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 فحص محدودتقریر 
 األولیة الموحدة للقوائم المالیة

 
 شركة إتحاد إتصاالت السادة المساھمین/

 (شركة مساھمة سعودیة)
 المملكة العربیة السعودیة –الریاض 

 
 نطاق الفحص

لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المرفقة لشركة إتحاد إتصاالت ("الشركة") وشركاتھا التابعة 
التدفقات النقدیة ولدخل األولیة الموحدة ل قوائمالو ،م۲۰۱٦مارس  ۳۱(مجتمعین "المجموعة") كما في 

) إلى ۱ن (مالمرفقة اإلیضاحات و في ذلك التاریخالمنتھیة الثالثة أشھر ةلفترالملكیة والتغیرات في حقوق 
من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة. إن ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة  أال یتجز ءً جزتعد ) والتي ۲۱(

إن  ھي مسؤولیة إدارة المجموعة والتي أعدتھا وقدمتھا لنا مع كافة المعلومات والبیانات التي طلبناھا.
التي لمحدود اأعمال الفحص إستنادا إلى  مسئولیتنا ھي تقدیم نتائج فحصنا لھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة

 .قمنا بھا
 

وفقاً لمعیار فحص التقاریر المالیة األولیة الصادر من قبل الھیئة السعودیة للمحاسبین  المحدود فحصقمنا بال
البیانات وبصفة أساسیة من تطبیق إجراءات تحلیلیة على المعلومات  المحدود القانونیین. یتكون الفحص

حص ھذا الف یعد عن األمور المالیة والمحاسبیة. في المجموعة واالستفسار من االشخاص المسؤولین ،المالیة
تي تھدف وال ،من عملیة المراجعة التي تتم وفقاً لمعاییر المراجعة المتعارف علیھا ، بصفة جوھریة،أقل نطاقاً 

 مثل ھذا الرأي. أساساً إلى إبداء الرأي حول القوائم المالیة ككل، لذا فإننا ال نبدي

 نتیجة الفحص
 

م یتعین إدخالھا على القوائ ھامةالذي قمنا بھ، لم یتبین لنا وجود أیة تعدیالت  المحدود وبناًء على الفحص
 المالیة األولیة الموحدة المرفقة لكي تتفق مع معاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غیر شریككي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون، شركة مھنیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة وعضو 
 في شبكة شركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمیة، شركة تعاونیة سویسریة
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 التكوین والنشاط  -۱
 

 شركة إتحاد إتصاالت ۱-۱
 

شركة إتحاد إتصاالت ("موبایلي " أو " الشركة ") ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة، بموجب 
م). إن ۲۰۰٤دیسمبر  ۱٤ھـ (الموافق ۱٤۲٥ذو القعدة  ۲صادر في مدینة الریاض بتاریخ  ۱۰۱۰۲۰۳۸۹٦سجل تجاري رقم 

 ، المملكة العربیة السعودیة.۱۱۳۲۱، الریاض ۲۳۰۸۸الرئیسي للشركة ھو ص.ب العنوان 
 

م) بالمصادقة على ۲۰۰٤أغسطس  ۱۸ھـ (الموافق ۱٤۲٥رجب  ۲بتاریخ  ٤۰تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/
اضي بالموافقة على م) الق۲۰۰٤أغسطس  ۱۰ھـ (الموافق ۱٤۲٥جمادى اآلخرة  ۲۳بتاریخ  ۱۸۹قرار مجلس الوزراء رقم 

 الترخیص بتأسیس شركة مساھمة سعودیة باسم "شركة إتحاد إتصاالت".
 

م) ۲۰۰٤أغسطس  ۱۰ھـ (الموافق ۱٤۲٥جمادى اآلخرة  ۲۳بتاریخ  ۱۹۰حصلت الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 
ستوى ھما وتقدیم خدماتھما كافة على المعلى رخص إنشاء وتشغیل شبكة الھاتف الجوال من الجیلین الثاني والثالث بجمیع عناصر

 المحلي والدولي من خالل شبكتھا الخاصة.
 

یتمثل النشاط الرئیسي للشركة في إنشاء وتشغیل شبكة اإلتصاالت الالسلكیة المتنقلة وشبكات األلیاف البصریة وتمدیداتھا، وإدارة 
تصاالت باإلضافة إلى بیع وصیانة أجھزة الھاتف وأنظمة وتركیب وتشغیل شبكات الھاتف واألجھزة الطرفیة وأنظمة وحدات اإل

 ۲٥ھـ (الموافق ۱٤۲٦ربیع الثاني  ۱۷وحدات اإلتصال في المملكة العربیة السعودیة. وقد بدأت الشركة عملیاتھا التجاریة في 
 م).۲۰۰٥مایو 

 
م) الموافقة على ۲۰۱۳ینایر  ۱۲وافق ھـ (الم۱٤۳٤صفر  ۳۰قررت الجمعیة العامة غیر العادیة في اجتماعھا المنعقد بتاریخ 

ملیار ریـال سعودي وذلك بمنح سھم مجاني  ۷٫۷ملیار ریـال سعودي إلى  ۷توصیة مجلس اإلدارة بزیادة رأس مال الشركة من 
مة امقابل كل عشرة أسھم قائمة یملكھا المساھمون المقیدون بسجل المساھمین لدى الشركة بنھایة تداول یوم انعقاد الجمعیة الع

ملیون ریـال من بند األرباح المبقاة كما في  ۷۰۰غیر العادیة، على أن تسدد قیمة الزیادة في رأس المال عن طریق تحویل مبلغ 
ملیون سھم.  ۷۰ملیون سھم، بزیادة قدرھا  ۷۷۰ملیون سھم إلى  ۷۰۰م، وبالتالي یزداد عدد األسھم من ۲۰۱۲دیسمبر  ۳۱

ریـال سعودي للسھم الواحد.  ۱۰ملیون سھم بقیمة  ۷۷۰ملیار ریـال سعودي مقسمة إلى  ۷٫۷وبالتالي، یبلغ رأس مال الشركة 
 م.۲۰۱۳إن اإلجراءات النظامیة المتعلقة بزیادة رأس مال الشركة قد اكتملت خالل الربع األول من عام 

م) أنھا اآلن بمرحلة دراسة إمكانیة بیع  أبراج ۲۰۱٥مایو  ۱۳ھـ (الموافق ۱٤۳٦رجب  ۲٤صرحت الشركة في إعالنھا بتاریخ 
 االتصاالت الخاصة بھا. لم تدخل الشركة بأیة اتفاقیات ملزمة أو قامت بتقدیر األثر المالي لذلك.

 
م) إلغاء إحدى اتفاقیات ۲۰۱٥فبرایر  ۲٤ھـ (الموافق ۱٤۳٦ولى جمادى األ ٥قرر مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 

تقدیم خدمات األلیاف البصریة مع أحد شركاء األعمال حیث أنھ لم یقم بتقدیم الضمان البنكي الالزم. وتم توقیع اتفاقیة اإللغاء 
م). إن إلغاء االتفاقیة ۲۰۱٥نیو یو ۲ھـ (الموافق ۱٤۳٦شعبان  ۱٥بشكل مشترك من قبل شركة بیانات وشریك األعمال بتاریخ 
 م.۲۰۱٤م و ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱لیس لھ أثر على اإلیرادات المفصح عنھا للسنة المنتھیة في 

 
م) الموافقة على تسویة المبلغ ۲۰۱٥یونیو  ۹ھـ (الموافق ۱٤۳٦شعبان  ۲۲قرر مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 

یة لھم بالدخول على شبكة موبایلي وتم التوقیع على إنھاء االتفاق المستحق فیما یتعلق بإلغاء االتفاقیة مع أحد الموزعین المسموح
م). إن إلغاء االتفاقیة ۲۰۱٥یونیو  ۱٥ھـ (الموافق ۱٤۳٦شعبان  ۲۸بشكل مشترك من قبل شركة موبایلي وھذا الشریك بتاریخ 

.م۲۰۱٤م و ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱لیس لھ أثر على على اإلیرادات المفصح عنھا للسنة المنتھیة في 
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 (تتمة)التكوین والنشاط  -۱

 الشركات التابعة ۱-۲

 :م۲۰۱٦مارس  ۳۱فیما یلي ملخص بالشركات التابعة للمجموعة ونسب الملكیة في كل منھا كما في 

 نسبة الملكیة  بلد التأسیس  االسم
 غیر مباشرة  مباشرة    

 -  ۱۰۰٫۰۰٪  البحرین  شركة موبایلي فنتشرز القابضة ش.ش.و
 ٪۰٫۰۱  ۹۹٫۹۹٪  الھند  شركة موبایلي انفوتك الھند الخاصة المحدودة

 ٪۱٫۰۰  ۹۹٫۰۰٪  المملكة العربیة السعودیة  شركة بیانات األولى لخدمات الشبكات
 ٪٤٫۰۰  ۹٦٫۰۰٪  المملكة العربیة السعودیة  شركة شبكة زاجل الدولیة لإلتصاالت

 ٪٥٫۰۰  ۹٥٫۰۰٪  العربیة السعودیةالمملكة   شركة الوطنیة لحلول األعمال
 ٪۱۰٫۰۰  ۹۰٫۰۰٪  المملكة العربیة السعودیة  شركة صحتي للخدمات المعلوماتیة

 -  ٦۰٫۰۰٪  المملكة العربیة السعودیة  بلج آند بالي المحدودة -شركة موبایلي 
 ٪۱۰۰٫۰۰  -     اإلمارات العربیة المتحدة  شركة الوطنیة لحلول األعمال ش.م.ح

 تتمثل النشاطات الرئیسیة للشركات التابعة فیما یلي:
 تطویر البرامج التقنیة ألغراض الشركة وتقدیم خدمات الدعم الفني لتقنیة المعلومات. •
 تنفیذ عقود تركیب وصیانة شبكات االتصاالت السلكیة والالسلكیة وتركیب أنظمة الحاسب اآللي وخدمات المعطیات. •
المعدات واآلالت واألجھزة اإللكترونیة والكھربائیة وأجھزة االتصاالت السلكیة والالسلكیة تجارة الجملة والتجزئة في  •

وأنظمة المباني الذكیة واالستیراد والتصدیر للغیر باإلضافة إلى تسویق وتوزیع خدمات االتصاالت وتقدیم الخدمات 
 االستشاریة لمجال االتصاالت.

 اآللي واألجھزة اإللكترونیة وصیانتھا وتشغیلھا وتقدیم الخدمات المرتبطة بھا.تجارة الجملة والتجزئة في أجھزة الحاسب  •
 تقدیم خدمة القنوات التلفزیونیة باستخدام بروتوكول االنترنت. •
 إنشاء وإدارة وتشغیل واالستثمار في المشاریع الخدمیة والصناعیة. •
متعلقة بھا، وبناء وصیانة وتشغیل برامج الحاسب إنشاء وتشغیل وصیانة شبكات االتصاالت والحاسب اآللي واألعمال ال •

 اآللي واستیراد وتصدیر وبیع أجھزة ومعدات وبرامج أنظمة االتصاالت والحاسب اآللي.
 تأسیس وتملك الشركات المتخصصة في األنشطة التجاریة. •
 ا وتوفیر الدعم الالزم لھا.إدارة الشركات الشقیقة أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي لدیھا حصص مملوكة فیھ •
 استثمار أموالھا في األسھم والسندات واألوراق المالیة. •
 تملك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطھا في الحدود المسموح بھا وفقاً للقانون. •
نویة رھا من الحقوق المعتملك أو تأجیر حقوق الملكیة الفكریة من براءات االختراع والعالمات التجاریة وحقوق االمتیاز وغی •

 واستغاللھا وتأجیرھا أو التأجیر الفرعي لھا للشركات الشقیقة أو لغیرھا.
أن تكون لھا مصلحة أو أن تشترك بأي وجھ مع الھیئات التي تزاول أعماالً شبیھة أو التي قد تعاونھا على تحقیق أغراضھا  •

 تلحقھا بھا. في مملكة البحرین وخارجھا ولھا أن تشتري ھذه الھیئات أو
 القیام بجمیع األعمال والخدمات المتعلقة بتحقیق األغراض السابقة. •
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 (تتمة)التكوین والنشاط         -۱

 (تتمة)الشركات التابعة  ۱-۲

 للمجموعة البیانات المالیة للشركات التابعة التالیة: األولیة   تتضمن القوائم المالیة الموحدة
 القابضة ش.ش.و شركة موبایلي فنتشرز ۱-۲-۱

م اإلجراءات القانونیة المتعلقة باالستثمار في شركة تابعة جدیدة، شركة موبایلي فینتشرز ۲۰۱٤أنھت الشركة خالل عام 
 القابضة، شركة بحرینیة (شركة الشخص الواحد) مملوكة بالكامل من قبل الشركة.

 شركة موبایلي انفوتك الھند الخاصة المحدودة ۱-۲-۲
الھند  –م باالستثمــار في شركـة تابعـة، شركـة موبایلــي انفوتــك الخاصة المحدودة، بنجـالور ۲۰۰۷خـالل سنة قامت الشركة 

م. تجدر اإلشارة إلى أنھ قد تم في بدایة ۲۰۰۸من رأس مالھا والتي زاولت كامل نشاطھا التجاري خالل سنة  ٪۹۹٫۹۹بنسبة 
یة من رأس مال الشركة التابعة من قبل الشركة الوطنیة لحلول األعمال وھي المتبق ٪۰٫۰۱م االستحواذ على الــ ۲۰۰۹عام 

 شركة تابعة للشركة.

 شركة بیانات األولى لخدمات الشبكات ۱-۲-۳
من حصص الشركاء في شركة بیانات األولى لخدمات الشبكات، شركة  ٪۹۹م بحیازة ما نسبتھ ۲۰۰۸قامت الشركة خالل عام 

دة واشتمل الشراء جمیع حقوق وأصول وموجودات الشركة والتزاماتھا واسمھا التجاري وعالماتھا سعودیة ذات مسؤولیة محدو
ملیون  ۱٫٤٦٦ملیار ریـال سعودي والذي نتج عنھ شھرة بمبلغ  ۱٫٥التجاریة الحالیة والمستقبلیة مقابل سعر شراء إجمالي قدره 
المتبقیة من رأس مال الشركة مملوكة من قبل الشركة الوطنیة  ٪۱لـ ریـال سعودي كما في تاریخ الحیازة. تجدر اإلشارة إلى أن ا

 لحلول األعمال وھي شركة تابعة للشركة.
 

