
إتصاالتشركة إتحاد 
)شركة مساھمة سعودیة(

(غیر مراجعة)األولیة الموحدةالقوائم المالیة 
مراجعي الحساباتالمحدود لفحص الوتقریر 

م٢٠١٤سبتمبر٣٠أشھر المنتھیتین في والتسعةلفترتي الثالثة 



إتصاالتشركة إتحاد 
)شركة مساھمة سعودیة(

(غیر مراجعة)األولیة الموحدةالقوائم المالیة 
م٢٠١٤سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیتین في والتسعةلفترتي الثالثة 

  صفحة  فھرس

١الحساباتالمحدود لمراجعيفحص التقریر 

٣المركز المالي األولیة الموحدةقائمة 

  ٤  الموحدةاألولیةقائمة الدخل 

  ٥  الموحدةاألولیةقائمة التدفقات النقدیة

  ٦  التغیرات في حقوق المساھمین األولیة الموحدةقائمة 

٣٠–٧األولیة الموحدة القوائم المالیة حول إیضاحات















تصاالتإشركة إتحاد 
)شركة مساھمة سعودیة(

الموحدة ( غیر مراجعة ) األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ما لم یذكر غیر ذلك) ةالسعودیتالریاالآالف ب(جمیع المبالغ 

-٧-

والنشاط التكوین-١

شركة إتحاد إتصاالت١-١

�ϲϫ�ΔϳΩϭόѧγ�ΔϣϫΎγϣ�ΔϛέηˬΔϳΩϭόѧγϟ�ΔѧϳΑέόϟ�ΔѧϛϠϣϣϟ�ϲѧϓ�ΔϠΟѧγϣ)" أو "موبایلي"الشركة"إتحاد إتصاالت (شركة

١٠١٠٢٠٣٨٩٦�νسجل تجاري رقم بموجب  Ύѧϳέϟ�ΔѧϧϳΩϣ�ϲѧϓ�έΩΎλΦϳέΎѧΗΑ٢�ΔѧΟΣϟ�ϭΫ˺ ˽ ˻ ˾�ϕѧϓϭϣϟ��˰ѧϫ˺ ˽

مملكة العربیة السعودیة.، ال١١٣٣١، الریاض ٣٣٠٨٨). إن العنوان الرئیسي للشركة ھو ص.ب م٢٠٠٤دیسمبر 

�ΏѧѧΟϭϣΑ�Δϛέѧѧηϟ�Εѧѧγγ΄Η�ϡ�ϡѧѧϗέ�ϲѧѧϛϠϣϟ�ϡϭѧѧγέϣϟ˽ ˹�ΦϳέΎѧѧΗΑ˻�ΏѧѧΟέ˺ ˽ ˻ ˾ѧѧϫـ �ϕѧѧϓϭϣϟ�˺ ́�α ρѧѧγϏ˻ ˹ ˹ ˽��ϡ

�ϡѧѧϗέ�˯έί ϭѧѧϟ�α ѧѧϠΟϣ�έέѧѧϗ�ϰѧѧϠϋ�ΔϗΩΎѧѧλ ϣϟΎΑ˺ ́ ̂�ΦϳέΎѧѧΗΑ˻ ˼�ΓέѧѧΧϵ�ϯ ΩΎѧѧϣΟ˺ ˽ ˻ ˾�ϕѧѧϓϭϣϟ��˰ѧѧϫ˺ ˹�α ρѧѧγϏ

عودیة باسم "شركة إتحاد إتصاالت".م) القاضي بالموافقة على الترخیص بتأسیس شركة مساھمة س٢٠٠٤

أغسطس ١٠ھـ (الموافق ١٤٢٥جمادى اآلخرة ٢٣بتاریخ ١٩٠حصلت الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

˻ ˹ ˹ ˽�ϡϳΩѧѧϘΗϭ�Ύϣϫέѧѧλ Ύϧϋ�ϊ ѧѧϳϣΟΑ�Ι ѧѧϟΎΛϟϭ�ϲϧΎѧѧΛϟ�ϥϳѧѧϠϳΟϟ�ϥѧѧϣ�ϝϭѧѧΟϟ�ϑ ΗΎѧѧϬϟ�ΔϛΑѧѧη�ϝϳϐѧѧηΗϭ�˯Ύѧѧηϧ·�ι ѧѧΧέ�ϰѧѧϠϋ��ϡ

دولي من خالل شبكتھا الخاصة.خدماتھما كافة على المستوى المحلي وال

ϝѧѧΛϣΗϳϟ�ρΎѧѧηϧϠϟ�ϲѧѧγϳέϟ�ΔϛΑѧѧη�ϝϳϐѧѧηΗϭ�˯Ύѧѧηϧ·�ϲѧѧϓ�Δϛέѧѧη�ΕϻΎѧѧλ ΗϻΔѧѧϠϘϧΗϣϟ�ΔϳϛϠѧѧγϼϟ�Δϳέѧѧλ Αϟ�ϑ ΎѧѧϳϟϷ�ΕΎϛΑѧѧηϭ

باإلضافة إلى بیع االتصاالت وتمدیداتھا، وإدارة وتركیب وتشغیل شبكات الھاتف واألجھزة الطرفیة وأنظمة وحدات 

�ΔѧϳέΎΟΗϟ�ΎѧϬΗΎϳϠϣϋ�Δϛέѧηϟ�ΕΩѧΑ�Ωѧϗϭ.في المملكة العربیة السعودیةتصال ظمة وحدات االنة أجھزة الھاتف وأنوصیا

.م٢٠٠٥مایو ٢٥ في

�ΦϳέΎѧΗΑ�ΩѧϘόϧϣϟ�ΎѧϬϋΎϣΗΟ�ϲѧϓ�ΔѧϳΩΎόϟ�έѧϳϏ�ΔѧϣΎόϟ�ΔϳόϣΟϟ�Εέέϗ˼ ˹�έϔѧλ˺ ˽ ˼ ˽�ϕѧϓϭϣϟ��˰ѧϫ˺ ˻�έϳΎѧϧϳ˻ ˹ ˺ ˼ϡ(

�ϥѧѧϣ�Δϛέѧѧηϟ�ϝΎѧѧϣ�α έ�ΓΩΎѧѧϳί Α�ΓέΩϹ�α ѧѧϠΟϣ�Δϳѧѧλ ϭΗ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϘϓϭϣϟ̀�ϰѧѧϟ·�ϱΩϭόѧѧγ�ϝΎ˰ѧѧϳέ�έΎѧѧϳϠϣ̀ ̄ ̀�ϝΎ˰ѧѧϳέ�έΎѧѧϳϠϣ

�ϱΩϭόγϝѧϛ�ϝѧΑΎϘϣ�ϲϧΎѧΟϣ�ϡϬѧγ�ϧѧϣΑ�ϙϟΫϭΓέѧηϋ�ϯ Ωѧϟ�ϥϳϣϫΎѧγϣϟ�ϝΟѧγΑ�ϥϭΩѧϳϘϣϟ�ϥϭϣϫΎѧγϣϟ�ΎѧϬϛϠϣϳ�ΔѧϣΎϗ�ϡϬѧγ

ѧϠϋ�ˬΔѧϳΩΎόϟ�έϳϏ�ΔϣΎόϟ�ΔϳόϣΟϟ�ΩΎϘόϧ�ϡϭϳ�ϝϭΩΗ�ΔϳΎϬϧΑ�Δϛέηϟ�ϕѧϳέρ�ϥѧϋ�ϝΎѧϣϟ�α έ�ϲѧϓ�ΓΩΎѧϳί ϟ�Δѧϣϳϗ�ΩΩѧγΗ�ϥ�ϰ

˻٣٠�έΑϣΗΑѧγریـال من بند األرباح المبقاة كما في ملیون ٧٠٠تحویل مبلغ  ˹ ˺ ˻ϡ�ϥѧϣ�ϡϬѧγϷ�ΩΩѧϋ�ΩΩί ѧϳ�ϲϟΎѧΗϟΎΑϭ�ˬ

ϡϬγ�αملیون٧٠سھم، بزیادة قدرھا ملیون٧٧٠سھم إلى ملیون٧٠٠ έ�ΓΩΎѧϳί Α�ΔѧϘϠόΗϣϟ�ΔѧϳϣΎυϧϟ�Ε˯έΟϹ�ϥ·��

