباء، وتأثیر تلك اإلجراءات على النشاط االحترازیة ال

.العوامل األخرىواالقتصادي، وتأثیرھا على أعمال عمالء المجموعة 



الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت 
) وشركتھا التابعةشركة مساھمة سعودیة(

ــ٢٠ــ 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة (غیر مراجعة)
م٢٠٢٠یونیو٣٠في 

) (تتمة)١٩ا (كوفید . تأثیر كورون١٦

، إال أن إدارة المجموعة على األعمال واالقتصاداهالتنبؤ اآلن بمستوى التأثیر الكلي ومدوعلى الرغم من صعوبة 
وأعمالھا التجاریة بما ، وقامت بتقدیر متطلبات السیولةقامت بعمل تقییم لمدى التأثیر على عملیات المجموعة الكلیة

. وال یمكن القیود على السفر والطلب على الخدمة والطلب على السیارات المستعملة ... الخفي ذلك قنوات التورید و
أن افتراضاتھا المستخدمة في التقدیرات أعاله ستكون صحیحة نتیجة مثل ھذه المواقف غیر أن تؤكدالمجموعة

، اتخذت اإلدارة خطوات عدة المؤكدة. إضافة لذلك، فإن حجم ومدة وسرعة الوباء العالمي غیر مؤكدین، وبالتالي
للتخفیف من تأثیرات الوباء بما في ذلك إجراءات تقلیص النفقات. كما قامت إدارة المجموعة بإعادة معایرة احتساب 

١٣٫٢خسائر االئتمان المتوقعة من خالل إدخال عوامل االقتصاد الكلي ونتج عن ذلك مخصص خسائر ائتمان بمبلغ 
ضًا بتقییم وضع التدفقات النقدیة بما في ذلك التسھیالت البنكیة واستمراریة عقود ملیون لایر سعودي وقامت أی

الوضع. إال أنھ، وعلى ضوء الضبابیة الحالیة فإن أي عند تحّسناإلیجار القائمة وجاھزیة اإلجراءات التشغیلیة 
اء تعدیالت جوھریة على القیم نتائج قد تتطلب إجرأن تؤدي إلىتغیرات مستقبلیة في االفتراضات والتقدیرات یمكن 

الدفتریة المدرجة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة بھذه النتائج وذلك في الفترات المستقبلیة. وبما أن الموقف 
سوف تستمر في تقییم التأثیر بناًء على إدارة المجموعةیتطور بسرعة بمزید من الضبابیة حول المستقبل فإن 

التطورات المنظورة.

أحداث الحقة.١٧

م توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة بمبلغ ٢٠٢٠یولیو ٢٣الحقًا لنھایة الفترة، اعتمد مجلس اإلدارة في اجتماعھ بتاریخ 
م.٢٠٢٠دیسمبر ٣١لایر سعودي للسھم) عن السنة المنتھیة في ٠٫٥ملیون لایر سعودي (تمثل ٣٥٫٥٨