 شركة شبكة زاجل الدولیة لإلتصاالت ٤-۱-۲
من حصص الشركاء في شركة شبكة زاجل الدولیة لالتصاالت  ٪۹٦م، بحیازة ما نسبتھ ۲۰۰۸قامت الشركة خالل سنة 

دیة ذات مسؤولیة محدودة وإشتمل الشراء جمیع حقوق وأصول وموجودات زاجل والتزاماتھا واسمھا ("زاجل")، شركة سعو
ملیون ریـال سعودي نتج عن ذلك شھرة بمبلغ  ۸۰التجاري وعالماتھا التجاریة الحالیة والمستقبلیة مقابل سعر شراء إجمالي قدره 

المتبقیة من رأس مال الشركة مملوكة من قبل  ٪٤رة إلى أن الـــ ملیون ریـال سعودي كما في تاریخ الحیازة. تجدر اإلشا ٦۳
 م.۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱الشركة الوطنیة لحلول األعمال وھي شركة تابعة. ھذا وقد انخفضت قیمة الشھرة خالل السنة المنتھیة في 

 
 الشركة الوطنیة لحلول األعمال ٥-۱-۲

رأس مال الشركة الوطنیة لحلول األعمال وھي شركة سعودیة ذات  من ٪۹٥م، باالستثمار في ۲۰۰۸قامت الشركة خالل عام 
 المتبقیة. ٪٥مسؤولیة محدودة. بینما تمتلك شركة بیانات األولى لخدمات الشبكات والتي ھي شركة تابعة للشركة نسبة الـــ 

 
 شركة صحتي للخدمات المعلوماتیة ٦-۱-۲

من رأس مال شركة صحتي للخدمات  ٪۹۰المتعلقة باالستثمار في م اإلجراءات القانونیة ۲۰۱٤أنھت الشركة خالل عام 
 المتبقیة. ٪۱۰المعلوماتیة. بینما تمتلك شركة بیانات األولى لخدمات الشبكات والتي ھي شركة تابعة للشركة نسبة الـــ 

 
 بلج آند بالي المحدودة -شركة موبایلي  ۱-۲-۷

بلج آند  -من رأس مال شركة موبایلي  ٪٦۰انونیـــة المتعلقة باالستثمــار في م اإلجـــراءات الق۲۰۱٤أنھت الشركـة خـالل عام 
 المتبقیة. ٪٤۰بالي المحدودة. بینما تمتلك شركة بلج آند بالي إنترناشونال ومقرھا الوالیات المتحدة األمریكیة نسبة الـــ 

 
 الشركة الوطنیة لحلول األعمال ش.م.ح ۱-۲-۸

م اإلجراءات القانونیة المتعلقة باالستثمار في الشركة الوطنیة لحلول ۲۰۱٤األعمال خالل عام  أنھت الشركة الوطنیة لحلول
 من رأس مالھا. ٪۱۰۰األعمال، ومقرھا دولة اإلمارات العربیة المتحدة، بنسبة 

 



 شركة إتحاد إتصاالت
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة األولیة
 م۲۰۱٦مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

١٠ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  -۲
تم إدراجھا أدناه. تم تطبیق ھذه السیاسات بشكل  ألولیة اأھم السیاسات المحاسبیة المطبقة في إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة 

 منتظم على جمیع الفترات المعروضة، ما لم یذكر غیر ذلك.

 أسس اإلعداد ۲-۱
 الستمراریةا ومفھوم المرفقة على أساس التكلفة التاریخیة وفقاً لمبدأ االستحقاق المحاسبياألولیة أعدت القوائم المالیة الموحدة 

 جمیع الموحدة األولیة المالیة القوائم ھذه تتضمن الحسب معاییر المحاسبة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. 
 للسنة السنویة الموحدة المالیة القوائم مع بالتزامن قراءتھا ویجب السنویة المالیة القوائم في المطلوبة واإلفصاحات المعلومات

 .م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة
 

ترى اإلدارة أن القوائم المالیة األولیة تعكس كافة التعدیالت (بما في ذلك التعدیالت العادیة المتكررة) الالزمة لعرض نتائج 
 العملیات بشكل عادل للفترة األولیة المعروضة.

 
مارس  ۳۱( سعودي لایر ملیار ۰٫۱٤ قدرھا تشغیلیة أرباح المجموعة حققت ،م۲۰۱٦ مارس ۳۱ في المنتھیة الفترة خالل

 لایر ملیار ۱٤٫٤ للمجموعة المتداولة المطلوبات صافي بلغ ،م۲۰۱٦مارس  ۳۱ و في ،)لایر سعودي ملیار ۰٫۰٥: م۲۰۱٥
 اقھااستحق عند بالتزاماتھا الوفاء على المجموعة قدرة أن إلى تشیر التي) سعودي ملیار لایر ۱۸٫۹: م۲۰۱٥ مارس ۳۱( سعودي

من غیر  ،٦ اإلیضاح في إلیھ كما ھو مشار ذلك، على وعالوة. النقدیة وتدفقاتھا عملیاتھا أداء نتائج تعزیز على قدرتھا على تعتمد
المتوقع أن تكون المجموعة قادرة على االلتزام بالتعھدات المالیة بموجب التسھیالت التمویلیة طویلة األجل التي حصلت علیھا 

 وبالتالي فقد تمت إعادة تصنیف تلك القروض وأوراق الدفع طویلة األجل كمطلوبات متداولة كما في ، من عدة جھات مقرضة
إن المجموعة قد إلتزمت بالتعھدات المالیة فیما یتعلق  .م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱م وكما كان علیھ الحال كما في ۲۰۱٦مارس  ۳۱

للحصول على تنازل إلعادة تحدید التعھدات المالیة. تم إدراج  البنوك األخرین ببعض البنوك ومستمرة بالتفاوض مع المقرضین /
 البنوك األخرین كمطلوبات متداولة لعدم الحصول على تنازل حتى االن. القروض من المقرضین /

 
م و ۲۰۱٦مارس  ۳۱المنتھیة في  الفترةقامت المجموعة بالوفاء بجمیع إلتزامات إعادة السداد المرتبطة بھذه التسھیالت خالل 

من المتوقع أن تستمر في الوفاء بإلتزامات إعادة السداد قصیرة األجل على أساس أن المفاوضات مع الجھات المقرضة األخرى 
أنھا سوف  بناء على التدفقات النقدیة المتوقعة .تعتقد المجموعة)٦إلعادة تحدید التعھد المالي سوف تكلل بالنجاح (أنظر إیضاح 

  .ماتھا عند استحقاقھا في سیاق األعمال الطبیعیةتستمر في الوفاء بالتزا
 

 .مراریةاالست مفھومعلى أساس األولیة وبالتالي تعتقد اإلدارة ومجلس اإلدارة أنھ من المناسب أن یتم إعداد القوائم المالیة الموحدة 
 

 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة  ۲-۲
 

وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة استخدام تقدیرات األولیة یتطلب إعداد القوائم المالیة الموحدة 
وافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات وااللتزامات المحتملة كما في تاریخ القوائم 

ل الفترة المالیة. یتم تقییم التقدیرات واالفتراضات بشكل مستمر خال وكذلك المبالغ المدرجة لالیرادات و المصروفاتالمالیة، 
 وھي مبنیة على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة والتي تعتبر مناسبة للظروف.

إن ج الفعلیة. لنتائالمجموعة بوضع تقدیرات وإفتراضات متعلقة بالمستقبل، والتي وفقاً لتعریفھا، نادراً ما تتساوى مع ا تقوم
 التقدیرات واالفتراضات التي تترتب علیھا مخاطر إحداث تعدیالت جوھریة في القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات مبینة أدناه:

 الدیون المشكوك في تحصیلھا مخصص (أ)
صیل إمكانیة المجموعة تحیتم تكوین مخصص للذمم المدینة غیر القابلة للتحصیل عندما یكون ھناك دلیل موضوعي بعدم 

كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلیة للذمم المدینة. إن الصعوبات المالیة الشدیدة للمدین، واحتمال أن یكون المدین 
مقبالً على إشھار إفالسھ أو إعادة ھیكلة مالیة، واالمتناع أو عدم االنتظام في السداد تعتبر مؤشرات على أن الذمم المدینة 
التجاریة غیر قابلة للتحصیل. یتم تقییم المبالغ الفردیة الجوھریة على أساس منفرد. بالنسبة للمبالغ الفردیة غیر الجوھریة 
المستحقة، یتم تجمیع تلك المبالغ وتقیم على أساس إجمالي ویتم تكوین مخصص مقابلھا استناداً إلى طول المدة ومعدالت 

مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا المدرج ضمن "مصاریف عمومیة وإداریة"  التحصیل في السنوات السابقة. بلغ
 ۳۱( ملیون ریـال سعودي ٦۱ م مبلغ۲۰۱٦ مارس ۳۱المنتھیة في األولیة لفترة الثالثة اشھر  في قائمة الدخل الموحدة

 ملیون لایر سعودي). ۱۳۹: م۲۰۱٥ مارس
 
 



 شركة إتحاد إتصاالت
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة األولیة
 م۲۰۱٦مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

١١ 
 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة   -۲

 (تتمة)التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة  ۲-۲

 في قیمة الشھرة االنخفاض (ب)
-۲في قیمة الشھرة طبقاً للسیاسات المحاسبیة المذكورة في إیضاح  انخفاضتقوم المجموعة سنویاً بالتأكد إذا ما كان ھناك 

القابلة لالسترداد من الوحدات المولدة للنقد بناًء على  القیمة. تتطلب ھذه الحسابات استخدام التقدیرات، وقد تم تحدید ۱۰
 حسابات القیمة المستخدمة.

 الممتلكات والمعدات (ج) 
 للممتلكات والمعدات اإلنتاجیة األعمار 

یتم تقدیر األعمار اإلنتاجیة لبنود الممتلكات والمعدات للمجموعة بناء على الفترة التي یتوقع فیھا أن یكون األصل متاحاً 
). یعتمد ھذا التقدیر على تقییم جماعي لممارسات األعمال المشابھة والتقییم الفني الداخلي والخبرة ۷-۲لالستخدام (إیضاح 

 ق التقدیرات إلى أن تصبح جاھزة لالستخدام وبدء االستھالك. مع الموجودات المماثلة وتطبی

تتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدَّرة لكل أصل بشكل دوري ویتم تحدیثھا إذا اختلفت التوقعات عن التقدیرات السابقة 
تأثر . ولكن من المحتمل أن تنتیجة التلف المادي أو التقادم الفني أو التجاري والمحددات القانونیة وغیرھا الستخدام األصل

النتائج المستقبلیة للعملیات بشكل جوھري من التغیرات في مبالغ وتوقیت المصاریف المسجلة الناتجة عن التغیرات في 
ألي من بنود الممتلكات والمعدات یؤدي إلى زیادة العوامل المذكورة أعاله. إن انخفاض األعمار اإلنتاجیة المقّدرة 

 لیة المسجلة وتخفیض الموجودات غیر المتداولة.المصاریف التشغی

 التكالیف تخصیص
تبرم المجموعة ترتیبات مع بعض موردیھا الرئیسیین والتي قد تتضمن توفیر منتجات وخدمات متعددة بما یشمل الممتلكات 

 الترتیباتمن ھذه والمعدات والمخزون والصیانة وغیرھا من الخدمات على مدار عدد من الفترات المالیة. یمكن أن تتض
ة، بقیم مخفضة. تقوم اإلدار إضافیةتوفیر موجودات وحوافز تشغیلیة تسمح للمجموعة بالحصول على منتجات وخدمات 

عندما یكون ذلك مالئماً، بتجمیع تلك الترتیبات وتخصیص صافي تكلفة ھذا التجمیع بین مختلف المنتجات والخدمات بناء 
للمكونات الفردیة. تتم رسملة تكلفة ھذه المكونات أو قیدھا كمصاریف وفقاً للسیاسة  على أفضل تقدیر للقیمة العادلة

 المحاسبیة ذات الصلة.

 الربوط الزكویة   (د)
تقوم اإلدارة بوضع مخصص للزكاة وضریبة االستقطاع وفقاً لمتطلبات مصلحة الزكاة والدخل ("المصلحة") وھو قابل 

المستلمة من المصلحة. تقوم المجموعة بقید المطلوبات للزكاة وضریبة االستقطاع  للتعدیل بناء على الربوط النھائیة
المتوقعة بناء على التقدیرات حول ما إذا كانت زكاة/ ضرائب إضافیة سوف تستحق. تعتمد النتیجة النھائیة ألي مبالغ 

النتیجة  لمجموعة تقدیمھا. وعندما تختلفإضافیة یتم ربطھا من قبل المصلحة على النتیجة النھائیة لالعتراضات التي یحق ل
النھائیة لھذه األمور عن المبالغ التي تم قیدھا في البدایة، تؤثر ھذه الفروقات على قائمة الدخل الموحدة في الفترة التي تم 

 التحدید النھائي خاللھا.
 التزامات محتملة (ھـ)

تتعرض المجموعة لبعض الدعاوى القضائیة. تم إعداد تقدیرات للتكالیف المحتملة لتسویة ھذه الدعاوى، إن وجدت، عبر 
استشارة مستشارین داخلیین وخارجیین یتولون الدفاع عن المجموعة في ھذه القضایا، وھي مبنیة على توقعات النتائج 

اإلجراءات القضائیة لن یكون لھا أثر جوھري على القوائم المالیة. لكن من المحتملة. تعتقد إدارة المجموعة حالیاً أن ھذه 
 المحتمل أن تتأثر النتائج المستقبلیة للعملیات بشكل جوھري وفقاً للنتائج النھائیة للدعاوى. 

 اإلیرادات (و)
 باإلجمالي مقابل الصافي المبالغعرض 

اإلیرادات والدفعات للشركاء یتم إدراجھا باإلجمالي تحت بند أو خدمات بصفة أصیل فإن  بضائععندما تبیع المجموعة 
اء والخدمات بصفة وكیل فإن اإلیرادات والدفعات للشركأاإلیرادات والتكالیف التشغیلیة. إذا قامت المجموعة ببیع البضائع 
 تسجل ضمن اإلیرادات بالصافي، حیث تمثل الھامش المكتسب.