.م٢٠١٣ركة قد اكتملت خالل الربع األول من عام مال الش

١٠�ϡϬѧγϠϟ�ϱΩϭόѧγ�ϝΎ˰ϳέملیون سھم بقیمة اسمیة ٧٧٠ملیار ریـال سعودي مقسمة إلى ٧٫٧یبلغ رأس مال الشركة 

�ϲѧϓ�Ύѧϣϛ�ϝѧϣΎϛϟΎΑ�ΔϋϭϓΩϣ�ΩΣϭϟ˼ ˺�έΑϣѧγϳΩ˻ ˹ ˺ ˼ϡ�Δϛέѧηϟ�ϝΎѧϣ�α έ�ώѧϠΑϭ��̀�ϰѧϟ·�ΔϣѧγϘϣ�ϱΩϭόѧγ�ϝΎ˰ѧϳέ�έΎѧϳϠϣ

.م٢٠١٢دیسمبر ٣١ریـال سعودي للسھم الواحد مدفوع بالكامل كما في ١٠یمة إسمیة ملیون سھم بق٧٠٠

ϲѧοالمشغلخدمةتفاقیةابتوقیع"موبایلي"الت إتصاإتحادشركةقامت έΗϓϹϊ ѧϣΔϛέѧηΩΎѧΣΗ·˯έϭѧΟΕϻΎѧλ ΗϺϟ

ΕΎϣΩѧΧلتقدیموذلكموبایليلشبكةالتحتیةالبنیةخدماتمناإلستفادةمنجوراءإتحادتمكنوالتيالمعلوماتوتقنیة

Δѧϣίالحكومیةالرخصةعلىحصولھابعدوذلكإفتراضيكمشغلاألفرادلعمالئھاالمتحركالھاتف ϼϟϥѧϣΕΎѧϬΟϟ

Δѧϳϧόϣϟ.�Ωѧѧϗ�ΔѧѧϳϣϭϛΣϟ�ΕΎѧϬΟϟ�ϥѧѧϣ�Δѧϣί ϼϟ�Δѧѧλ Χέϟ�ϰѧϠϋ�˯έϭѧѧΟ�ΩΎѧѧΣΗ�ϝϭѧλ ΣΑ�ΔѧѧϘϠόΗϣϟ�ΔѧϳϣΎυϧϟ�Ε˯έѧѧΟϹ�ϥ·

.م٢٠١٤من عام اكتملت خالل الربع الثاني 

٣٠�αإلحاقاً إلعالن الشركة والمنشور على موقع تداول بتاریخ  έΎϣ˻ ˹ ˺ ˽�ϡΩΧΗѧγ�ϕѧΣ�ΔѧϳϗΎϔΗ�ϊ ѧϳϗϭΗ�ι ϭλ ΧΑ�ϡ

)Indefeasible RIGHT OF USE�ΕΎϛέѧηϟ�ϯ ΩѧΣ·��ΕΎϧΎϳΑ�Δϛέη��ΕΎϛΑηϟ�ΕΎϣΩΧϟ�ϰϟϭϷ�ΕΎϧΎϳΑ�Δϛέη�ϥϳΑ��

�ΔѧѧόΑΎΗϟΔϛέѧѧηϟ�ϧѧѧϣΗ�ϥ�ν έѧѧΗϔϣϟ�ϥѧѧϣ�ϥΎѧѧϛ�ˬ�ΏϳΫѧѧϋ��ΕϻΎѧѧλ ΗϺϟ�ΏϳΫѧѧϋ�ΩΎѧѧΣΗ·�Δϛέѧѧηϭ��ϲϠϳΎѧѧΑϭϣ��ΕϻΎѧѧλ Η·�ΩΎѧѧΣΗ·

˺��FTTH�ΓΩѧϣϟ�ΏϳΫϋ�Δϛέηϟشركة بیانات حق استخدام شبكتھا ( ̀�Δϧѧγ��ϡΩΧΗѧγϻ�ϕѧΣ�ΔѧϳϗΎϔΗ�ϰѧϠϋ�˯˱ΎѧϧΑIRU.(

˻٢٩�ϭϳΎϣالحقاً، بتاریخ  ˹ ˺ ˽�ϕѧΣ�ΔѧϳϗΎϔΗ�˯ΎѧϬϧΈΑ�ΏϳΫѧϋ�Δϛέѧηϭ�ΕΎѧϧΎϳΑ�Δϛέѧη�ΕϣΎϗ�ϡ��ϡΩΧΗѧγϻIRU(�ΩѧΟϭϳ�ϻ��

م.٢٠١٤سبتمبر ٣٠أثر لھذه العملیة على نتائج الشركة للتسعة أشھر المنتھیة في 



تصاالتإشركة إتحاد 
)شركة مساھمة سعودیة(

الموحدة ( غیر مراجعة )األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ما لم یذكر غیر ذلك) ةالسعودیتالریاالآالف ب(جمیع المبالغ 

-٨-

الشركات التابعة٢-١

�ϥϣѧѧο ΗΗΓΩѧѧΣϭϣϟ�ΔѧѧϳϟϭϷ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ϡϭѧѧϘϟ مجمللϭѧѧϋة �ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ΕΎѧѧϧΎϳΑϟΔѧѧϋϭϣΟϣϠϟ�˱Ύѧѧο ϳ�έѧѧυϧ��ΔѧѧϳϟΎΗϟ�ΔѧѧόΑΎΗϟ

):٢-٢اح ـإیض

شركة موبایلي انفوتك الھند المحدودة١-٢-١

–م باالستثمار في شركة تابعة، شركة موبایلي انفوتك المحدودة، بنجالور ٢٠٠٧قامت الشركة خالل سنة 

�ΔΑѧѧγϧΑ�ΩѧѧϧϬϟ̂ ̂ ̄ ̂ ̂�Δϧѧѧγ�ϝϼѧѧΧ�ϱέΎѧѧΟΗϟ�ΎϬρΎѧѧηϧ�ϝѧѧϣΎϛ�Εѧѧϟϭί �ϲѧѧΗϟϭ�ΎѧѧϬϟΎϣ�α έ�ϥѧѧϣ�̃˻ ˹ ˹ ́�έΩѧѧΟΗ��ϡ

�ϡΎѧϋ�ΔѧϳΩΑ�ϲѧϓ�ϡѧΗ�Ωѧϗ�Ϫϧ�ϰϟ·�ΓέΎηϹ˻ ˹ ˹ ̂ѧ˰ϟ�ϰѧϠϋ�ΫϭΣΗѧγϻ�ϡ˹ ̄ ˹ ˺έ�ϥѧϣ�ΔѧϳϘΑΗϣϟ�̃�Δϛέѧηϟ�ϝΎѧϣ�α

التابعة من قبل الشركة الوطنیة لحلول األعمال وھي شركة تابعة.

شركة بیانات األولى لخدمات الشبكات٢-٢-١

�Δϧγ�ϝϼΧ�Δϛέηϟ�ΕϣΎϗ˻ ˹ ˹ ́�ϪΗΑγϧ�Ύϣ�Γί ΎϳΣΑ�ˬϡ̂ ̂�ϰѧϟϭϷ�ΕΎѧϧΎϳΑ�Δϛέѧη�ϲѧϓ�˯Ύϛέѧηϟ�ι ѧλ Σ�ϥϣ�̃

جمیع حقوق وأصول وموجودات لخدمات الشبكات، شركة سعودیة ذات مسؤولیة محدودة وإشتمل الشراء 

ϭ�Δϛέѧηϟϣί Ηϟ�ϲϟΎѧѧϣΟ·�˯έѧη�έόѧγ�ϝѧΑΎϘϣ�ΔϳϠΑϘΗѧγϣϟϭ�ΔѧϳϟΎΣϟ�ΔѧϳέΎΟΗϟ�ΎѧϬΗΎϣϼϋϭ�ϱέΎѧΟΗϟ�ΎϬϣѧγ·ϭ�ΎѧϬΗΎ

˺١٫٥�ώѧϠΑϣΑ�ΓέϬη�Ϫϧϋ�ΞΗϧ�ϱΫϟϭ�ϱΩϭόγ�ϝΎ˰ϳέ�έΎϳϠϣقدره  ̄ ˽ ˿ ˿�ΦϳέΎѧΗ�ϲѧϓ�Ύѧϣϛ�ϱΩϭόѧγ�ϝΎ˰ѧϳέ�έΎѧϳϠϣ

الشركة الوطنیة لحلول مملوكة من قبل رأس مال الشركة ٪ المتبقیة من١تجدر اإلشارة إلى ان الـ الحیازة. 