وكیل في المعاملة على تحلیل اإلدارة لكل من الشكل القانوني والجوھر للترتیب بین المجموعة یعتمد اعتبار المجموعة أصیل أو 
وشركائھا في األعمال، وتؤثر ھذه األحكام على مبلغ اإلیرادات والمصاریف التشغیلیة المدرجة لكنھا ال تؤثر على الموجودات 

 أو المطلوبات أو التدفقات النقدیة المدرجة.



 شركة إتحاد إتصاالت
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة األولیة
 م۲۰۱٦مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

١٢ 
 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة   -۲

 (تتمة)التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة  ۲-۲
 (تتمة) اإلیرادات (و)

 الترتیبات متعددة العناصر
بالنسبة للترتیبات التي تتضمن تسلیم منتجات وخدمات مجمعة بما في ذلك الترتیبات طویلة األجل، یتم فصل ھذه المنتجات 

فردیة لكل منھا مساھمة منفصلة في اإلیرادات مع مراعاة التفاصیل التعاقدیة الخاصة بكل  عناصروالخدمات المجمعة إلى 
یتم ربط المبلغ اإلجمالي للترتیب بكل منتج بناء على القیمة العادلة النسبیة للعنصر منھا وفق تقییمھا من وجھة نظر العمیل. 

بصورة عامة القیمة العادلة للعناصر الفردیة بناء على تقدیر موضوعي و معتمد ألسعار البیع  الفردي. تحدد المجموعة
 الفردیة لكل منتج مع األخذ في االعتبار القیمة الزمنیة للنقود.

 دیة وشبھ النقدیةالنق ۲-۳
تتضمن النقدیة وشبھ النقدیة النقد في الصندوق والحسابات الجاریة لدى البنوك وتسھیالت المرابحات التي تستحق خالل ثالثة 

 أشھر أو أقل من تاریخ اقتنائھا.

 استثمارات قصیرة األجل ٤-۲

ة األجل األخرى عالیة السیولة والتي تستحق بعد ثالثتشمل االستثمارات قصیرة األجل الودائع مع البنوك واالستثمارات قصیرة 
 أشھر أو أكثر وقبل مضي سنة من تاریخ الشراء.

 الذمم المدینة ٥-۲

تظھر الذمم المدینة بالمبالغ األصلیة للفواتیر بعد خصم مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا. یتم عمل مخصص للدیون 
المشكوك في تحصیلھا عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على عدم تمكن المجموعة من تحصیل جمیع المبالغ المستحقة بموجب 

وتظھر تحت بند "مصاریف عمومیة األولیة خصصات في قائمة الدخل الموحدة الشروط األصلیة للذمم المدینة. یتم قید ھذه الم
وإداریة".عندما تكون الذمم المدینة غیر قابلة للتحصیل، یتم شطبھا مقابل مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا. یتم قید أي 

د شطب . یتم قیاألولیة مة الدخل الموحدةاستردادات الحقة للمبالغ المشطوبة سابقاً تحت بند "مصاریف عمومیة وإداریة" في قائ
حت في الفترة التي تم إجراء الشطب خاللھا ت األولیةالذمم المدینة التي لم یتم تكوین مخصص لھا مباشرة في قائمة الدخل الموحدة 

ودات غیر متداولة شھراً وتظھر كموج ۱۲بند المصاریف العمومیة واإلداریة.تصنف الذمم المدینة القابلة للتحصیل بعد أكثر من 
 في قائمة المركز المالي الموحدة. 

 مخزون ٦-۲

یتكون المخزون من أجھزة الھاتف والمعدات في موقع العمیل وشرائح الھواتف الخلویة والبطاقات مسبقة الدفع وإعادة الشحن 
ویسجل بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. وتمثل القیمة القابلة للتحقق الفرق بین سعر البیع التقدیري في ظروف 

یف استكمال البیع. یتم تحدید التكلفة باستخدام طریقة المتوسط المرجح. تقوم المجموعة بتكوین مخصص العمل االعتیادیة ومصار
 .األولیة في قائمة الدخل الموحدة تكلفة الخدمات والمبیعاتللبضاعة بطیئة الحركة والمخزون المتقادم ضمن 

 الممتلكات والمعدات ۲-۷

راضي، بالتكلفة مطروحا منھا االستھالك المتراكم. تشمل تكلفة الممتلكات والمعدات یتم تسجیل الممتلكات والمعدات، باستثناء األ
 التكالیف المباشرة والتكالیف اإلضافیة المتكبدة في شرائھا وتركیبھا صافیة من أي خصومات من الموردین. 

ة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي باستخدام طریق األولیة یُحمَّل استھالك الممتلكات والمعدات على قائمة الدخل الموحدة
 المقدَّر لكل منھا وفقاً لنسب االستھالك السنویة.



 شركة إتحاد إتصاالت
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة األولیة
 م۲۰۱٦مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

١٣ 
 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة   -۲

 )تتمة( الممتلكات والمعدات ۲-۷
 

 معدل االستھالك 
 ٪ ٥ مباني

 ٪ ۱۰ تحسینات عقار مستأجر
 ٪۲۰ - ٪ ٤ معدات شبكة االتصاالت

 ٪ ۲۰ - ٪ ۱٦ حاسب آليأجھزة وبرامج 
 ٪ ۳۳ - ٪ ۱٤ معدات مكتبیة ومفروشات

 ٪ ۲٥ - ٪ ۲۰ سیارات

إضافي خالل الفترة المالیة لمعالجة أي تأخیر معلوم في الرسملة أو التحویل من أعمال رأسمالیة قید  استھالكتم إثبات مصروف 
 التنفیذ.

من اإلنتاجیة أو العمر التشغیلي للموجودات. كما تتم رسملة األجور تتم رسملة التجدیدات والتحسینات الرئیسیة إذا كانت تزید 
والتكالیف المباشرة األخرى، أما اإلصالحات والتحسینات الصغیرة فیتم تحمیلھا كمصاریف عند حدوثھا. كما یتم إثبات الربح أو 

ائمة والقیمة الدفتریة للموجودات في ق الخسارة الناتجة عن عملیة استبعاد الموجودات والتي تمثل الفرق بین متحصالت البیع
 .األولیة الدخل الموحدة

بالتكلفة لحین انتھاء اإلنشاء أو التركیب، وعندئذ یتم تحویل تكلفة ھذه الموجودات باإلضافة  التنفیذالرأسمالیة قید  األعمالتظھر 
. ال قتراض المرسملة، إلى فئة الموجودات المعنیةإلى التكالیف المنسوبة مباشرة إلى اإلنشاء أو التركیب، بما في ذلك تكالیف اال

 یتم تحمیل االستھالك على األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ.

 التراخیص اقتناءرسوم  ۲-۸

 رسوم اقتناء التراخیص حسب العمر النظامي للرخصة المقتناة. یتم تحمیل اإلطفاء كمصاریف في قائمة الدخل الموحدة إطفاءیتم 
. ویتم مراجعة رسوم التراخیص المرسملة في نھایة كل سنة مالیة لتحدید أي انخفاض في القیمة. وفي حالة وجود مؤشر األولیة

 .األولیة لالنخفاض الدائم في رسوم التراخیص فیتم تحمیل خسائر االنخفاض الدائم في قائمة الدخل الموحدة

 الشھرة ۲-۹

لتابعة عن القیمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة في تاریخ االستحواذ وتقید في تمثل الشھرة زیادة تكلفة استحواذ الشركات ا
 بصافي التكلفة بعد التعدیالت لخسارة الھبوط في القیمة. األولیةالقوائم المالیة الموحدة 

 االستثمارات في الشركات التابعة و الزمیلة ۲-۱۰
 الشركات التابعة )أ(

المجموعة القدرة على توجیھ سیاساتھا المالیة والتشغیلیة للحصول على المنافع االقتصادیة،  الشركات التابعة ھي تلك التي لدى
والتي تنشأ عادة عند االحتفاظ بأكثر من نصف حقوق التصویت في الشركات التابعة. یتم توحید حسابات الشركة التابعة بالكامل 

 تاریخ توقف السیطرة. من تاریخ تحویل السیطرة إلى المجموعة ویتم عدم توحیدھا من

تستخدم طریقة الشراء في المحاسبة لقید شراء الشركات التابعة. تقاس تكلفة االستحواذ على أساس القیمة العادلة للموجودات 
حواذ. تالمشتراة أو االلتزامات التي تم تكبدھا أو تحملھا كما في تاریخ االستحواذ باإلضافة إلى التكالیف المباشرة العائدة لعملیة االس

إن زیادة تكلفة االستحواذ عن القیمة العادلة  .تكبدھا األولیة عند في قائمة الدخل الموحدة باالستحواذ المتعلقة تكالیف إدراج یتم
لحصة المجموعة في صافي الموجودات المستحوذ علیھا القابلة للتحدید، تقید كشھرة. تقید الشھرة الناتجة عن االستحواذ على 

لق بالھبوط في فیما یتعالمرفقة. یتم سنویاً اختبار الشھرة  األولیةالشركات التابعة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة 
 القیمة، وتقید بصافي التكلفة بعد حسم أي خسارة ھبوط، إن وجدت. 

 

 



 شركة إتحاد إتصاالت
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة األولیة
 م۲۰۱٦مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

١٤ 
 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة   -۲
 (تتمة) االستثمارات في الشركات التابعة و الزمیلة ۲-۱۰
 

 (تتمة) الشركات التابعة )أ(
المحققة الناتجة عنھا وكذلك األرصدة المتعلقة بھا. ویتم كذلك یتم استبعاد المعامالت بین شركات المجموعة األرباح غیر 

استبعاد الخسائر غیر المحققة. تم تغییر السیاسات المحاسبیة للشركات التابعة عند الضرورة لتتماشى مع السیاسات المحاسبیة 
 للمجموعة.

 (ب) الشركات الزمیلة

جوھري علیھا دون أن یصاحب ذلك سیطرة. یتم قید االستثمارات الشركات الزمیلة ھي الشركات التي یكون للمجموعة تأثیر 
في شركات زمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة وتقید مبدئیاً بالتكلفة. تقید حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركات 

حدث بعد حتیاطیات الذي ی، كما تقید حصتھا في التغیر في االاألولیة الزمیلة المتحققة بعد الشراء في قائمة الدخل الموحدة
الشراء في االحتیاطیات. یتم تعدیل القیمة الدفتریة لالستثمار بالحركة المتراكمة لما بعد الشراء. عندما تكون حصة المجموعة 
في خسائر شركة شقیقة مساویة لحصتھا في الشركة الزمیلة أو أكثر، بما فیھا أي ذمم مدینة غیر مضمونة، ال تقید المجموعة 

 سائر إضافیة، ما لم تتكبد أي التزامات أو تسدیدات نیابة عن الشركة الزمیلة.أي خ

یتم استبعاد األرباح غیر المحققة من المعامالت بین المجموعة وشركاتھا الزمیلة إلى حد حصة المجموعة في الشركات 
ل.الزمیلة. كذلك یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة ما لم تقدم العملیة دلیالً على و  جود ھبوط في قیمة األصل المحوَّ

 .األولیة یتم قید األرباح والخسائر الناتجة عن االستثمارات في شركات زمیلة في قائمة الدخل الموحدة

 حقوق الملكیة غیر المسیطرة (ج)
صل في فالجزء من الربح أو الخسارة غیر المقتنى من قبل المجموعة وتعرض بشكل من حقوق الملكیة غیر المسیطرةتمثل 

بشكل منفصل عن حقوق  األولیة وضمن حقوق الملكیة في قائمة المركز المالي الموحدة األولیةقائمة الدخل الموحدة 
 المساھمین.

كمعامالت مع المالكین بصفتھم مالكین وبالتالي ال یتم قید شھرة كنتیجة لھذه  حقوق الملكیة غیر المسیطرةحیازة  احتسابیتم 
في الشركة المقتناة لكل حیازة على حدة سواء بالقیمة العادلة أو  حقوق الملكیة غیر المسیطرةالمعامالت. تقوم المجموعة بقید أي 

 للشركة المقتناة والمحددة كصافي موجودات.في المبالغ المدرجة  حقوق الملكیة غیر المسیطرةل المتناسبةبالحصة 

 الھبوط في قیمة الموجودات غیر المالیة ۲-۱۱
تتم مراجعة الموجودات غیر المالیة، عدا الشھرة، فیما یتعلق بالھبوط في قیمتھا عندما تشیر الحاالت أو التغیر في الظروف إلى 
أن القیمة الدفتریة قد تكون غیر قابلة لالسترداد. یتم إثبات الخسارة الناتجة عن الھبوط في القیمة، والتي تمثل الزیادة في القیمة 

عن القیمة القابلة لالسترداد وھي القیمة العادلة لألصل ناقصاً تكالیف البیع أو قیمة االستخدام، أیھما أعلى. لغرض  الدفتریة لألصل
نقد). یتم (وحدات مدرة لل ومحددةتقدیر الھبوط، یتم تجمیع الموجودات على أدنى مستوى لھا بحیث تتواجد تدفقات نقدیة منفصلة 

عدا الشھرة، والتي سبق أن حدث ھبوط في قیمتھا بغرض احتمال عكس ذلك الھبوط، وذلك في مراجعة الموجودات غیر المالیة، 
 دتاریخ كل فترة مالیة. إذا ما تم الحقاً عكس خسارة الھبوط في القیمة، عندئذ تتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة للنق

على أال یزید عن القیمة الدفتریة فیما لو لم یتم إثبات خسارة الھبوط في قیمة ذلك  إلى التقدیر المـُعدَّل لقیمتھا القابلة لالسترداد،
األصل أو الوحدة المدرة للنقد في السنوات السابقة. یتم إثبات عكس خسارة الھبوط في القیمة فوراً كإیرادات في قائمة الدخل 

 یمكن عكسھا. . خسائر الھبوط في القیمة المدرجة ضمن الشھرة الاألولیة الموحدة

 القروض ۲-۱۲
یتم إثبات القروض بقیمة المتحصالت المستلمة بعد خصم تكالیف المعاملة المتكبدة، إن وجدت. یتم رسملة تكالیف القروض التي 
ترتبط مباشرةً باقتناء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤھلة وذلك كجزء من ھذه الموجودات. یتم تحمیل تكالیف القروض األخرى 

 .األولیة على قائمة الدخل الموحدة

 ذمم دائنة ومستحقات ۲-۱۳
 یتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سیتم دفعھا مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواًء تم إصدار فواتیر بموجبھا إلى المجموعة أم ال.