.وھي شركة تابعةاألعمال

الشركة الوطنیة لحلول األعمال٣-٢-١

�Δϧγ�ϝϼΧ�Δϛέηϟ�ΕϣΎϗ˻ ˹ ˹ ́�Δϛέѧη�ˬϝΎѧϣϋϷ�ϝϭѧϠΣϟ�Δѧϳϧρϭϟ�Δϛέѧηϟ�ˬΔѧόΑΎΗ�Δϛέѧη�ϲѧϓ�έΎϣΛΗγϻΎΑ�ˬϡ

٥�αتجدر اإلشارة إلى ان الـ ٪ من رأس مالھا. ٩٥سعودیة ذات مسؤولیة محدودة بنسبة  έ�Ϧѧϣ�ΔѧϴϘΒΘϤϟ�̃

.وھي شركة تابعةبیانات األولى لخدمات الشبكاتمملوكة من قبل مال الشركة 

شركة شبكة زاجل الدولیة لإلتصاالت ٤-٢-١

�Δϧγ�ϝϼΧ�Δϛέηϟ�ΕϣΎϗ˻ ˹ ˹ ́�ϪΗΑѧγϧ�Ύѧϣ�Γί ΎѧϳΣΑ�ˬϡ̂ ˿�ϝѧΟί �ΔϛΑѧη�Δϛέѧη�ϲѧϓ�˯Ύϛέѧηϟ�ι ѧλ Σ�ϥѧϣ�̃

Ωϭόѧѧѧγ�Δϛέѧѧѧη�ˬΕϻΎѧѧѧλ Ηϼϟ�ΔѧѧѧϳϟϭΩϟ�ϝϭѧѧѧλ ϭ�ϕϭѧѧѧϘΣ�ϊ ѧѧѧϳϣΟ�˯έѧѧѧηϟ�ϝϣΗѧѧѧη·ϭ�ΓΩϭΩѧѧѧΣϣ�Δϳϟϭ̈́ ѧѧѧγϣ�ΕΫ�Δϳ

ϭ�Δϛέηϟ�ΕΩϭΟϭϣϭϣί Ηϟ�˯έѧη�έόγ�ϝΑΎϘϣ�ΔϳϠΑϘΗγϣϟϭ�ΔϳϟΎΣϟ�ΔϳέΎΟΗϟ�ΎϬΗΎϣϼϋϭ�ϱέΎΟΗϟ�ΎϬϣγϭ�ΎϬΗΎ

٦٣�ΦϳέΎѧΗ�ϲѧϓ�Ύѧϣϛ�ϱΩϭόѧγ�ϝΎ˰ϳέ�ϥϭϳϠϣملیون ریـال سعودي نتج عن ذلك شھرة بمبلغ ٨٠إجمالي قدره 

الشركة الوطنیة لحلول مملوكة من قبل ٪ المتبقیة من رأس مال الشركة ٤ارة إلى ان الـ تجدر اإلشالحیازة.

.وھي شركة تابعةاألعمال

المحدودةباليأندبلج–موبایليشركة ٥-٢-١

ΔϛέѧηϟϝϼѧΧ�ΔϨѧγ�Ϧѧϣ�ϝϭϷ�ϊأنھت ѧΑήϟ˻ ˹ ˺ ˽ΔѧϘϠόΘϤϟ�ΔѧϴϧϮϧΎϘϟ�Ε˯ήѧΟϹ�ϡˬέΎϤΜΘѧγϻΎΑϲѧϓΔϛήѧη

.ΎѧϬϟΎϣرأسمن٪٦٠ بنسبةمحدودةمسؤولیةذاتسعودیةشركةبالي،أندبلج–موبایليشركةتابعة،

έΪѧΠΗΓέΎѧηϹϰѧϟ·انѧ˰ϟ٤٠٪ΔѧϴϘΒΘϤϟϦѧϣرأسϝΎѧϣΔϛήѧθϟϪѧόΑΎΘϟΔѧϛϮϠϤϣΔϛήѧθϟΞѧϠΑΪѧϧϱϼѧΑ

.مریكیةاألالمتحدةالوالیاتومقرھاانترناشیونال



تصاالتإشركة إتحاد 
)شركة مساھمة سعودیة(

الموحدة ( غیر مراجعة )األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ما لم یذكر غیر ذلك) ةالسعودیتالریاالآالف ب(جمیع المبالغ 

-٩-

شركة صحتي للخدمات المعلوماتیة ٦-٢-١

˻عامأنھت الشركة خالل ˹ ˺ ˽�ϲΘΤѧλ �Δϛήѧη�ˬΔѧόΑΎΗ�Δϛήη�ϲϓ�έΎϤΜΘγϻΎΑ�ˬΔϘϠόΘϤϟ�ΔϴϧϮϧΎϘϟ�Ε˯ήΟϹ�ϡ

٪ من رأس مالھا. تجدر اإلشارة إلى ٩٠للخدمات المعلوماتیة ، شركة سعودیة ذات مسؤولیة محدودة بنسبة 

�˰ϟ�ϥ˺ ˹�Δϛήѧθϟ�ϝΎѧϣ�α έ�Ϧϣ�ΔϴϘΒΘϤϟ�̃�Δϛήѧη�ϞѧΒϗ�Ϧѧϣ�ΔѧϛϮϠϤϣΕΎϜΒѧθϟ�ΕΎϣΪѧΨϟ�ϰѧϟϭϷ�ΕΎѧϧΎϴΑ�ϲѧϫϭ

  شركة تابعة.

شركة موبایلي فینتشرز القابضة ش.ش.و٧-٢-١

�ϡΎϋ�ϝϼΧ�Δϛέηϟ�ΕϬϧ˻ ˹ ˺ ˽�ϲϠϳΎѧΑϭϣ�Δϛέѧη�ˬΔόΑΎΗ�Δϛέη�ϲϓ�έΎϣΛΗγϻΎΑ�ΔϘϠόΗϣϟ�ΔϳϧϭϧΎϘϟ�Ε˯έΟϹ�ϡ

فینتشرز القابضة، شركة بحرینیة (شركة الشخص الواحد) مملوكة بالكامل من قبل الشركة.

یلي :فیماركات التابعة تتمثل النشاطات الرئیسیة للش

تطویر البرامج التقنیة ألغراض الشركة وتقدیم خدمات الدعم الفني لتقنیة المعلومات.-

�ϲѧϟϵ�ΏѧγΎΣϟ�Δѧϣυϧ�ΏѧϳϛέΗϭ�ΔϳϛϠγϼϟϭ�ΔϳϛϠγϟاالتصاالت تنفیذ عقود تركیب وصیانة شبكات -

وخدمات المعطیات. 

االتصاالت اإللكترونیة والكھربائیة وأجھزة تجارة الجملة والتجزئة في المعدات واآلالت واألجھزة-

�ϕϳϭѧѧγΗ�ϰѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧο ϹΎΑ�έѧѧϳϐϠϟ�έϳΩѧѧλ Ηϟϭ�ΩέϳΗѧѧγϻϭ�ΔѧѧϳϛΫϟ�ϲϧΎѧѧΑϣϟ�Δѧѧϣυϧϭ�ΔϳϛϠѧѧγϼϟϭ�ΔϳϛϠѧѧγϟ

.االتصاالت وتقدیم الخدمات االستشاریة لمجال االتصاالت وتوزیع خدمات 

-�Γί ϬΟϷϭ�ϲϟϵ�ΏγΎΣϟ�Γί ϬΟ�ϲϓ�Δί ΟΗϟϭ�ΔϠϣΟϟ�ΓέΎΟΗ�ϡϳΩѧϘΗϭ�ΎϬϠϳϐѧηΗϭ�ΎϬΗϧΎϳѧλ ϭ�ΔѧϳϧϭέΗϛϟϹ

الخدمات المرتبطة بھا.