 



 شركة إتحاد إتصاالت
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة األولیة
 م۲۰۱٦مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

١٥ 
 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة   -۲

 مخصصات ۲-۱٤
على المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي نتیجة لحدث سابق ویكون من المحتمل أن تُحتسب المخصصات عندما یترتب 

 یستدعي األمر تكبّد موارد لتسویة االلتزام ویكون باإلمكان تقدیر قیمة االلتزام بشكٍل موثوق بھ.

 الزكاة وضریبة الدخل ۲-۱٥
"). یتم تحمیل الزكاة المستحقة على المجموعة والزكاة تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل ("المصلحة

كات . یخضع الشركاء األجانب في الشراألولیة المتعلقة بملكیة المجموعة في الشركات التابعة السعودیة على قائمة الدخل الموحدة
عند  بوط النھائیة، إن وجدت،التابعة السعودیة الموحدة إلى ضریبة الدخل. یتم تسجیل المبالغ اإلضافیة المستحقة بموجب الر

تحدیدھا. تقوم الشركة وشركاتھا التابعة السعودیة باستقطاع الضریبة الواجبة عن معامالت محددة مع أطراف غیر مقیمة في 
 المملكة العربیة السعودیة وذلك طبقاً لنظام ضریبة الدخل السعودي. 

لتي تمارس فیھا نشاطھا. یتم تحمیل ھذه الضریبة على قائمة الدخل تخضع الشركات التابعة األجنبیة لضریبة الدخل في البالد ا
 .األولیة الموحدة

 مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین ۲-۱٦
یتم قید مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین بموجب شروط أنظمة العمل والعمال في المملكة العربیة السعودیة من قبل الشركة 

. یتم احتساب مخصص نھایة الخدمة للموظفین بموجب طریقة األولیة السعودیة ویُحمَّل على قائمة الدخل الموحدةوشركاتھا التابعة 
 تكلفة الوحدة المتوقعة. ویتم قید المخصص بناًء على القیمة الحالیة اللتزامات المكافآت المحددة.

الفتراضات على متوسط المـُعدَّل السنوي للزیادة في الرواتب یتم احتساب القیمة الحالیة اللتزامات المكافآت المحددة باستخدام ا
ومتوسط مدة التوظیف ومعدل خصم مناسب. یتم احتساب االفتراضات المستخدمة على أساس متوافق لكل فترة وھي تعكس 

ة حالیاً في تاریخ المتوفر أفضل تقدیر لدى اإلدارة. یتم تحدید معدالت الخصم وفقاً ألفضل التقدیرات المتوفرة حول العوائد السوقیة
 التقریر مع الرجوع إلى سندات الحكومة والشركات.

 اإلیرادات ۲-۱۷
تتألف اإلیرادات من القیم العادلة للمقابل المادي المستلم أو المستحق من بیع البضائع والخدمات في السیاق الطبیعي ألنشطة 

 بعد استبعاد اإلیرادات داخل المجموعة. المجموعة وتظھر صافیة من الخصومات والحوافز والتخفیضات 
یتم إثبات اإلیراد عندما یكون من الممكن قیاسھ بشكل موثوق وعندما یكون من المرجح أن تؤول المنفعة االقتصادیة إلى المجموعة 

 وعندما تتحقق معاییر محددة لكل من أنشطة المجموعة كما ھو موضح أدناه.

 التصاالت المتنقلة كما یلي:تتألف إیرادات المجموعة من خدمات ا

تتألف اإلیرادات من االتصاالت المتنقلة من مبالغ مّحملة على العمالء نتیجة عملیات التفعیل والربط واستخدام العمالء  )أ(
لفترات البث والرسائل النصیة وجمیع خدمات االتصاالت  المتنقلة األخرى، بما في ذلك توفیر خدمات البیانات 

 بط مستخدمي شبكات االتصاالت األرضیة والمحمولة األخرى بشبكة المجموعة.والمعلومات ورسوم ر
 

یتم إثبات إیرادات استخدام العمالء لفترات البث والرسائل النصیة وخدمات البیانات كجزء من الفواتیر الدوریة ویعترف  )ب(
غیر المفوترة والناتجة من الخدمات بھا كإیراد خالل فترات الربط المتعلقة بھا. یتم االعتراف باإلیرادات من الخدمات 

التي تم تقدیمھا في الفترة ما بین تاریخ إصدار الفاتورة إلي نھایة الفترة المحاسبیة وتسجل كإیرادات مستحقة بینما یتم 
 تأجیل االعتراف باإلیرادات غیر المكتسبة التي یتم تقدیمھا في الفترات التالیة لكل فترة محاسبیة إلي أن یقوم العمیل

 باستخدام فترات البث.
 

یتم إثبات إیرادات رسوم التفعیل والربط بشكل كامل، وھي رسوم غیر قابلة لالسترداد تدفع لمرة واحدة فقط عند ربط  )ج(
العمالء بشبكة المجموعة خالل الفترة التي تنتھي فیھا التزامات المجموعة. ال یعتمد دفع الرسوم للمجموعة على إعادة 

قبل المستخدم النھائي حیث ال توجد للمجموعة التزامات إضافیة فیما یتعلق بإعادة البیع أو التسلیم  البیع أو الدفع من
 وتتحقق جمیع المعاییر األخرى إلثبات اإلیرادات.

 



 شركة إتحاد إتصاالت
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة األولیة
 م۲۰۱٦مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

١٦ 
 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة   -۲

 اإلیرادات (تتمة) ۲-۱۷
 

وفقاً لالستخدام على أساس طریقة القسط الثابت على مدى یتم إثبات إیرادات رسوم االشتراك الشھري والتي ال تختلف  )د(
 فترة تقدیم الخدمة.

 
یتم إثبات إیرادات الربط البیني على أساس القیمة اإلجمالیة للفواتیر المقدمة للمشغلین اآلخرین مقابل خدمات االتصاالت  )ه(

عنھا  ت المتنقلة األخرى للفترة المفوتراالنتھائیة عن فترات االتصال، وخدمات الرسائل النصیة وتوفیر خدمات االتصاال
 وفقاً للتعرفة المتفق علیھا.

 
یتم إثبات إیرادات التجوال على أساس القیمة اإلجمالیة للفواتیر المقدمة لشركاء التجوال بناًء على الحركة الفعلیة لنقل  )و(

 البیانات خالل الفترة المفوتر عنھا.
 

االت وشرائح االتصال المستبدلة عند تسلیمھا للعمالء في الفترة التي تتم فیھا یتم إثبات اإلیرادات من بیع أجھزة االتص )ز(
 عملیة البیع.

 
یتعلق بالعروض التي تتضمن تقدیم عروض مجمعة، فإنھ یتم تقسیم العرض إلي عناصر فردیة لكل منھا مساھمة  فیما )ح(

على كل عنصر من عناصر العرض بناًء  منفردة في اإلیرادات مقیمة من وجھة نظر العمیل. ویتم توزیع قیمة العرض
لتقدیر معتمد   القیمة العادلة لكل عنصر طبقاً  بتحدیدعلى القیمة العادلة تناسبیاً لكل عنصر. تقوم المجموعة بصفة عامة 

 و موثوق لسعر البیع العادي لذلك العنصر على أساس مستقل.

 والمصاریف التكالیف       ۲-۱۸

 والمبیعات تكلفة الخدمات      ۲-۱۸-۱
المتكبدة خالل الفترة وتشمل تكالیف البضائع المباعة وتكالیف العمال المباشرة ونفقات حكومیة  تكلفة الخدمات والمبیعاتتمثل 

 وتكالیف االتصاالت الداخلیة ومصاریف غیر مباشرة تتعلق باإلیرادات المثبتة.
 

 الرسوم الحكومیة    أ -۲-۱۸-۱
تقدیم الخدمة تجاریاً ورسوم الرخصة والطیف الترددي والتكالیف المترتبة على المجموعة تمثل الرسوم الحكومیة رسوم 

مقابل حقوق تقدیم خدمات االتصاالت والمعطیات بالمملكة العربیة السعودیة وفقاً التفاقیات الترخیص. ویتم إثباتھا في الفترات 
 .األولیة قائمة الدخل الموحدة المتعلقة بھا وقت االستخدام وتدرج ضمن بند تكلفة الخدمات في

 مصاریف الربط البیني    ب -۲-۱۸-۱
تمثل مصاریف الربط البیني مصاریف الربط بشبكات اتصاالت أجنبیة ومحلیة. ویتم إثباتھا في فترات تنفیذ المكالمات ذات 

 .األولیة الصلة وتدرج ضمن بند تكلفة الخدمات في قائمة الدخل الموحدة
 
 یعیة وتسویقیةمصاریف ب  ۲-۱۸-۲

تمثل المصاریف الناتجة عن جھود إدارة المجموعة المتعلقة بأعمال التسویق أو أعمال البیع والتوزیع.  تشتمل مصاریف 
البیع والتسویق على التكالیف المباشرة وغیر المباشرة التي ال تكون بالضرورة جزءاً من تكالیف اإلیرادات. توزع ھذه 

 والتسویق وتكالیف اإلیرادات، إن لزم األمر، بطریقة منتظمة. التكالیف بین مصاریف البیع
 

 مصاریف وعمومیة وإداریة      ۲-۱۸-۳  
تمثل المصاریف المتعلقة باإلدارة ولیس بأعمال كسب اإلیرادات أو أعمال البیع والتوزیع. تشتمل المصاریف العمومیة 

تكون بالضرورة جزءاً من تكالیف اإلیرادات. توزع ھذه التكالیف  واإلداریة على التكالیف المباشرة وغیر المباشرة التي ال
 بین المصاریف العمومیة واإلداریة وتكالیف اإلیرادات، إن لزم األمر، بطریقة منتظمة.

 توزیعات أرباح       ۲-۱۹
 لمجموعة.لیھا من قبل المساھمین في افي الفترة التي یتم الموافقة ع األولیة تقید توزیعات األرباح في القوائم المالیة الموحدة      

  



 شركة إتحاد إتصاالت
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة األولیة
 م۲۰۱٦مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

١٧ 
 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة         -۲

 المعامالت بالعمالت األجنبیة      ۲-۲۰

 العملة الرئیسیة والتشغیلیة )أ(
رض للشركة وعملة الع التشغیلیةللشركة بالریـال السعودي وھو العملة  األولیةالبنود في القوائم المالیة الموحدة  تظھر

الخاصة بھا، ونتیجة لذلك فإن البنود الواردة في القوائم  التشغیلیة. تحدد كل شركة تابعة ضمن المجموعة عملتھا للمجموعة
 . التشغیلیةالمالیة لكل شركة تابعة على حدة یتم قیاسھا باستخدام تلك العملة 

 معامالت وأرصدة (ب)
اً بسعر صرف العملة التشغیلیة السائد في تاریخ تلك المعامالت. یتم قید المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة مبدئی

الموجودات و المطلوبات النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة و یتم تحویلھا بالعملة التشغیلیة بأسعار التحویل السائدة في 
و یتم قید أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسویة تلك المعامالت للسنة المنتھیة،  األولیة تاریخ القوائم المالیة الموحدة

وكذلك الناتجة من تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعملة األجنبیة على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما 
 في نھایة الفترة ضمن قائمة الدخل الموحدة.

 شركات المجموعة (ج)
الناتج عن تحویل المراكز المالیة ونتائج األعمال للشركات األجنبیة التابعة والزمیلة غیر العاملة في بیئات اقتصادیة یقید 

 ذات تضخم مرتقع التي تكون عملتھا الرئیسیة غیر الریـال السعودي الى الریـال السعودي كما یلي:

 الصرف السائدة في تاریخ قائمة المركز المالي.تُحّول الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي بأسعار  -۱
 تُحّول اإلیرادات والمصاریف لكل قائمة دخل على أساس متوسط سعر الصرف. -۲
 تُحّول بنود حسابات حقوق الملكیة بأسعار الصرف السائدة في التواریخ التي تعود لكل بند عند حدوثھ. -۳

 
المالیة للشركات التابعة أو الزمیلة األجنبیة إلى الریـال السعودي كبند تدرج التعدیالت المتراكمة الناتجة عن تحویل القوائم 

 منفصل ضمن حقوق المساھمین. 

 إیجارات تشغیلیة وتمویلیة ۲-۲۱
إذا ترتب على عقد اإلیجار تحویل جوھري لمنافع ومخاطر الملكیة المتعلقة  تمویلیةیتم تصنیف عقود اإلیجار كعقود إیجار 

قود اإلیجار األخرى كعقود إیجار تشغیلیة حیث تدرج مصاریف وإیرادات إیجارات التشغیل في باألصل ویتم تصنیف ع
 وفقا لطریقة القسط الثابت على فترات اإلیجارات. األولیة قائمة الدخل الموحدة

 
راد التمویلي من اإلی یتم قید القیمة الحالیة لدفعات اإلیجار عن الموجودات المباعة بموجب التأجیر التمویلي كذمم مدینة صافیة

غیر المكتسب. یتم قید إیراد التأجیر على مدار فترة اإلیجار باستخدام طریقة صافي االستثمار، والتي تعكس معدل عائد 
دوري مستمر. یتم تكوین مخصص لذمم اإلیجار المدینة عندما تصبح مشكوكا في تحصیلھا، وتصنف المبالغ المستحقة ألكثر 

 ات غیر متداولة.من سنة واحدة كموجود
 

 برنامج الوالء للعمالء ۲-۲۲
تقدم المجموعة برنامج الوالء للعمالء الذي یقدم مزایا متنوعة للعمالء. تعتمد مكافآت برنامج الوالء للعمالء على استخدام العمیل 
للخدمات التي تقدمھا المجموعة. تقوم المجموعة باحتساب رصید المكافآت المكتسبة الخاص ببرنامج الوالء للعمالء على حدة 

 بیع التي تم اكتساب المكافآت خاللھا. كجزء مستقل من عملیة ال
 

یتم االعتراف بالمقابل المالي لرصید المكافآت خالل البیع المبدئي على أساس القیمة العادلة ویتم االعتراف بھا كالتزام في قائمة 
عتبار القیمة تقدیر تأخذ في اال حتى یتم استخدام المكافآت. یتم تحدید القیمة العادلة باستخدام أسالیب األولیةالمركز المالي الموحدة 

. كما تبیع المجموعة أیضاً مخصوما منھا رصید المكافأت المتوقع انتھاء صالحیتھ العادلة للمزایا التي یمكن استخدام المكافآت بھا
استخدام  ت عندھذه المكافآت ألطراف ثالثة الستخدامھا في األنشطة الترویجیة للمجموعة. یتم االعتراف باإلیراد من تلك المبیعا

 ھذه المكافآت.
 