بروتوكول االنترنت.باستخدامتقدیم خدمة القنوات التلفزیونیة -

إنشاء وإدارة وتشغیل واالستثمار في المشاریع الخدمیة والصناعیة.-

-�ˬΎѧϬΑ�ΔѧϘϠόΗϣϟ�ϝΎѧϣϋϷϭ�ϲѧϟϵ�ΏγΎΣϟϭ�ΕϻΎλ Ηϻ�ΕΎϛΑη�ΔϧΎϳλ ϭ�ϝϳϐηΗϭ�˯Ύηϧ·�ΔϧΎϳѧλ ϭ�˯ΎѧϧΑϭ

�ΕϻΎѧλ Ηϻ�Δѧϣυϧ�ΞϣέѧΑϭ�ΕΩѧόϣϭ�Γί ѧϬΟ�ϊ ϳΑϭ�έϳΩλ Ηϭ�ΩέϳΗγϭ�ϲϟϵ�ΏγΎΣϟ�ΞϣέΑ�ϝϳϐηΗϭ

والحاسب اآللي.

-�ϲѧΗϟ�ΔѧϳέΎΟΗϟ�ΔρѧηϧϷ�ϙѧϟΫ�ϲѧϓ�ΎѧϣΑ�ΔѧϳέΎΟΗϟ�ΔρѧηϧϷ�ϲѧϓ�Δѧλ λ ΧΗϣϟ�ΕΎϛέѧηϟ�ϙѧϠϣΗϭ�α ϳγ΄Η

یمارسھا المؤسس.

-�ΓέΩ·�ϲϓ�ΔϛέΎηϣϟ�ϭ�ΎϬϟ�ΔόΑΎΗϟ�Δϛέηϟ�ΓέΩ·�ΎѧϬϳϓ�ΔѧϛϭϠϣϣ�ι ѧλ Σ�ΎϬϳΩϟ�ϲΗϟ�ϯ έΧϷ�ΕΎϛέηϟ

وتوفیر الدعم الالزم لھا.

استثمار أموالھا في األسھم والسندات واألوراق المالیة.-

نشاطھا في الحدود المسموح بھا وفقاً للقانون.مباشرةلتملك العقارات والمنقوالت الالزمة -

-�Ε˯έѧΑ�ϥѧϣ�Δϳέϛϔϟ�ΔϳϛϠϣϟ�ϕϭϘΣ�έϳΌΗ�ϭ�ϙϠϣΗέѧΗΧϻ�ί ΎѧϳΗϣϻ�ϕϭѧϘΣϭ�ΔѧϳέΎΟΗϟ�ΕΎѧϣϼόϟϭ�ω

�ϭ�ΎѧϬϟ�ΔѧόΑΎΗϟ�ΕΎϛέѧηϠϟ�ΎѧϬϟ�ϲѧϋέϓ�έϳΌѧΗ�ϭ�ΎѧϫέϳΌΗϭ�ΎϬϟϼϐΗѧγϭ�Δѧϳϭϧόϣϟ�ϕϭѧϘΣϟ�ϥѧϣ�ΎϫέϳϏϭ

لغیرھا.



تصاالتإشركة إتحاد 
)شركة مساھمة سعودیة(

الموحدة ( غیر مراجعة )األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ما لم یذكر غیر ذلك) ةالسعودیتالریاالآالف ب(جمیع المبالغ 

-١٠-

-ΔϬϳΑѧѧη�˱ϻΎѧѧϣϋ�ϝϭί ѧѧΗ�ϲѧѧΗϟ�ΕΎѧѧϳϬϟ�ϊ ѧѧϣ�ϪѧѧΟϭ�ϱ ѧ́ѧΑ�ϙέΗѧѧηΗ�ϥ�ϭ�ΔΣϠѧѧλ ϣ�ΎѧѧϬϟ�ϥϭѧѧϛΗ�ϥϭ�Ωѧѧϗ�ϲѧѧΗϟ

ϳέΣΑϟ�ΔϛϠϣϣ�ϲϓ�ΎϬοعاونھات έϏ�ϕϳϘΣΗ�ϰϠϋ�ΎѧϬϘΣϠΗ�ϭ�ΕΎѧϳϬϟ�ϩΫϫ�ϱέΗηΗ�ϥ�ΎϬϟϭ�ΎϬΟέΎΧϭ�ϥ

بھا.

القیام بجمیع األعمال والخدمات المتعلقة بتحقیق األغراض السابقة.-

السیاسات المحاسبیة الھامة -٢

ΔΑѧγΎΣϣϟ�έϳϳΎѧόϣϟ�˱ΎѧϘϓϭϥϳϳϧϭϧΎѧϘϟ�ϥϳΑѧγΎΣϣϠϟ�ΔϳΩϭόѧγϟ�ΔѧϳϬϟ�ϥѧϋ�ΓέΩΎѧλالقوائم المالیة األولیة الموحدةتم إعداد  ϟˬ

:لمطبقةوفیما یلي أھم السیاسات المحاسبیة ا

القوائم المالیة األولیة الموحدة١-٢

�ΔѧѧϳΑέόϟ�ΔѧѧϛϠϣϣϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬϳϠϋ�ϑ έΎѧѧόΗϣϟ�ΔΑѧѧγΎΣϣϟ�έϳϳΎѧѧόϣϟ�˱ΎѧѧϘϓϭ�ΓΩѧѧΣϭϣϟ�ΔѧѧϳϟϭϷ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ϡϭѧѧϘϟ�ΩΩѧѧϋΈΑ�Δϛέѧѧηϟ�ϡϭѧѧϘΗ

ΓέѧΗϓ�ϝϛ�έΑΗόΗϭ��ϥϳϳϧϭϧΎϘϟ�ϥϳΑγΎΣϣϠϟ�ΔϳΩϭόγϟ�ΔϳϬϟ�ϥϋ�ΓέΩΎλ ϟ�ΔϳΩϭόγϟ�ϡΗѧϳϭ�ˬΔѧϳϟΎϣϟ�Δϧѧγϟ�ϥѧϣ�˱ΎϳѧγΎγ�˱˯ί ѧΟ

�ΓΩѧѧΣϭϣϟ�ΔѧѧϳϟϭϷ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ϡϭѧѧϘϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ΓέΗϔϟΎѧѧΑ�ΔѧѧϘϠόΗϣϟ�ΕΎѧѧϳρΎϳΗΣϻϭ�ΕΎϓϭέѧѧλ ϣϟϭ�ΕΩέѧѧϳϹ�ν έѧѧϋϭ�ΕΎѧѧΑΛ·

الخاصة بنفس الفترة. إن نتائج الفترة قد ال تعطي مؤشراً دقیقاً لنتائج األعمال للسنة المالیة كاملة.

ائم المالیةأسس توحید القو٢-٢

�ϥϣο ΗΗΓΩѧΣϭϣϟ�ΔѧϳϟϭϷ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ϡϭѧϘϟΔѧϘϓέϣϟΔϛέѧηϠϟ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ϡϭѧϘϟΔѧόΑΎΗϟ�ΎϬΗΎϛέѧηϭ�ΎѧϫέϛΫ�ϲϟΎѧΗϟ�ΩѧόΑ�ΩΎόΑΗѧγ

�ΕΎϛέѧѧηϟ�ϩΫѧѧϫ�ϥϳѧѧΑ�ΔѧѧϟΩΎΑΗϣϟ�ΕϼϣΎѧѧόϣϟ�ΕΎϛέѧѧηϟ�ϊ ѧѧϣ�ΕΎѧѧϳϠϣόϟ�ϩΫѧѧϫ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧΟΗΎϧϟ��έΎѧѧγΧϟ��ΡΎѧѧΑέϷ�ϰѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧο ϹΎΑ

ΔόΑΎΗϟγϣϟ�Δϛέηϟ�ϑ ϳϧλ Η�ϡΗϳ���ΎѧϬΑ�έϣΛΗك�ϙѧϠΗ�ϰѧϠϋ�Δϛέѧηϟ�ΎϬѧγέΎϣΗ�ϲѧΗϟ�Γέρϳѧγϟ�ΔѧΟέΩ�ϰѧϠϋ�˯˱ΎѧϧΑ�ΔѧόΑΎΗ�Δϛέѧη

السیطرة.النتقالمن التاریخ الفعلي واعتباراً اآلخرین شركاءمقارنة بالالشركات

�ϲϠϳΎѧΑϭϣ�Δϛέѧη�ˬΔѧόΑΎΗϟ�Δϛέѧηϟ�Ωϋ�Ύϣϳϓ–ΓΩϭΩѧΣϣϟ�ϱϼѧΑ�Ωѧϧ�ΞѧϠΑˬϡΗѧϳΏΎѧδΘΣ�ΡΎѧΑέ�ϲϓΎѧλ �ϲѧϓ�ΔѧϳϛϠϣϟ�Δѧλ Σ

ΔѧѧόΑΎΗϟ�ΕΎϛέѧѧηϟ��έΎѧѧγΧ��ϯ έѧѧΧϷ�ΔΑѧѧγϧΑ˺ ˹ ˹٪�ΔѧѧόΑΎΗϟ�ΕΎϛέѧѧηϟ�ϝΎѧѧϣ�α έ�ϲѧѧϓ�έѧѧηΎΑϣϟ�έΎϣΛΗѧѧγϻ�α Ύѧѧγ�ϰѧѧϠϋ

�ν ѧόΑ�ϝѧΑϗ�ϥѧϣ�έѧηΎΑϣϟ�έѧϳϏ�έΎϣΛΗγϻϭΕΎϛέѧηϟ�ΔѧόΑΎΗϟ�ϡΗѧϳΏΎѧγΗΣ��έΎѧγΧ��ΡΎѧΑέ�ϲϓΎѧλ �ϲѧϓ�ΔѧϳϛϠϣϟ�Δѧλ Σ

˿بنسبة  ،د بالي المحدودةبلج ان–، شركة موبایلي التابعةالشركة  ˹�α Ύѧγ�ϰѧϠϋ�̃ϝΎѧϣ�α έ�ϲѧϓ�έѧηΎΑϣϟ�έΎϣΛΗѧγϻ

:م٢٠١٤سبتمبر٣٠على النحو التالي كما في الشركة التابعة كما ھو مبین 

نسبة الملكیة بلد المنشأاالســـــم

غیر مباشرةمباشرة 

  -  ٪١٠٠٫٠٠البحرینالقابضةرزشتشركة موبایلي فین

٪٠٫٠١٪٩٩٫٩٩الھندشركة موبایلي انفوتك المحدودة 

٪١٫٠٠٪٩٩٫٠٠المملكة العربیة السعودیةشركة بیانات األولى لخدمات الشبكات 

٪٤٫٠٠٪٩٦٫٠٠المملكة العربیة السعودیةشركة شبكة زاجل الدولیة لالتصاالت

٪٥٫٠٠٪٩٥٫٠٠السعودیةالمملكة العربیة الشركة الوطنیة لحلول األعمال 

  ٪١٠٫٠٠  ٪٩٠٫٠٠المملكة العربیة السعودیةشركة صحتي للخدمات المعلوماتیة

  -  ٪٦٠٫٠٠المملكة العربیة السعودیةبالي المحدودةبلج اند–شركة موبایلي 



تصاالتإشركة إتحاد 
)شركة مساھمة سعودیة(

الموحدة ( غیر مراجعة )األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ما لم یذكر غیر ذلك) ةالسعودیتالریاالآالف ب(جمیع المبالغ 

-١١-

المحاسبيالعرف٣-٢

ΓΩѧΣϭϣϟ�ΔѧϳϟϭϷ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ϡϭϘϟ�αتعدأ Ύѧγ�ϰѧϠϋ�ΔѧϘϓέϣϟ�ΔѧϳΧϳέΎΗϟ�ΔѧϔϠϛΗϟΩѧΑϣϟ�˱ΎѧϘϓϭϻϲΑѧγΎΣϣϟ�ϕΎϘΣΗѧγ�˱ΎѧϘΑρϭ

ة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.لمعاییر المحاسب

تقدیرات وافتراضات محاسبیة مؤثرة ٤-٢

ϓϭ�ΕέϳΩѧϘΗ�ϡΩΧΗѧγ�ΎѧϬϳϠϋ�ϑ έΎѧόΗϣϟ�ΔΑѧγΎΣϣϟ�έϳϳΎѧόϣϟ�˱ΎѧϘϓϭ�ΓΩѧΣϭϣϟ�ΔѧϳϟϭϷ�ΔϳϟΎϣϟ�ϡϭϘϟ�ΩΩϋ·�ΏϠρΗϳ�ΕΎѧο έΗ

ϻϭ�ΕΩϭѧΟϭϣϟ�ϥѧϋ�ΡΎѧλ ϓϹϭ�ˬΕΎѧΑϭϠρϣϟϭ�ΕΩϭΟϭϣϟ�ώϟΎΑϣ�ϰϠϋ�έΛ̈́Ηѧϣί Ηϟ�ϡϭѧϘϟ�ΦϳέΎѧΗ�ϲѧϓ�Ύѧϣϛ�ΔѧϠϣΗΣϣϟ�ΕΎ

�ϭ�ΕέϳΩѧѧϘΗϟ�ϡϳѧѧϳϘΗ�ϡΗѧѧϳ��ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ΓέѧѧΗϔϟ�ϝϼѧѧΧ�ΕΎϓϭέѧѧλ ϣϟϭ�ΕΩέѧѧϳϹ�ώϟΎѧѧΑϣ�έϳΩѧѧϘΗ�ϙϟΫѧѧϛ�ϭ�ˬΓΩѧѧΣϭϣϟ�ΔѧѧϳϟϭϷ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ

ة سابقة و عوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة و التي االفتراضات بشكل مستمر و ھي مبنیة على خبر

�ϯ ϭΎѧγΗΗ�Ύѧϣ�έΩΎѧϧ�ˬΎϬϔϳέόΗϟ�˱ΎϘϓϭ�ϲΗϟϭ�ˬϝΑϘΗγϣϟΎΑ�ΔϘϠόΗϣ�ΕΎο έΗϓϭ�ΕέϳΩϘΗΑ�Δϛέηϟ�ϡϭϘΗ��ϑ ϭέυϠϟ�ΔΑγΎϧϣ�έΑΗόΗ

مع النتائج الفعلیة.

النقدیة وشبھ النقدیة ٥-٢

ϲѧΗϟ�ΔѧΛϼΛ�ϝϼѧΧ�ϕΣΗѧγΗوالمرابحاتوالحسابات الجاریة لدى البنوك الصندوقفي النقدیة وشبھ النقدیة النقد تتضمن

من تاریخ إقتنائھا.أو أقلأشھر

قصیرة األجلاستثمارات ٦-٢

�ϝϣѧѧηΗΕέΎϣΛΗѧѧγϻ�ϝѧѧΟϷ�Γέϳѧѧλ ϗ�ΕέΎϣΛΗѧѧγϻϭ�ϙϭѧѧϧΑϟ�ϊ ѧѧϣ�ϊ ѧѧΩϭϟ�ϝѧѧΟϷ�Γέϳѧѧλ ϗϯ έѧѧΧϷ�ϲѧѧΗϟϭ�Δϟϭϳѧѧγϟ�ΔѧѧϳϟΎϋ

تستحق بعد ثالثة أشھر وقبل سنة من تاریخ الشراء.