 شركة إتحاد إتصاالت
 (شركة مساھمة سعودیة)
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 (جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

١٨ 
 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة   -۲

 التزامات محتملة ۲-۲۳
ھي التزامات من المحتمل أن تنشأ عن أحداث سابقة ویتأكد وجودھا فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من أحداث 

التزام حالي ال یتم قیده ألن من غیر المحتمل أن تكون ھناك  مستقبلیة غیر مؤكدة ال تقع ضمن السیطرة الكاملة للمجموعة، أو
حاجة لتدفق الموارد لتسویة االلتزام. في حال عدم القدرة على قیاس مبلغ االلتزام بموثوقیة كافیة فإن المجموعة ال تدرج المطلوبات 

 .األولیة المحتملة وإنما تفصح عنھا في القوائم المالیة الموحدة

 لقطاعیةالتقاریر ا ۲-۲٤

 قطاع األعمال (أ)

 إن قطاع األعمال ھو مجموعة من الموجودات أو العملیات أو المنشآت التي:

 تعمل في أنشطة تدر إیرادات. -۱
 تقوم اإلدارة باستمرار بتحلیل نتائج عملیاتھا من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزیع المصادر وتقییم األداء.  -۲
 بشكل منفصل.تتوفر عنھا معلومات مالیة  -۳

 القطاع الجغرافي (ب)

القطاع الجغرافي ھو مجموعة من الموجودات أو العملیات أو المنشآت التي تقوم بأنشطة تدر إیرادات في بیئة اقتصادیة محددة 
 ).۱۱تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بیئات اقتصادیة أخرى. (انظر أیضاً إیضاح 

 الذمم المدینة  -۳
 م٥۲۰۱  م٦۲۰۱ 

  ٥٫٦۸٦٫۰۱۷   ٦٫۱۰۰٫۸۲٦ ذمم مدینة
 (۱٫۳٤۷٫۹۲٥)   (۲٫٤۲۱٫٤۹۷)  یطرح: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

 ۳٫٦۷۹٫۳۲۹   ٤٫۳۳۸٫۰۹۲  
 

م بالبدء بإجراءات التحكیم بالمبالغ المستحقة والناتجة عن اتفاقیة الخدمات المبرمة ۲۰۱٤قامت الشركة خالل الربع الرابع من عام 
ـ الموافق (۱٤۲۹جمادى األولى  ۱مع شركة االتصاالت المتنقلة (زین السعودیة) بتاریخ  م) والمتعلقة بقیام الشركة ۲۰۰۸مایو  ٦ھ

(زین السعودیة) تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع األبراج ووصالت التراسل و نقل  بتقدیم خدمات لشركة
م)، تم خاللھا ۲۰۱٤دیسمبر  ۲۰ھـ الموافق (۱٤۳٦صفر  ۲۸الحركة الدولیة، وتم عقد الجلسة األولى أمام ھیئة التحكیم بتاریخ 

 ظر النزاع، وقدمت الشركة خالل ھذه الجلسة الئحة دعواھا. االتفاق على اإلجراءات التي ستتبعھا ھیئة التحكیم في ن
 

الشركة خاللھا م) والتي قدمت ۲۰۱٥فبرایر  ۷ھـ الموافق (۱٤۳٦ربیع الثاني  ۱۸انعقدت الجلسة الثانیة أمام ھیئة التحكیم بتاریخ 
ة، وقررت جدید لتمثیلھا في ھذه القضی الوثائق المتعلقة بإلغاء تكلیف محامیھا الذي تولى القضیة في السابق وأكدت تعیین محامٍ 

 .)م۲۰۱٥فبرایر  ۱٤ھـ الموافق (۱٤۳٦ربیع الثاني  ۲٥ھیئة التحكیم تحدید موعد الجلسة جلسة التحكیم القادمة بتاریخ 
 

م)، عقدت الجلسة الثالثة أمام ھیئة التحكیم واعتمدت ھیئة التحكیم ۲۰۱٥فبرایر  ۱٤ھـ الموافق (۱٤۳٦ربیع الثاني  ۲٥بتاریخ 
على  ۱تعیین الشركة للمحامي الجدید لتمثیل الشركة في ھذه القضیة، وخالل ھذه الجلسة قامت الشركة بتقدیم الئحة الرد رقم 

 زین السعودیة، كما قدمت شركة زین السعودیة ردھا على الرد المقدم من الشركة بنفس الجلسة.  الئحة الدفاع المقدمة من قبل
 

م)، قامت الشركة بإعداد وتسلیم الئحة تفصیلیة تشمل الالئحة المطلوبة ۲۰۱٥مایو  ۲۳ھـ الموافق (۱٤۳٦شعبان  ٥بتاریخ 
ن ونصف االئحة التفصیلیة وحددت ھیئة التحكیم مھلة قدرھا شھرومرفقاتھا ألمانة سر ھیئة التحكیم، وأقرت شركة زین بإستالم ال

 من تاریخ استالم الالئحة للرد علیھا من قبل شركة زین السعودیة.
 
 



 شركة إتحاد إتصاالت
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة األولیة
 م۲۰۱٦مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

١٩ 
 

 (تتمة) الذمم المدینة  -۳
م)، أعلنت الشركة عبر موقع تداول بأنھ نتیجة لعمل مراجعة ألرصدة ۲۰۱٥یونیو  ۲۷ھـ الموافق (۱٤۳٦رمضان  ۱۰بتاریخ 

 ملیون ریـال سعودي مقابل المبالغ المستحقة من شركة زین السعودیة.  ۸۰۰الذمم المدینة القائمة، تم تسجیل مخصص إضافي بمبلغ 
 

م)، أعلنت شركة زین السعودیة عبر موقع تداول أنھا قامت بتسلیم ردھا ۲۰۱٥یولیو  ۱۳ھـ الموافق (۱٤۳٦رمضان  ۲٦بتاریخ 
والمستندات المرفقة بھ ألمانة سر ھیئة التحكیم و أقرت الشركة بإستالم ھذا الرد والمستندات المرفقة بھ كما أشارت أیضاً إلى 

 قاً إلجراءات ھیئة التحكیم.أنھا سوف تقوم بالرد علیھا وف
 

ـ الموافق (۱٤۳٦ذي القعدة  ۱۲بتاریخ  م)، قامت الشركة بتقدیم ردھا بتسلیم مذكرة جوابیة مدعمة بمستندات ۲۰۱٥أغسطس  ۲۷ھ
 ۱٥ووثائق إضافیة إلى أمانة سر ھیئة التحكیم ردا على ما قدمتھ شركة زین، وأقرت شركة زین بإستالمھا ھذه المذكرة بتاریخ 

 ).م۲۰۱٥أغسطس  ۳۰ھـ الموافق (۱٤۳٦القعدة  ذي
 

م)، أعلنت شركة زین السعودیة عبر موقع تداول أنھا قامت بتسلیم ۲۰۱٥أكتوبر  ۰٦ھـ الموافق (۱٤۳٦ذي الحجة  ۲۳بتاریخ 
 لمرفقة بھ.ا ردھا والمستندات المرفقة بھ ألمانة سر ھیئة التحكیم وفي نفس التاریخ أقرت الشركة باستالم ھذا الرد والمستندات

 
م)، عقدت جلسة التحكیم الرابعة وبناء على طلب ھیئة التحكیم قام كل من ۲۰۱٥أكتوبر  ۲٤ھـ الموافق (۱٤۳۷محرم  ۱۱بتاریخ 

ممثل الشركة وممثل شركة زین بتقدیم ملخصاً شفھیاً حول القضیة باإلضافة إلى اإلجابة على استفسارات ھیئة التحكیم، وبعد ذلك 
حكیم من الشركة تقدیم مذكرة بخصوص القضیة وذلك خالل ثالثین یوماً كحد أقصى من تاریخ ھذه الجلسة، كما طلبت ھیئة الت

طلبت من شركة زین السعودیة أن تكون مستعدة للرد على ما سیرد من الشركة وذلك خالل ثالثین یوماً كحد أقصى من تاریخ 
ف بأنھا قررت تعیین خبیر مالي في ھذه القضیة وأنھا بصدد استكمال إستالم مذكرة الشركة، كما أبلغت ھیئة التحكیم األطرا

 إجراءات التعیین، وسوف تقوم ھیئة التحكیم بتحدید جلسة الحقة بحضور األطراف والخبیر المالي لمناقشة ما تم التوصل إلیھ. 
 

ابیة الثانیة مدعمة بمستندات ووثائق م)، قامت الشركة بتسلیم مذكرتھا الجو۲۰۱٥نوفمبر ۲۳ھـ الموافق (۱٤۳۷صفر  ۱۱بتاریخ 
وفواتیر إلى أمانة سر ھیئة التحكیم، وذلك حسب ما طلبت ھیئة التحكیم، وأقرت شركة زین السعودیة بإستالمھا لھذه المذكرة 

 ).م۲۰۱٥نوفمبر ۲٤ھـ الموافق (۱٤۳۷صفر  ۱۲بتاریخ 
 

شركة زین السعودیة بأنھا قامت بتسلیم مذكرتھا الجوابیة  م)، أعلنت۲۰۱٥دیسمبر  ۲۳ھـ الموافق (۱٤۳۷ربیع األول  ۱۲بتاریخ 
وعدد من المستندات المرفقة بھا ألمانة سر ھیة التحكیم، وأقرت الشركة بإستالم نسخة من رد شركة زین السعودیة من أمانة سر 

 ).م۲۰۱٥دیسمبر  ۲٤ھـ الموافق (۱٤۳۷ربیع األول  ۱۳ھیئة التحكیم بتاریخ 
 

م)، عقدت جلسة التحكیم الخامسة في القضیة وكانت جلسة إجرائیة ۲۰۱٥دیسمبر  ۲٦ھـ الموافق (۱٤۳۷ول ربیع األ ۱٥بتاریخ 
 ).م۲۰۱٥دیسمبر  ۱۰ھـ الموافق (۱٤۳۷صفر  ۲۸تقرر فیھا تمدید مدة التحكیم اثنى عشر شھراً تبدأ من تاریخ 

 
تحكیم بمخاطبة أطراف القضیة وإبالغھم بقرارھا م)، قامت ھیئة ال۲۰۱٦مارس  ۱ھـ الموافق (۱٤۳۷جمادى األول  ۲۱بتاریخ 

بتعیین خبیر إلبداء رأیھ الفني والمالي في القضیة ووجھت ھیئة التحكیم األطراف لضرورة التعاون مع الخبیر وتزویده بالمعلومات 
 والمستندات الالزمة لتمكینھ من أداء مھمتھ على أكمل وجھ.  

 
م. ھذا وقد قامت الشركة باإلحتیاط ۲۰۱٦ مارس ۳۱ملیار ریـال سعودي كما في  ۲٫۱الخاصة بإجراءات التحكیم تبلغ  إن المبالغ

 ۳۱ملیار ریـال سعودي مقابل اجمالي الذمم المستحقة من شركة زین السعودیة كما في  ۲٫۱ المناسب لذلك و تجنیب مبلغ بقیمة
ملیون ریـال  ٤م، بلغ إجمالي مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا ۲۰۱٦ مارس ۳۱المنتھیة في  الفترةم. خالل ۲۰۱٦ مارس

 ).م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱ملیون ریـال سعودي محملة في السنة المنتھیة في  ۸۰۳سعودي غیر خاضعة إلجراءات التحكیم (
 

دیة عن الخدمات المقدمة. السعواتفاقیة الخدمات ما زالت ساریة. كما أن الشركة تستلم دفعات غیر منتظمة من شركة زین  إن
 مارس ۳۱نتیجة إجراءات التحكیم ما زالت قائمة، تعتقد اإلدارة أنھ تم تكوین مخصصات كافیة ومناسبة كما في  وحیث أن

 م.۲۰۱٦
 

یب وبناًء على الظروف الحالیة تم تجنبإعادة تقییم قابلیة تحصیل العدید من أرصدة الذمم المدینة األخرى القائمة مجموعة قامت ال
مبالغ إضافیة مقابل المخاطر العالیة لعدم التحصیل.
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٢٠ 
 

 الممتلكات والمعدات  -٤

  مباني  أراضي 
تحسینات 

  عقار مستأجر
معدات شبكة 

  االتصاالت
أجھزة وبرامج 

  حاسب آلي
معدات مكتبیة 

  سیارات  ومفروشات
أعمال رأسمالیة 

 المجموع  قید التنفیذ
                  فةالتكل

 ٤۰٫۹٤۱٫۳۹٦    ۸۱۱٫۸۱۰    ۳٫۰٤٦    ٤۹۹٫۰۲٤    ٤٫۳٥۹٫۲۷۰   ۳۲٫۹۳۸٫۳٤٤    ۸۳۳٫٦٤۸    ۱٫۲۲۱٫٥٤٤   ۲۷٤٫۷۱۰  م۲۰۱٦ینایر ۱
 ۱٫۳٦٦٫۰۳۷    ۷۲٫۱٤۳      -    ٤٦۰    ۲۷۹٫٥٦۹    ۱٫۰۰٦٫۳۹۸    ۱٫٤٥٤    ٦٫۰۱۳      -  إضافات

 -     -      -      -      -    ٥۳٫۲۲٤   (۱٫٦۰٤)   (٥۱٫٦۲۰)      -  إعادة تصنیف
 -   (٤٤٫۸۹٤)      -      -    ۲٫۲۸٤    ۳۹٫٥۲۰      -    ۳٫۰۹۰      -  تحویالت

 (٦٤۷)      -      -      -   (٥٤)   (٥۹۳)      -      -      -  استبعادات

 ۱٫۱۷۹٫۰۲۷   ۲۷٤٫۷۱۰  م۲۰۱٦مارس  ۳۱
   ۸۳۳٫٤۹۸    ۳٤٫۰۳٦٫۸۹۳   ٤٫٦٤۱٫۰٦۹    ٤۹۹٫٤۸٤    ۳٫۰٤٦    ۸۳۹٫۰٥۹    ٤۲٫۳۰٦٫۷۸٦ 

                  االستھالك المتراكم

 ۱٦٫٤۷٥.۱۹۹      -    ۱٫٦۲۱    ٤۳۷٫٦۸۲    ۲٫٦۳٤٫۹۳۸   ۱۲٫۷۱٥٫۱۰۷    ٥٤۲٫٥۱۷    ۱٤۳٫۳۳٤      -  م۲۰۱٦نایر ی ۱
 ۸۲٦٫٤۱۲      -    ۱۰۷    ٥٫۲۱۰    ۱٥۱٫۱۱۸    ٦٤۲٫٥۲۸    ۱٦٫۸۹۹    ۱۰٫٥٥۰      -  استھالك الفترة
 -      -      -      -      -    ۲٫۷۰٦      -   (۲٫۷۰٦)      -  أعادة التصنیف

 (٥۳۲)      -      -      -   (۳۷)   (٤۹٥)      -      -      -  استبعادات

 ۱۷٫۳۰۱٫۰۷۹      -    ۱٫۷۲۸    ٤٤۲٫۸۹۲    ۲٫۷۸٦٫۰۱۹   ۱۳٫۳٥۹٫۸٤٦    ٥٥۹٫٤۱٦    ۱٥۱٫۱۷۸      -  م۲۰۱٦مارس  ۳۱

                  ي القیمة الدفتریةصاف

 ۲٥٫۰۰٥٫۷۰۷   ۸۳۹٫۰٥۹   ۱٫۳۱۸  ٥٦٫٥۹۲  ۱٫۸٥٥٫۰٥۰  ۲۰٫٦۷۷٫۰٤۷  ۲۷٤٫۰۸۲  ۱٫۰۲۷٫۸٤۹  ۲۷٤٫۷۱۰ م۲۰۱٦مارس  ۳۱
 ۲۳٫۹٤۱٫٦٥۱   ۹۹۰٫۷۳۲    ۱٫۳۲٤    ۸۰٫۱۱۷    ۱٫۷٤۲٫۲۹۱   ۱۹٫۷۳٤٫۹۷۱   ۲۷٦٫۹۲۹   ۸٤۰٫٥۷۷   ۲۷٤٫۷۱۰  م۲۰۱٥ مارس ۳۱

المنتھیة  للفترةملیون ریـال سعودي ( ٥٥ملیون ریـال سعودي) ورواتب فنیین لدى الشركة بمبلغ  ۱۰٫۳م: ۲۰۱٥ مارس ۳۱في للفترة المنتھیة ملیون ریـال سعودي ( ۱۹بمبلغ  قامت المجموعة برسملة تكالیف إقتراض
 .م۲۰۱٦مارس  ۳۱المنتھیة في  الفترةملیون ریـال سعودي)، خالل  ۳۷٫۸: م۲۰۱٥ مارس ۳۱في 
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٢١ 
 

 
 رسوم اقتناء التراخیص  -٥

 

رخصة خدمة 
االتصاالت 

  المتنقلة

رخصة خدمات 
الجیل الثالث 

)G۳(  اإلجمالي  أخرى 
        التكلفة

 م۲۰۱٦ینایر  ۱
 

۱۲٫۲۱۰٫۰۰۰    ۷٥۳٫۷٥۰    ۱٫۱۸۰٫۰۷٥    ۱٤٫۱٤۳٫۸۲٥  
  ۱۱٫۹٤۸    ۱۱٫۹٤۸      -      -  إضافات

 ۱۲٫۲۱۰٫۰۰۰ م۲۰۱٦ مارس ۳۱
 

  ۷٥۳٫۷٥۰    ۱٫۱۹۲٫۰۲۳    ۱٤٫۱٥٥٫۷۷۳  
        

        اإلطفاء المتراكم
  ٦٫۱۱۷٫٦۱۲    ۳۲۷٫۹۲٥    ۳۳٦٫۱٦۹    ٥٫٤٥۳٫٥۱۸  م۲۰۱٦ینایر  ۱

  ۱٥۰٫۲٦۸    ۲۲٫۱٦۰    ۷٫٤٥۷    ۱۲۰٫٦٥۱  الفترةإطفاء 
  ٦٫۲٦۷٫۸۸۰    ۳٥۰٫۰۸٥    ۳٤۳٫٦۲٦    ٥٫٥۷٤٫۱٦۹  م۲۰۱٦ مارس ۳۱

        صافي القیمة الدفتریة
  ۷٫۸۸۷٫۸۹۳    ۸٤۱٫۹۳۸    ٤۱۰٫۱۲٤   ٦٫٦۳٥٫۸۳۱ م۲۰۱٦ مارس ۳۱

  ۸٫٤۳۹٫۲۹۸    ۸۸۰٫۹۰۸    ٤۳۹٫۹٥۳    ۷٫۱۱۸٫٤۳۷  م۲۰۱٥ مارس ۳۱
 

 القروض وأوراق الدفع   -٦

 م٥۲۰۱  م٦۲۰۱ 
 ۱٦٫۱۷٥٫۷٥۳  ۱٤٫۳۷۸٫٤٦۷ طویلة األجلقروض 

 )۱٦٫۱۷٥٫۷٥۳(  (۹٫۳۳٥٫۱۲۳) یطرح: الجزء المتداول
 -  ٥٫۰٤۳٫۳٤٤ غیر متداولة

دیسمبر  ۲۹م. بتاریخ ۲۰۱٤كانت المجموعة غیر قادرة على الوفاء ببعض التعھدات المالیة بدءاً من الربع الرابع من عام 
 م وبعد مناقشات مع البنوك توصلت المجموعة إلى إتفاق إلعادة ھیكلة التعھدات المالیة المتعلقة بالقروض التالیة:۲۰۱٥

 ملیار لایر سعودي. ۱۰م بمبلغ ۲۰۱۲فبرایر  ۱۲في  ةالعامل الموقع رأس المالتسھیالت مرابحة فترات البث و •
 م .۲۰۱۳یولیو  ۱۳في  ةملیار لایر سعودي الموقع ۱٫٥رأس المال العامل بمبلغ تسھیالت مرابحة بیانات و •
 م.۲۰۱٤دیسمبر  ۱۱في  ةملیون لایر سعودي الموقع ٦۰۰مرابحة ثنائیة بمبلغ  •
 م.۲۰۱٤مارس  ۱۷في  ةلایر سعودي الموقعملیون  ٥۰۰مرابحة ثنائیة بمبلغ  •

إلعادة ھیكلة التعھدات المالیة المتعلقة إلى اتفاق م توصلت المجموعة ۲۰۱٦من عام  األولالربع وعالوة على ذلك ، فى 
 بالقروض التالیة:

 م.۲۰۱۳دیسمبر  ۱۱في  ةملیون لایر سعودي الموقع ۱٫٥۰۰مرابحة ثنائیة بمبلغ  •
 م.۲۰۱٤ أغسطس ۱۷في  ةملیون لایر سعودي الموقع ٤۰۰مرابحة ثنائیة بمبلغ  •
 م.۲۰۱٥ یولیو ۳۰في  ةملیون لایر سعودي الموقع ۳٦٤مرابحة ثنائیة بمبلغ  •
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 (تتمة) القروض وأوراق الدفع  -٦

األخرین البنوك  إن المجموعة قد إلتزمت بالتعھدات المالیة فیما یتعلق بالبنوك أعاله ومستمرة بالتفاوض مع المقرضین /
البنوك األخرین كمطلوبات متداولة  للحصول على تنازل إلعادة تحدید التعھدات المالیة. تم إدراج القروض من المقرضین /

 لعدم الحصول على تنازل حتى االن.

م ۲۰۱٦مارس  ۳۱قامت المجموعة بالوفاء بجمیع إلتزامات إعادة السداد المرتبطة بھذه التسھیالت خالل الفترة المنتھیة في 
(ب) على أساس  ٦(أ) و  ٦و من المتوقع أن تستمر في الوفاء بإلتزامات إعادة السداد قصیرة األجل كما ھو مبین في االیضاح 

 أن المفاوضات مع الجھات المقرضة األخرى إلعادة تحدید التعھد المالي سوف تكلل بالنجاح.

أوراق الدفع المستحقة وقائمة المركز المالي الموحدة الملخصة وبناءاً على ذلك، فإن التفاصیل لتصنیف واستحقاق القروض و
 ستكون على النحو التالي:

 تصنیف القروض وأوراق الدفع  )أ(
 م٥۲۰۱  م٦۲۰۱ 

 ۱٦٫۱۷٥٫۷٥۳  ۱٤٫۳۷۸٫٤٦۷ قروض وأوراق دفع
 (۲٫۲۷۸٫۳۹۳)  (۹٫۳۳٥٫۱۲۳) یطرح: الجزء المتداول

 ۱۳.۸۹۷.۳٦۰  ٥٫۰٤۳٫۳٤٤ غیر متداول

 تفاصیل استحقاق القروض وأوراق الدفع  )ب(
 م٥۲۰۱  م٦۲۰۱ 

 ۲٫۲۷۸٫۳۹۳  ۹٫۳۳٥٫۱۲۳ أقل من سنة واحدة
 ۱۰٫۸٤٦٫۳۰۰  ٤٫٤۳۷٫۳٤٤ من سنة واحدة إلى خمس سنوات

 ۳٫۰٥۱٫۰٦۰  ٦۰٦٫۰۰۰ أكثر من خمس سنوات
 ۱٤٫۳۷۸٫٤٦۷  ۱٦٫۱۷٥٫۷٥۳ 

 م  (باستثناء إعادة التصنیف).۲۰۱٦ ملرس ۳۱قائمة المركز المالي الموحدة المفترضة كما في  )ج(
 

 م۲۰۱٦ 
 ۷٫۷۳۰٫٤۹۱ مجموع الموجودات المتداولة

 ۳٥٫۲٦٤٫۹۰۸ مجموع الموجودات غیر المتداولة
 ٤۲٫۹۹٥٫۳۹۹ مجموع الموجودات

  

 ۲۰٫٤۱۷٫٤۹۷ مجموع المطلوبات المتداولة
 ۷٫۰۰۰٫٥۳۱ مجموع المطلوبات غیر المتداولة

 ۲۷٫٤۱۸٫۰۲۸ مجموع المطلوبات
 ۱٥٫٥۷۷٫۳۷۱ مجموع حقوق الملكیة

 ٤۲٫۹۹٥٫۳۹۹ مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة



 
 شركة إتحاد إتصاالت

 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة األولیة
 م۲۰۱٦مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

٢٣ 
 

 (تتمة)القروض وأوراق الدفع  -٦
 

 م ھي كما یلي:۲۰۱٦ مارس ۳۱تفاصیل القروض وأوراق الدفع كما في  د)

 جھة اإلقراض
الشركة 
 المقترضة

طبیعة 
 المدة شروط الدفع معدل الربح قیمة المستخدم القرض قیمة العملة التاریخ الغرض من االقتراض القرض

الجزء 
 المتداول

الجزء 

طویل 
 شروط أخرى اإلجمالي األجل

اعادة تمویل  موبایلي بنوك محلیة
طویلة 
األجل 

متوافقة مع 
أحكام 

الشریعة 
 االسالمیة

سداد األرصدة القائمة من 
القروض المتحصل علیھا 

سابقاً من قبل شركة 
وتمویل موبایلي 

المصروفات الرأسمالیة 
للشركة ومتطلبات رأس 

 المال العامل

الربع 
األول من 

 م۲۰۱۲

ریـال 
 سعودي

ملیار  ۱۰
ریـال 

 سعودي

ملیار ریـال  ۱۰
 سعودي

معدل مرابحة 
قائم على 
السیبور 

مضافاً إلیھ 
ھامش ربح 

 ثابت

أقساط نصف سنویة 
مجدولة مع سداد 
القسط األول في 

م ۲۰۱۲أغسطس 
یتم سداد  وعلى أن

 ۱۲القسط األخیر في 
 م۲۰۱۹فبرایر 

تتوزع مدة 
القرض إلى 
خمس وسبع 

 سنوات

۳٥۰٫٦ 
ملیون 
ریـال 

 سعودي

۱٥۳٫۱ 
ملیون 
ریـال 

 سعودي

٥۰۳٫۷ 
ملیون 
ریـال 

 سعودي

 

               
وكالة ائتمان 

التصدیر الفنلندیة 
)Finnvera (

ووكالة ائتمان 
التصدیر السویدیة 

)EKN( 

تمویل  موبایلي
طویل 
األجل 

متوافق مع 
أحكام 

الشریعة 
 االسالمیة

الحصول على معدات 
لشبكتھا من كل من 

شركتي نوكیا سیمنز 
 (NSN)نتوركس 

واریكسون لترقیة وتعزیز 
قدرات البنیة التحتیة 

واستحداث تقنیات جدیدة 
وتعزیز القدرة التنافسیة 
لھا في شریحة خدمات 

 قطاع األعمال

الربع 
الثالث من 

 م۱۳۲۰

دوالر 
 أمریكي

ملیون  ٦٤٤
دوالر أمریكي 

ملیار  ۲٫٤(
ریـال 

 سعودي)

ملیون  ٤٤۲
دوالر أمریكي 

ملیون  ۱٫٦٥۷(
 ریـال سعودي)

معدل ثابت 
 سنویاً 

 ۲۱٦٫۱ سنوات ۱۰ أقساط مجدولة
ملیون 
ریـال 

 سعودي

- ۲۱٦٫۱ 
ملیون 
ریـال 

 سعودي

فترة استخدام 
 ۱٫٥مدتھا 

سنة وفترة 
سداد مدتھا 

 سنوات ۸٫٥



 
 شركة إتحاد إتصاالت

 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة األولیة
 م۲۰۱٦مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