المدینةالذمم٧-٢

�ιبعد خصمتظھر الذمم المدینة بالمبالغ األصلیة للفواتیر  ѧλ Χϣ�ϝѧϣϋ�ϡΗѧϳ��ΎϬϠϳλ ΣΗ�ϲϓ�ϙϭϛηϣϟ�ϥϭϳΩϟ�ι λ Χϣ

�ϥѧϛϣΗ�ϡΩѧѧϋ�ϰѧϠϋ�ϲϋϭѧο ϭϣ�ϝѧϳϟΩ�ϙΎѧϧϫ�ϥϭѧѧϛϳ�ΎϣΩѧϧϋ�ΎϬϠϳѧλ ΣΗ�ϲѧϓ�ϙϭϛѧηϣϟ�ϥϭϳΩѧϠϟΔѧϋϭϣΟϣϟ�ϊ ѧѧϳϣΟ�ϝϳѧλ ΣΗ�ϥѧϣ

�ΓΩѧΣϭϣϟ�ΔѧϳϟϭϷ�ϝΧΩѧϟ�ΔѧϣΎϗ�ϲϓ�ΕΎλ λ Χϣϟ�ϩΫϫ�Ωϳϗ�ϡΗϳ���ΔϧϳΩϣϟ�ϡϣΫϠϟ�ΔϳϠλ Ϸ�ρϭέηϟ�ΏΟϭϣΑ�ΔϘΣΗγϣϟ�ώϟΎΑϣϟ

�ϝѧΑΎϘϣ�ΎϬΑρѧη�ϡΗѧϳ�ˬϝ ϳѧλ ΣΗϠϟ�ΔѧϠΑΎϗ�έѧϳϏ�ΔѧϧϳΩϣϟ�ϡϣΫѧϟ�ϥϭϛΗ�ΎϣΩϧϋ����ΔϳέΩ·ϭ�Δϳϣϭϣϋ�ΕΎϓϭέλ ϣ��ΩϧΑ�ΕΣΗ�έϬυΗϭ

.مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

لمخزونا٨-٢

�Γί ѧѧϬΟϭ�ΔѧѧϳϭϠΧϟ�ϑ ѧѧΗϭϬϟϭ�ϥΣѧѧηϟ�ΓΩΎѧѧϋ·ϭ�ϊ ϓΩѧѧϟ�ΔϘΑѧѧγϣ�ΕΎѧѧϗΎρΑϭ�ΔѧѧϳϭϠΧϟ�ϑ ѧѧΗϭϬϟ�έѧѧη�ϥѧѧϣ�ϥϭί ѧѧΧϣϟ�ϥϭѧѧϛΗϳ

وتمثل القیمة القابلة للتحقق الفرق بین .أیھما أقل،بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحققاألخرى ویسجلاالتصاالت 

ΎϳΗϋϻ�ϝѧϣόϟ�ϑ ϭέѧυ�ϲѧϓ�ϱέϳΩѧϘΗϟ�ϊ ѧϳΑϟ�έόγϭ�ΔѧϳΩΕΎϓϭέѧλ ϣ·ϊ ѧϳΑϟ�ϝΎϣϛΗѧγ.�ΔѧϔϠϛΗϟ�ΩѧϳΩΣΗ�ϡΗѧϳϡΩΧΗѧγΎΑ�ΔѧϘϳέρ

بتكوین مخصص للبضاعة بطیئة الحركة والمخزون المتقادم.المجموعةتقوم متوسط المرجح.لا



تصاالتإشركة إتحاد 
)شركة مساھمة سعودیة(

الموحدة ( غیر مراجعة )األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ما لم یذكر غیر ذلك) ةالسعودیتالریاالآالف ب(جمیع المبالغ 

-١٢-

ممتلكات ومعدات٩-٢

Α�ˬΕΩѧѧόϣϟϭ�ΕΎѧѧϛϠΗϣϣϟ�ϝϳΟѧѧγΗ�ϡΗѧѧϳاϲѧѧο έϷ�˯ΎϧΛΗѧѧγˬϻ�ΎѧѧϬϧϣ�ΎѧѧΣϭέρϣ�ΔѧѧϔϠϛΗϟΎΑϙϼϬΗѧѧγϡϛέѧѧΗϣϟ�ΎѧѧϣϧϳΑ�ˬϝΟѧѧγΗ

�ΔѧϔϠϛΗϟΎΑ�ΫѧϳϔϧΗϟ�ΕѧΣΗ�ΔϳϟΎϣѧγέϟ�ϝΎϣϋϷϭϛ�ΔѧϳέϭΩϟ�ΔϧΎϳѧλألراضيا ϟ�ϝϳΟѧγΗ�ϡΗѧϳΕΎϓϭέѧλ ϣ�ΩѧϧϋΎϫΩѧΑϛΗ.�ϝѧϣΣϳ

ϙϼϬΗѧγϝΧΩѧϟ�ΔѧϣΎϗ�ϰѧϠϋ�ΕΩѧόϣϟϭ�ΕΎѧϛϠΗϣϣϟ�ΔѧϳϟϭϷΓΩѧѧΣϭϣϟϡΩΧΗѧγΎΑ�έѧѧϣόϟ�ϯ Ωѧϣ�ϰѧϠϋ�ΕѧΑΎΛϟ�ρѧγϘϟ�ΔѧϘϳέρ

:تالیةالستھالكلنسب االاإلنتاجي المقدر لكل منھا وفقاً 

النسبة

٪٥  مباني
٪١٠تحسینات عقار مستأجر

٪٢٠–٪٥  االتصاالت معدات شبكة
  ٪٢٥برامج وأجھزة حاسب آلي

٪٢٥–٪٢٠معدات مكتبیة ومفروشات
٪٢٥–٪٢٠سیارات

ѧγϳέϟ�ΕΎϧϳѧγΣΗϟϭ�ΕΩϳΩΟΗϟ�ΔϠϣγέ�ϡΗΗϳ إذاة�ϥѧϣ�Ωѧϳί Η�ΕѧϧΎϛΔѧϳΟΎΗϧϹΕΩϭѧΟϭϣϠϟ�ϲϠϳϐѧηΗϟ�έѧϣόϟ�ϭ�ϡΗѧΗ�ϭ�Ύѧϣϛ��

ϒϴϟΎѧϜΘϟ�ˬΓέѧηΎΑϣϟ�ΎѧϣΕΎΣϼѧλرسملة  Ϲϛ�ΎѧϬϠϳϣΣΗ�ϡΗѧϳϓ�Γέϳϐѧλ ϟ�ΕΎϧϳѧγΣΗϟϭΕΎϓϭέѧλ ϣΎϬΛϭΩѧΣ�Ωѧϧϋ.�Ύѧϣϛ�ϡΗѧϳ

ΕΎѧΑΛ·�ΕΩϭѧΟϭϣϟ�ϥѧϣ�ι ϠΧΗѧϟ�ΔѧϳϠϣϋ�ϥѧϋ�ΔѧΟΗΎϧϟ�ΓέΎѧγΧϟ�ϭ�ΑέѧϟϲѧΗϟϭ�ΔѧѧϣϳϘϟϭ�Εϼѧλ ΣΗϣϟ�ϥϳѧΑ�ϕέѧϔϟ�ϝѧΛϣΗ

الموحدة.األولیة قائمة الدخل فيت الدفتریة للموجودا

خیصاالتراقتناءرسوم ١٠-٢

ϛ�˯ΎѧϔρϹ�ϝѧϳϣΣΗ�ϡΗϳΕΎϓϭέѧλ.التراخیص حسب العمر النظامي للرخصة المقتناةاقتناءیتم إطفاء رسوم  ϣѧϓي �ΔѧϣΎϗ

�ϲѧϓ�ϡѧΩانخفاضلتحدید أي نھایة كل سنة مالیة ویتم مراجعة رسوم الترخیص المرسملة في الموحدة. األولیة الدخل

έ�ϲϓ�ϡΩϟϻ�έΎѧγΧ�ϝѧϳϣΣΗ�ϡΗϳϓ�ιنخفاض. وفي حالة وجود مؤشر لالالقیمة ϳΧέΗϟ�ϡϭγν ΎѧϔΧϧ�ΔѧϣΎϗ�ϲѧϓ�ϡΩѧϟ

الموحدة.األولیة الدخل

الشھرة١١-٢

�˯έѧηϟ�ΦϳέΎѧΗ�ϲѧϓ�Ύѧϣϛ�Δϛέѧηϟ�ϩΫѧϬϟ�ΔѧϳέΗϓΩϟ�ΔѧϣϳϘϟϭ�ΔѧόΑΎΗ�Δϛέѧη�˯έѧηϟ�ΔѧϋϭϓΩϣϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ϥϳѧΑ�ϕέѧϔϟ�ΓέϬѧηϟ�ϝΛϣΗ

���Γί ΎϳΣϟ��Δϧѧγ�ϝѧϛ�ΔѧϳΎϬϧ�ϲѧϓ�ΓέϬѧηϟ�α Ύѧϳϗ�ϡΗѧϳ��˯έѧηϟ�ΦϳέϭΗ�ϲϓ�ΔϟΩΎόϟ�ϡϳϘϟ�α Ύγ�ϰϠϋ�˯έηϟ�έΎόγ�ΩϳΩΣΗ�ϡΗ