٢٤ 
 

   (تتمة)القروض وأوراق الدفع  -٦

 
  

 جھة اإلقراض
الشركة 
 معدل الربح قیمة المستخدم قیمة القرض العملة التاریخ الغرض من االقتراض طبیعة القرض المقترضة

شروط 
 المدة الدفع

الجزء 
 المتداول

الجزء 

طویل 
 شروط أخرى اإلجمالي األجل

وكالة ائتمان التصدیر 
) Finnveraالفنلندیة (

ائتمان ووكالة 
التصدیر السویدیة 

)EKN( 

تمویل طویل  موبایلي
األجل متوافق 

مع أحكام 
الشریعة 
 االسالمیة

الحصول على معدات لشبكتھا من 
كل من شركتي نوكیا سیمنز 

واریكسون  (NSN)نتوركس 
لترقیة وتعزیز قدرات البنیة 

التحتیة واستحداث تقنیات جدیدة 
وتعزیز القدرة التنافسیة لھا في 

 خدمات قطاع األعمال شریحة

الربع 
األول من 

 م۲۰۱٤

دوالر 
 أمریكي

ملیون  ٥٦۰
دوالر أمریكي 

ملیار  ۲٫۱(
ریـال 

 سعودي)

ملیون  ٥۱
دوالر أمریكي 

ملیون  ۱۹۲(
 ریـال سعودي)

معدل ثابت 
 سنویاً 

أقساط 
 مجدولة

۱۰ 
 سنوات

۱۸۱ 
ملیون 
ریـال 

 سعودي

- ۱۸۱ 
ملیون 
ریـال 

 سعودي

فترة استخدام 
 ۱٫٥مدتھا 

سنة وفترة 
سداد مدتھا 

 سنوات ۸٫٥

               
البنك السعودي 

 لالستثمار
تمویل طویل  موبایلي

األجل متوافق 
مع أحكام 
الشریعة 
 االسالمیة

لتمویل متطلبات رأس المال 
 العامل للشركة

الربع 
األول من 

 م۲۰۱٤

ریـال 
 سعودي

ملیار  ۱٫٥
 ریـال سعودي

ملیار  ۱٫٥
 ریـال سعودي

معدل مرابحة 
قائم على 
السیبور 

مضافاً إلیھ 
ھامش ربح 

 ثابت 

أقساط 
 مجدولة

۷٫٥ 
 سنوات

۱٤۰ 
ملیون 
ریـال 

 سعودي

۳٤۸٫۱ 
ملیون 
ریـال 

 سعودي

٤۸۸٫۱ 
ملیون 
ریـال 

 سعودي

 

               
تسھیالت  موبایلي أنظمة سیسكو العالمیة

 موردین
الحصول على أجھزة حلول 

 وأنظمة سیسكو
الربع 

األول من 
 م۲۰۱٤

دوالر 
 أمریكي

ملیون  ۱۳٥
دوالر أمریكي 

ملیون  ٥۰٦٫۸(
 ریـال سعودي)

ملیون  ۹۳٫٦۹
دوالر أمریكي 

)۳٥۱٫۳٤ 
ملیون ریـال 

 سعودي)

أقساط  معدل ثابت 
نصف 
 سنویة

۳ 
 سنوات

۱٥۷ 
ملیون 
ریـال 

 سعودي

۱۲۷ 
ملیون 
ریـال 

 سعودي

۲۸٤ 
ملیون 
ریـال 

 سعودي

 



 
 شركة إتحاد إتصاالت

 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة األولیة
 م۲۰۱٦مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

٢٥ 
 

 (تتمة)القروض وأوراق الدفع  -٦

 
 
 
 
 
 
 

  

 جھة اإلقراض
الشركة 
 المدة شروط الدفع معدل الربح قیمة المستخدم قیمة القرض العملة التاریخ الغرض من االقتراض طبیعة القرض المقترضة

الجزء 
 المتداول

الجزء طویل 
 شروط أخرى اإلجمالي األجل

وكالة ائتمان 
التصدیر الكندیة 

)EDC( 

طویل تمویل  موبایلي
األجل متوافق مع 

أحكام الشریعة 
 االسالمیة

شراء أجھزة ومعدات 
 -اتصاالت من الكاتل

 لوسنت

الربع الثاني 
من 

 م۲۰۱٤

دوالر 
 أمریكي

ملیون دوالر  ۲۰۰
 ۷٥۰أمریكي (

ملیون ریـال 
 سعودي)

ملیون دوالر  ۲۹
 ۱۰۹أمریكي (

ملیون ریـال 
 سعودي)

معدل ثابت 
 سنویاً 

أقساط نصف 
 سنویة

۱۰٫٥ 
 سنوات

ملیون  ۱۰۳ 
 ریـال سعودي

- 
 

ملیون  ۱۰۳ 
 ریـال سعودي

فترة استخدام 
مدتھا سنتان 
وفترة سداد 

 ۸٫٥مدتھا 
                سنوات

بنك سوسیتیھ 
 جنرال

تمویل ثنائي طویل  موبایلي
األجل ومتوافق مع 

أحكام الشریعة 
 اإلسالمیة

تمویل الجزء غیر المغطى 
من االتفاقیات مع وكالة 
ائتمان التصدیر الفنلندیة 

)Finnvera ووكالة ائتمان (
) EKNالتصدیر السویدیھ (

ووكالة ائتمان التصدیر 
 )EDCالكندیة (

الربع الثاني 
من 

 م۲۰۱٤

دوالر 
 أمریكي

ملیون دوالر  ۲۰۰
ملیون  ۷٥۰أمریكي (

 ریـال سعودي)
  

ملیون  ۱۱٦ 
دوالر أمریكي 

ملیون  ٤۳٦(
 ریـال سعودي)

قائم ُمعدَّل مرابحة 
على اللیبور مضافاً 

إلیھ ھامش ربح 
 ثابت 

دفعة واحدة 
مستحقة بتاریخ 

 م۲۰۱۷یونیو  ۲٦

ملیون  ٤۳٦ سنوات ۳
 ریـال سعودي

- 
 

ملیون  ٤۳٦
 ریـال سعودي

 

               
تمویل طویل  موبایلي سامبا

األجل متوافق مع 
أحكام الشریعة 

 االسالمیة

لتمویل متطلبات رأس المال 
 العامل للشركة 

الربع 
الثالث من 

 م۲۰۱٤

ریـال 
 سعودي

ملیون ریـال  ٦۰۰ 
 سعودي

ملیون ریـال  ٦۰۰
 سعودي

ُمعدَّل مرابحة قائم 
على السیبور 

مضافاً إلیھ ھامش 
 ربح ثابت 

أقساط نصف 
 سنویة مجدولة

ملیون  ۸۰ سنوات ۷
 ریـال سعودي

ملیون  ٤۸۷
 ریـال سعودي

ملیون  ٥٦۷ 
 ریـال سعودي

 



 
 شركة إتحاد إتصاالت

 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة األولیة
 م۲۰۱٦مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

٢٦ 
 

 
 (تتمة)القروض وأوراق الدفع  -٦

 

جھة 
 اإلقراض

الشركة 
 قیمة القرض العملة التاریخ الغرض من االقتراض طبیعة القرض المقترضة

قیمة 
 المدة شروط الدفع معدل الربح المستخدم

الجزء 
 المتداول

الجزء طویل 
 اإلجمالي األجل

شروط 
 أخرى

البنك 
السعودي 
 الفرنسي

تمویل طویل األجل  موبایلي
متوافق مع أحكام 
 الشریعة االسالمیة

تمویل متطلبات المصاریف 
الرأسمالیة ورأس المال 

 العامل

الربع 
الثالث 

من 
 م۲۰۱٤

ریـال 
 سعودي

ملیون  ٥۰۰
 ریـال سعودي

ملیون  ٥۰۰
 ریـال سعودي

ُمعدَّل مرابحة 
قائم على 

السیبور مضافاً 
إلیھ ھامش ربح 

 ثابت 

أقساط نصف 
 سنویة مجدولة

ملیون  ٥۱ سنوات ۷
 ریـال سعودي

ملیون  ٤٤۲
 ریـال سعودي

ملیون  ٤۹۳
ریـال 

 سعودي

 

               
دیون اخرى 

(سندات 
 ألمر) 

تسھیالت موردین  تسھیالت موردین موبایلي
أربكسون ، ھاواوى ، 

طالیس ، المؤسسة الصینیة 
 لإلتصاالت

الربع 
الثاني 

من 
 م۲۰۱۳

 ریـال
 سعودي

ملیون  ۷۲٤
 ریـال سعودي 

ملیون ۷۲٤
 ریـال سعودي

دفعات غیر  
 منتظمة

ملیون  ۳۲۱ سنوات ۳
 ریـال سعودي

ملیون  ٤۰۳
 ریـال سعودي

ملیون  ۷۲٤
ریـال 

 سعودي

 

بنك 
  الراجحى

 متوسطتمویل  موبایلي
األجل متوافق مع 

أحكام الشریعة 
 االسالمیة

تمویل متطلبات المصاریف 
المال  الرأسمالیة ورأس

 العامل

الربع 
 الثاني

من 
 م۳۲۰۱

ریـال 
 سعودي

ملیون  ٤۰۰
 ریـال سعودي

ملیون  ٤۰۰
 ریـال سعودي

ُمعدَّل مرابحة 
قائم على 

السیبور مضافاً 
إلیھ ھامش ربح 

 ثابت 

ملیون  ۱۰۰ سنوات ٥ أقساط مجدولة
 ریـال سعودي

ملیون  ۲۹۸
 ریـال سعودي

ملیون  ۳۹۸
ریـال 

 سعودي

 

               
تمویل طویل األجل  بیانات بنوك محلیة

متوافق مع أحكام 
 الشریعة االسالمیة

تسویة قروض قائمة طویلة 
األجل باإلضافة إلى تمویل 

متطلبات رأس المال العامل 
 للشركة التابعة

الربع 
الثاني 

من 
 م۲۰۱۳

ریـال 
 سعودي

ملیار  ۱٫٥
 ریـال سعودي

ملیار  ۱٫٥
 ریـال سعودي

ُمعدَّل مرابحة 
لى قائم ع

السیبور مضافاً 
إلیھ ھامش ربح 

 ثابت 

أقساط نصف 
سنویة مجدولة  
بحیث یستحق 
القسط األخیر 

یونیو  ۱۷بتاریخ 
 م۲۰۱۸

ملیون  ۲۰۰ سنوات ٥
 ریـال سعودي

ملیون  ۷۸٥
 ریـال سعودي

ملیون  ۹۸٥
ریـال 

 سعودي

 

 المجموع

ملیون  ۳۳٥٫۹
 ریـال سعودي

ملیون  ۰٤۳٫٥
 ریـال سعودي

۳۷۸٫۱٤ 
ملیون ریـال 

 سعودي

 



 
 شركة إتحاد إتصاالت

 (شركة مساھمة سعودیة)
 (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة األولیة

 ۲۰۱٦مارس  ۳۱في لفترة الثالثة أشھر المنتھیة 
 (جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٢٧ 
 

 
 احتیاطي نظامي  -۷

سنة تقوم المجموعة بنھایة ال تمشیاً مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة والنظام األساسي المجموعة ،
من رأس المال. إن  ٪٥۰من الربح الصافي السنوي حتى یبلغ ھذا االحتیاطي  ٪۱۰المالیة بتكوین احتیاطي نظامي بنسبة 

 ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.

 السھم (خسارة)/  ربح  -۸

تم احتساب ربح / (خسارة) السھم األساسیة من العملیات الرئیسیة ومن الربح / (الخسارة) الصافي للفترة / السنة بتقسیم 
الربح / (الخسارة) من العملیــات الرئیسیة و الربح/ (الخسارة) الصافي للفترة على متوسـط عدد األسھــم القائمــة خالل 

 م.۲۰۱٥م و ۲۰۱٦ مارس ۳۱ــون سھـم كما في ملیـ ۷۷۰الفترة / السنة والبالغة 

 األدوات المالیة وإدارة المخاطر  -۹

 ألدوات المالیةا ۹-۱

إن أنشطة المجموعة تعرضھا إلى مخاطر مالیة مختلفة، وتتضمن ھذه المخاطر: مخاطر السوق (تشمل مخاطر العملة، 
مخاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدیة لسعر العمولة ومخاطر األسعار)، مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. یركز برنامج 

یة التنبؤ بأوضاع األسواق المالیة ویسعى إلى التقلیل من التأثیرات العكسیة إدارة المخاطر العام للمجموعة علـى عدم إمكان
 المحتملة علـى األداء المالي للمجموعة. 

تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العلیا وفقاً لسیاسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العلیا بتحدید وتقییم 
خالل تعاون وثیق مع الوحدات التشغیلیة للمجموعة. إن أھم أنواع المخاطر ھي مخاطر  والتحوط ضد المخاطر المالیة من

 االئتمان، مخاطر العملة ومخاطر القیمة العادلة ومخاطر التدفقات النقدیة لسعر العمولة.

لذمم األجل واتتضمن األدوات المالیة المعروضة ضمن قائمة المركز المالي النقدیة وشبھ النقدیة واالستثمارات قصیرة 
المدینة والمطلوب من أطراف ذوي عالقة والقروض قصیرة وطویلة األجل وأوراق الدفع والذمم الدائنة والمطلوب إلى 
أطراف ذوي عالقة والمصاریف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى. إن طرق القید المطبقة والخاصة بھذه البنود تم 

بیة لكل منھا. السیاسات المحاسبیة للموجودات والمطلوبات المالیة مبینة في إیضاح اإلفصاح عنھا ضمن السیاسة المحاس
۲. 