في قیمتھا، إن وجد.نخفاضلتكلفتھا بعد تعدیلھا بمقدار االوفقاً القوائم المالیة األولیة الموحدةمالیة وإظھارھا في 

االستثمار في شركة شقیقة١٢-٢

ھي الشركات التي یكون للمجموعة تأثیر جوھري علیھا دون أن یصاحب ذلك سیطرة على أعمالھا الشقیقةالشركات 

طریقة حقوق الملكیة وتقید مبدئیاً بالتكلفة.باستخدامأو سیاساتھا. یتم قید االستثمارات في شركات شقیقة 

ˬ�ΓΩΣϭϣϟ�ΔϳϟϭϷ�Ύѧϣϛقائمة الدخلشقیقة المتحققة بعد الشراء فيالقید حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركات ت

�έΎϣΛΗѧγϺϟ�ΔѧϳέΗϓΩϟ�ΔϣϳϘϟ�ϝϳΩόΗ�ϡΗϳ��ΕΎϳρΎϳΗΣϻ�ϲϓ�˯έηϟ�ΩόΑ�Ι ΩΣϳ�ϱΫϟ�ΕΎϳρΎϳΗΣϻ�ϲϓ�έϳϐΗϟ�ϲϓ�ΎϬΗλ Σ�ΩϳϘΗ

�ϲѧѧϓ�ΎϬΗѧѧλ Σϟ�ΔϳϭΎѧѧγϣ�ΔϘϳϘѧѧη�Δϛέѧѧη�έΎѧѧγΧ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϋϭϣΟϣϟ�Δѧѧλ Σ�ϥϭѧѧϛΗ�ΎϣΩѧѧϧϋ��˯έѧѧηϟ�ΩѧѧόΑ�Ύѧѧϣϟ�ΔѧѧϣϛέΗϣϟ�ΔѧѧϛέΣϟΎΑ

�Δϛέηϟϟ�ϭ�ΔϘϳϘη�ϱ�ΩѧΑϛΗΗ�ϡѧϟ�Ύѧϣ�ˬΔϳϓΎο ·�έΎγΧ�ϱ�ΔϋϭϣΟϣϟ�ΩϳϘΗ�ϻ�ˬΔϧϭϣο ϣ�έϳϏ�ΔϧϳΩϣ�ϡϣΫ�ϱ�ΎϬϳϓ�ΎϣΑ�ˬέΛϛ

شقیقة.الات أو تسدیدات نیابة عن الشركة التزام



تصاالتإشركة إتحاد 
)شركة مساھمة سعودیة(

الموحدة ( غیر مراجعة )األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ما لم یذكر غیر ذلك) ةالسعودیتالریاالآالف ب(جمیع المبالغ 

-١٣-

�ΎϬΗΎϛέѧѧηϭ�ΔѧѧϋϭϣΟϣϟ�ϥϳѧѧΑ�ΕϼϣΎѧѧόϣϟ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϘϘΣϣϟ�έѧѧϳϏ�ΡΎѧѧΑέϷ�ΩΎόΑΗѧѧγ�ϡΗѧѧϳϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϋϭϣΟϣϟ�Δѧѧλ Σ�ΩѧѧΣ�ϰѧѧϟ·�ΔϘϳϘѧѧη

�ΕΎϛέηϟϟΗϳ�ϙϟΫϛ��ΔϘϳϘη�ϝѧλ Ϸ�Δѧϣϳϗ�ϲѧϓ�ρϭѧΑϫ�ΩϭΟϭ�ϰϠϋ�ϼϳϟΩ�ΔϳϠϣόϟ�ϡΩϘΗ�ϡϟ�Ύϣ�ΔϘϘΣϣϟ�έϳϏ�έΎγΧϟ�ΩΎόΑΗγ�ϡ

المحول.

.األولیة الموحدةیتم قید األرباح والخسائر الناتجة عن االستثمارات في شركات شقیقة في قائمة الدخل

الغیر متداولةقیمة الموجودات يف نخفاضاال١٣-٢

ΦϳέΎѧΗϲϟΎѧϣ�ί ي�ΔϳέΗϓΩϟ�ΔϣϳϘϟ�ΔόΟέϣ�ϡѧϓ�Δϛέѧηϟ�ΕΩϭΟϭϣϟتت ѧϛέϣ�ΔѧϣΎϗ�ϝѧϛΓΩѧΣϭϣ�Ύѧϣϣ�ϕѧϘΣΗϠϟΫ·�ϙѧϟΎϧϫ�ϥΎѧϛ

�έѧѧη΅ϣν ΎѧѧϔΧϧΕΩϭѧѧΟϭϣϠϟ�ϡѧѧΩ.�ΔѧѧϣϳϘϟ�έϳΩѧѧϘΗ�ϡΗѧѧϳ�έѧѧη΅ϣϟ�ϙѧѧϟΫ�ϝѧѧΛϣ�ΩϭѧѧΟϭ�ΔѧѧϟΎΣ�ϲѧѧϓϭ�ϥѧѧϛϣϣϟΎϫΩΩέΗѧѧγ�ϙѧѧϠΗϟ

�Δѧϣϳϗ�Ωѧϳίفي قالدائم نخفاضویتم تحمیل خسائر اال.الموجودات Η�ΎϣΩѧϧϋ�ΕΩϭΟϭϣϟ�Δϣϳѧϓ�ΕΩϭѧΟϭϣϟي �ϥѧϋ�έΗΎϓΩѧϟ

ϝΧΩѧϟ�ΔѧϣΎϗ يΕΩϮѧΟϮϤϟѧϓقیمة  يالدائم فنخفاضخسائر االیتم تحمیل تلك الموجودات ول استردادھاالممكن القیمة 

األولیة الموحدة.

القروض١٤-٢

�ΩόΑ�ΔϣϠΗγϣϟ�Εϼλ ΣΗϣϟ�ΔϣϳϘΑ�ν ϭέϘϟ�ΕΎΑΛ·�ϡΗϳϡѧλ Χ�ϑ ϳϟΎѧϛΗ�ΔϠϣѧγέ�ϡΗѧϳ��ΕΩѧΟϭ�ϥ·�ˬΓΩѧΑϛΗϣϟ�ΔѧϠϣΎόϣϟ�ϑ ϳϟΎѧϛΗ

Α�ΓέѧηΎΑϣ�ρΑΗέΗ�ϲΗϟ�ν ϭέϘϟ˯ΎѧϧΗϗΎ�ϡΗѧϳ��ΕΩϭѧΟϭϣϟ�ϩΫѧϫ�ϥѧϣ�˯ί ѧΟϛ�ϙѧϟΫϭ�ΔѧϠϫ̈́ ϣϟ�ΕΩϭѧΟϭϣϟ�ΝΎѧΗϧ·�ϭ�˯Ύѧηϧ·�ϭ

.األولیة الموحدةتحمیل تكالیف القروض األخرى على قائمة الدخل

الدائنةالذمم١٥-٢

ΔϣϠΗѧγϣ�ΕΎϣΩѧΧϭ�ϊ Ύѧο Α�ϝѧΑΎϘϣ�ΎѧϬόϓΩ�ϡΗϳѧγ�ϲѧΗϟ�ΕΎѧΑϭϠρϣϟ�ώϟΎѧΑϣ�ΕΎѧΑΛ·�ϡΗϳϡѧΗ�˯˱ϭѧγ�ΎѧϬΑΟϭϣΑ�έϳΗϭѧϓ�έΩѧλ ·�ϰѧϟ·

.ام الالمجموعة

المخصصات١٦-٢

�ΔѧϋϭϣΟϣϟ�ϯ Ωѧϟ�ϥϭѧϛϳ�ΎϣΩѧϧϋ�ΕΎѧλ λ Χϣϟ�ΕΎѧΑΛ·�ϡΗѧϳϡί ѧѧΗϟ�ϙΎѧѧϧϫϭ�ˬϕΑΎѧγ�Ι ΩѧΣ�ϥѧϋ�ΞΗΎѧϧ�ϊ ѧϗϭΗϣ�ϭ�ϲϟΎѧΣ�ϲϧϭϧΎѧϗ