یتم إجراء المقاصة بین الموجودات والمطلوبات المالیة وإثبات الصافي بالقوائم المالیة عندما یكون لدى المجموعة حق 
 الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت. قانوني في إجراء المقاصة والنیة إما للتسویة على أساس الصافي أو إثبات

 مخاطر االئتمان      ۹-۲
إن مخاطر االئتمان ھي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالیة على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف األخر لخسارة 

منتظم وعندما  النقدیة بشكل مالیة. یتم إیداع النقد لدى بنوك ذوي تصنیف ائتماني مرتفع. تقوم المجموعة بتحدیث توقعاتھا
یكون ذلك مناسباً یضاف أي فائض نقدي ضمن االستثمارات قصیرة األجل. لدى المجموعة عمیالن رئیسیان یمثالن 

م). ال یوجد لبقیة األرصدة ۲۰۱٥ مارس ۳۱كما في  % ٤٥م ( ۲۰۱٦ مارس ۳۱من إجمالي الذمم المدینة كما في  ۳۲%
تركیز ھام لمخاطر االئتمان حیث یتم توزیع باقي المخاطر على عدد كبیر من األطراف المقابلة والعمالء. تقوم المجموعة 

 بعملیة مراجعة لسیاستھا االئتمانیة بشكل مستمر تماشیاً مع تطورات مخاطر السیولة لدیھا. 
ق من المالءة المالیة لجمیع العمالء قبل توقیع العقود معھم/ قبول طلبات الشراء منھم. یتم إجراء تقییم لالئتمان بھدف التحق

 تقیَّد الذمم المدینة بعد خصم مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا. 
 
 



 
 شركة إتحاد إتصاالت

 (شركة مساھمة سعودیة)
 (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة األولیة

 ۲۰۱٦مارس  ۳۱في لفترة الثالثة أشھر المنتھیة 
 (جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٢٨ 
 

 (تتمة) األدوات المالیة وإدارة المخاطر      -۹

 (تتمة)  مخاطر االئتمان      ۹-۲

لألصول المالیة التي ال تقاس بقیمة االستحقاق أو بقیمة االنخفاض عن طریق قیاس القدرة المالیة یتم تقییم القدرة االئتمانیة 
والتاریخ االئتماني للعمالء، مع مراعاة أرصدة العمالء الذین تم استالم جمیع مستحقاتھم في الماضي بغض النظر عن تأخرھم 

یق قیاس احتمالیة تحصیل األموال من العمالء إذا كانت في السداد غیر الجوھري. تعترف المجموعة بالمخصصات عن طر
احتمالیة التحصیل منخفضة وتأخذ في االعتبار شطب الدیون المستحقة. تعطي عملیات االئتمان والتحصیل مؤشرات دوریة 

 عن أعمار األصول المالیة.

 مخاطر العمالت األجنبیة        ۹-۳
األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. إن معظم  إن مخاطر العملة ھي مخاطر التغیر في قیمة

 معامالت المجموعة ھي بالریـال السعودي والدوالر األمریكي.
تقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسعار العمالت عن كثب وبشكل مستمر. وبناًء على خبرتھا تعتقد اإلدارة أنھ من غیر 

 خاطر العمالت األجنبیة حیث أن معظم عملیاتھا بالریـال السعودي والدوالر األمریكي.الضروري التغطیة ضد م

 مخاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدیة لسعر العمولة      ٤-۹
 إن مخاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدیة لسعر العمولة ھي التعرضات لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثیر تذبذبات أسعار العمولة
في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدیة للمجموعة. إن تعرض المجموعة لمخاطر السوق من التغیرات في أسعار 
العمولة تنتج بشكل رئیسي من قروض المجموعة التي تم الحصول علیھا لتمویل متطلبات رأس المال العامل والمصاریف 

اس دوري وھي تعرض المجموعة لمخاطر التدفقات النقدیة لسعر العمولة. الرأسمالیة. تتم إعادة تسعیر ھذه القروض على أس
تدیر المجموعة مخاطر التدفقات النقدیة لسعر العمولة من خالل استغالل النقدیة المتوفرة والحد من االقتراض. عندما تضطر 

ة ألسعار العمولة للتحقق من الحد المجموعة لالقتراض تتم مطابقة مدة القروض مع اإلیصاالت المتوقعة. ھناك مراجعة دوری
 من آثار ھذه المخاطر.

 مخاطر السیولة        ٥-۹
إن مخاطر السیولة ھي مخاطر أن تواجھ منشأة ما صعوبات في تأمین السیولة الالزمة لمقابلة االلتزامات المتعلقة باألدوات 

ات المالیة بسرعة وبقیمة تقارب قیمتھ العادلة. تقوم المالیة. قد تنتج مخاطر السیولة عن عدم القدرة على بیع أحد الموجود
اإلدارة عن كثب وبشكل مستمر بمراقبة مخاطر السیولة عن طریق إجراء مراجعة منتظمة عن توفر السیولة الكافیة، 

قدیة الفعلیة نااللتزامات الحالیة والمستقبلیة والنفقات التشغیلیة والرأسمالیة. إضافة إلى ذلك، تراقب المجموعة التدفقات ال
 ).٦(انظر إیضاح  .وتطابق تواریخ استحقاقھا مع موجوداتھا المالیة ومطلوباتھا المالیة

 مخاطر السعر        ٦-۹
إن المجموعة غیر معرضة لمخاطر السعر فیما یتعلق بأسھم الملكیة ألنھا ال تملك حالیاً استثمارات جوھریة في األسھم كما 

 م.۲۰۱٦ مارس ۳۱في 

 القیمة العادلة        ۹-۷
إن القیمة العادلة ھي القیمة التي یتم بھا تبادل أصل أو تسویة التزام بین أطراف ذوي درایة ولدیھم الرغبة في ذلك وتتم بنفس 
شروط التعامل مع أطراف مستقلة. حیث أنھ یتم تجمیع األدوات المالیة للمجموعة على أساس التكلفة التاریخیة قد تنتج فروقات 
بین القیمة الدفتریة وتقدیرات القیمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة ال تختلف 

 بشكل جوھري عن قیمتھا الدفتریة.
 
 



 
 شركة إتحاد إتصاالت

 (شركة مساھمة سعودیة)
 (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة األولیة

 ۲۰۱٦مارس  ۳۱في لفترة الثالثة أشھر المنتھیة 
 (جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٢٩ 
 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة      -۱۰

 رتباطاتإ ۱۰-۱
تورید ممتلكات ومعدات لم یتم تنفیذھا حتى تاریخ قائمة المركز المالي على المجموعة ارتباطات رأسمالیة ناتجة عن عقود 

 ملیار ریـال سعودي). ۷٫٤: م۲۰۱٥ مارس ۳۱م (۲۰۱٦ مارس ۳۱ملیار ریـال سعودي كما في  ۳٫٥ الموحدة بلغت

 التزامات محتملة     ۱۰-۲
ملیون ریـال سعودي  ٤۲۷ مستندیة بمبلغیوجد على المجموعة التزامات محتملة على شكل خطابات ضمان و اعتمادات  

 ملیون ریـال سعودي). ٤٤۷: م۲۰۱٥مارس  ۳۱م (۲۰۱٦ مارس ۳۱كما في 
 

عدد من القرارات بفرض  التابعة لھیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام االتصاالت
بالتظلم من ھذه القرارات وفقاً لنظام االتصاالت،  وتتنوع أسباب ھذه القرارات المجموعة ، وقامت المجموعةغرامات ضد 

 .ما بین كیفیة إصدار شرائح االتصال مسبقة الدفع أو تقدیم لعروض غیر معتمدة من قبل الھیئة أوغیرھا من أسباب
 

بالطعن ضد قرارات اللجنة وفقاً للنظام، أمام المحكمة اإلداریة (دیوان المظالم) المجموعة كما توجد دعاوى إداریة مقامة من 
 على التفصیل التالي: 

 
ملیون لایر  ٦۳۲) للطعن في قرارات الغرامات المنظورة لدى المحكمة اإلداریة ومقدارھا۳٤۷بلغ عدد الدعاوى ( •

 م.۲۰۱٦مارس  ۳۱سعودي فى تاریخ 
) قراراً من قرارات اللجنة ۱۷۷تقضي بإلغاء (المجموعة ) حكماً لصالح ۱۷۷حتى تاریخھ ( دیوان المظالم وقد أصدر •

مارس  ۳۱ملیون لایر سعودي فى تاریخ  ٤۲۰للغرامات الملغاة   الصادرة بتغریم الشركة وتبلغ القیمة اإلجمالیة
 م.۲۰۱٦

ملیون لایر سعودي  ۲۳۹قد أصبح بعض ھذه األحكام نھائیا واجب النفاذ وبلغ مجموع غراماتھا الملغاة بحكم نھائي •
 م.۲۰۱٦مارس  ۳۱اریخفى ت

 
قرارات الھیئة والخاصة بآلیة إحتساب الرسوم الحكومیة المجموعة ضد مقامة من ) دعوى ۱۷(إضافة إلى ما سبق ، توجد 

 المجموعةم، وقد صدر حكم نھائي لصالح ۳۱/۰۳/۲۰۱٦) قضیة تتعلق بالرسوم الحكومیة فى تاریخ ۱۱وغیرھا من بینھا (
 .دیوان المظالم إبتدائي واحد في قضیة أخرى والتزال بقیة الدعاوى منظورة أمام) أربعة قضایا وحكم ٤في (

 
، تسملت المجموعة مطالبات إضافیة من ھیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات وقامت بتكوین مخصصات م۲۰۱٦خالل عام 
تقدیر مناسب للمبالغ  بأنھاعتقاداً من اإلدارة  م۲۰۱٦ مارس ۳۱المنتھیة في  الفترةملیون ریـال سعودي خالل  ٤٦لھا بمبلغ 

 التي یمكن أن تدفعھا المجموعة مقابل تسویة تلك المطالبات.
 

تتعرض المجموعة لبعض الدعاوي القضائیة في سیاق األعمال الطبیعیة. تعتقد اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة أن لدیھا 
 م.۲۰۱٦ مارس ۳۱كما في  مخصصات مناسبة وكافیة بناًء على موقف ھذه الدعاوى

 
أمام لجنة الفصل في منازعات األوراق المالیة  المجموعةقضیة مقامة من بعض حملة األسھم ضد ) ۱٦٦( كما تلقت الشركة

) قراراً نھائیاً ۹۳(و ) قراراً ابتدائیاً ٤۱وال تزال ھذه الدعاوى منظورة أمام اللجنة المختصة، علماً بأنھ قد صدر بشأنھا (
 .المجموعةلصالح 

 
م وقامت بسداد الزكاة المستحقة. تعتزم ۲۰۱٤قدمت المجموعة إقرارتھا الزكویة لمصلحة الزكاة والدخل لألعوام حتى عام 

 م.۲۰۱٤م و ۲۰۱۳م نتیجة لتعدیالت عامي ۲۰۱٤م و ۲۰۱۳المجموعة تقدیم اقراراتھا الزكویة المعدلة لعامي 
 

م. استلمت ۲۰۰٦الربوط الزكویة النھائیة لألعوام حتى السنة المالیة أنھت المجموعة وضعھا الزكوي وحصلت على 
م والتي أظھرت فروقات إضافیة في الزكاة وضریبة االستقطاع ۲۰۱۱م إلى ۲۰۰۷المجموعة الربوط الزكویة للسنوات من 

ة المجموعة أمام ملیون ریـال سعودي، على التوالي، والتي اعترضت علیھا إدار ۲۳۷ملیون ریـال سعودي و ۳۱۷بمبلغ 
اللجان االبتدائیة واالستئنافیة لمصلحة الزكاة والدخل. تعتقد اإلدارة أن لدیھا مبررات كافیة لالعتراض على األمور الواردة 

 في الربط ومن غیر المتوقع أن تؤدي النتیجة النھائیة لالعتراض إلى أي التزام جوھري.



 
 شركة إتحاد إتصاالت

 (شركة مساھمة سعودیة)
 (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة األولیة
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 (جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٣٠ 
 

 معلومات قطاعیة  -۱۱
وقطاع األعمال  ٪۸٤٫٤٤ فیھا ات االتصاالت المتنقلة والتي یمثل قطاع المستھلكینتتكون عملیات المجموعة من خدم

و  ٪۷۹:  م۲۰۱٥مارس  ۳۱(  م۲۰۱٦مارس ۳۱في المنتھیة  للفترة من إیرادات المجموعة ٪۱٥٫٥٦والقطاعات األخرى 
على أساس متكامل دون تقسیمھا لكل قطاع عملیات. إضافة  ، على التوالي). تراقب المجموعة موجوداتھا ومطلوباتھا۲۱٪

 إلى ذلك، تنفذ جمیع عملیات المجموعة بصورة رئیسیة داخل المملكة العربیة السعودیة.

 إعادة التصنیف  -۱۲

 فكما یلي:المنتھیة الفترة تمت إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة كي تتوافق مع عرض 

 قائمة الدخل

 

 الرصید المدرج سابقاً 
في القوائم المالیة 

 الموحدة

 

 إعادة التصنیف

 
الرصید بعد إعادة 

 التصنیف
 ۳٫٦۸۰٫۱۳۳  ۳٦٫۹۱۲   ۳٫٦٤۳٫۲۲۱  اإلیرادات

 (۱٫۷٦۲٫٥۱۰)   (۱۹٫۸۷٥)   (۱٫۷٤۲٫٦۳٥)  تكلفة الخدمات والمبیعات
 (۳۸۹.۹٦۰)   (۲۲٫۲٦۳)   )۳٦۷٫٦۹۷( مصاریف بیعیة وتسویقیة

 (٥۹٦٫۱۲۲)    ٥٫۲۲٦   (٦۰۱٫۳٤۸)  مصاریف عمومیة وإداریة

 قائمة المركز المالي

الرصید بعد إعادة 
  إعادة التصنیف  التصنیف

الرصید المدرج سابقاً 
في القوائم المالیة 

  الموحدة

)۱٫٦۸۱٫۳٤۸(  )۱٫۹۸۳٫۲۱۱(  ۳٫٦٦٤٫٥٥۹  
 المصاریف المدفوعة مقدما

 والموجودات األخرى
 ممتلكات ومعدات  ۲۳٫۸۳۸٫٤۲۸    ۱۰۳٫۲۲۳   ۲۳٫۹٤۱٫٦٥۱

 ۱٫۸۷۹٫۹۸۸       
  

 ۱٫۸۷۹٫۹۸۸                    
  

 دفعات مقدمة لموردین    - 
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