.، وإمكانیة تقدیر المبلغ بشكل یعتمد علیھلتزاموجود إستخدام للموارد لتسویة االاحتمال

وضریبة الدخلالزكاة١٧-٢

�Δϛέѧѧηϟ�ϊ ѧѧο ΧΗ�ΩѧѧΑϣϟ�ΎѧѧϘϓϭ�ΓΎѧѧϛί Ϡϟ�ϙέΩΗѧѧγϹ�ϡΗѧѧϳ��ΔϳΩϭόѧѧγϟ�ΔѧѧϳΑέόϟ�ΔѧѧϛϠϣϣϟ�ϲѧѧϓ�ϝΧΩѧѧϟϭ�ΓΎѧѧϛί ϟ�ΔΣϠѧѧλ ϣ�ΕΎѧѧϣϳϠόΗϟ

�ϡΗѧѧϳϭ�ϕΎϘΣΗѧѧγϻΏΎѧѧγΗΣ�ϥϳѧѧΑ�ΕΎѧѧϗϭέϓ�Δѧѧϳ�ϝϳΟѧѧγΗ�ϱέѧѧΟϳ��ϡΎѧѧόϟ�ΔѧѧϳΎϬϧ�ϲѧѧϓ�ϱϭѧѧϛί ϟ�˯ΎѧѧϋϭϠϟ�ΎѧѧϘϓϭ�ΓΎѧѧϛί ϟ�ι ѧѧλ Χϣ

ذ إقفال المخصص.المخصص والربط النھائي عند إعتماد الربط النھائي حیث یتم حینئ

�ΔόΑΎΗϟ�ΎϬΗΎϛέηϭ�Δϛέηϟ�ϡϭϘΗϟ�ΔϳΩϭόγ�ϲѧϓ�ΔѧϣϳϘϣ�έѧϳϏ�ϑ έѧρ�ϊ ϣ�ΓΩΩΣϣ�ΕϼϣΎόϣ�ϥϋ�ΔΑΟϭϟ�ΔΑϳέο ϟ�ωΎρϘΗγΈΑ

المملكة العربیة السعودیة وذلك طبقاً لنظام ضریبة الدخل السعودي.

سعودیة وفقاً لألنظمة الضریبیة المتبعة الضریبة المتعلقة بالشركة التابعة العاملة خارج المملكة العربیة الاحتسابیتم 

��ΩѧѧϠΑϟ�ϙѧѧϟΫ�ϲѧѧϓ�Δѧѧϳϣϭϣόϟ�ΕΎϓϭέѧѧλ ϣϟ��ΩѧѧϧΑ�ΕѧѧΣΗ�ΓΩѧѧΣϭϣϟ�ΔѧѧϳϟϭϷ�ϝΧΩѧѧϟ�ΔѧѧϣΎϗ�ϰѧѧϠϋ�ΔΑϳέѧѧο ϟ�ϩΫѧѧϫ�ϝѧѧϳϣΣΗ�ϡΗѧѧϳ

واإلداریة".



تصاالتإشركة إتحاد 
)شركة مساھمة سعودیة(

الموحدة ( غیر مراجعة )األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ما لم یذكر غیر ذلك) ةالسعودیتالریاالآالف ب(جمیع المبالغ 

-١٤-

مخصص مكافأة نھایة الخدمة١٨-٢

�ΔϳΩϭόѧγϟ�ΔѧϳΑέόϟ�ΔѧϛϠϣϣϟ�ϲѧϓ�ϝΎѧϣόϟϭ�ϝѧϣόϟ�Δѧϣυϧ�ρϭέη�ΏΟϭϣΑ�ϥϳϔυϭϣϠϟ�ΔϣΩΧϟ�ΔϳΎϬϧ�Γ́ϓΎϛϣ�ι λ Χϣ�Ωϳϗ�ϡΗϳ

على  لتزاممبلغ االاحتسابمن قبل الشركة و شركاتھا التابعة السعودیة ویحمل على قائمة الدخل األولیة الموحدة. یتم 

�ίأساس القیمة الحالیة للمكافأة المكتسبة التي تحق ѧϛέϣϟ�ΔѧϣΎϗ�ΦϳέΎѧΗ�ϲѧϓ�Ύѧϣϛ�ϪѧϠϣϋ�ϑ ѧυϭϣϟ�ϙέѧΗ�ϭѧϟ�Ύϣϳϓ�ϑ υϭϣϠϟ

�ΓέѧϳΧϷ�ϥϳϔυϭѧϣϟ�ΕϻΩѧΑϭ�ΏΗϭέ�αاحتسابالمالي األولیة الموحدة. یتم  Ύγ�ϰϠϋ�ΔϣΩΧϟ�ΔϳΎϬϧ�Ωϧϋ�ΓΩΩγϣϟ�ώϟΎΑϣϟ

وعدد سنوات خدماتھم المتراكمة، كما ھو موضح في أنظمة المملكة العربیة السعودیة.

تتحقق اإلیرادا١٩-٢

�ϕΎϳѧѧγϟ�ϥϣѧѧο �ΕΎϣΩѧѧΧϟϭ�ϊ Ύѧѧο Αϟ�ϊ ѧѧϳΑ�ϥѧѧϣ�ϕΣΗѧѧγϣϟ�ϭ�ϡϠΗѧѧγϣϟ�ϱΩΎѧѧϣϟ�ϝѧѧΑΎϘϣϠϟ�ΔѧѧϟΩΎόϟ�ϡϳѧѧϘϟ�ϥѧѧϣ�ΕΩέѧѧϳϹ�ϑ ϟ́ѧѧΗΗ

�ί ϓϭѧѧΣϟϭ�ΔѧѧϳΟϳϭέΗϟ�ν ϭέѧѧόϟϭ�ΕΎϣϭѧѧλ Χϟ�ΩѧѧόΑ�ϲϓΎѧѧλ ϟΎΑ�ΕΩέѧѧϳϹ�ν έѧѧϋ�ϡΗѧѧϳ��ΔѧѧϋϭϣΟϣϟ�ΔρѧѧηϧϷ�ϲѧѧόϳΑρϟ

وعة. یتم إثبات اإلیراد عند تحقق الشروط التالیة:التجاریة وذلك بعد إستبعاد المعامالت المتبادلة بین شركات المجم

امكانیة قیاس اإلیراد بشكل موثوق..١

أن یكون من المرجح أن تؤول  المنفعة االقتصادیة على المجموعة..٢

نھایة كل شھر بشكل موثوق. فيإمكانیة قیاس مرحلة اإلنجاز للعملیات التجاریة .٣

اإلكمال البیعیة المتعلقة بھا بشكل موثوق.وفاتمصرإمكانیة قیاس تكلفة العملیات التجاریة و .٤

.االتصاالت والمعطیات وبیع أجھزة االتصاالت تتألف إیرادات المجموعة من خدمات 

�ϥѧϣ�ΕΩέѧϳϹ�ϑ ϟ́ΗΗ�ΕϻΎѧλ Ηϻ�ϡΩΧΗѧγϭ�ρΑέѧϟϭ�ϝѧϳόϔΗϟ�ΕΎѧϳϠϣϋ�ΔѧΟϳΗϧ�˯ϼѧϣόϟ�ϰѧϠϋ�ΔѧϠϣ˷Σϣ�ώϟΎѧΑϣ�ϥѧϣ�ΔѧϠϘϧΗϣϟ

�ϝΎѧγέϟϭ�Ι ѧΑϟ�ΕέѧΗϔϟ�˯ϼѧϣόϟ�ΕΎϣΩѧΧ�ϊ ѧϳϣΟϭ�Δϳѧλ ϧϟ�ΕϻΎѧλ Ηϻ�ΕΎϣΩѧΧ�έϳϓϭѧΗ�ϙѧϟΫ�ϲѧϓ�ΎѧϣΑ�ˬϯ έѧΧϷ�ΔѧϠϘϧΗϣϟ

األرضیة والمحمولة األخرى بشبكة المجموعة.االتصاالت البیانات والمعلومات ورسوم ربط مستخدمي شبكات 

�ΔѧϳέϭΩϟ�έϳΗϭѧϔϟ�ϥѧϣ�˯ί ѧΟϛ�ΕΎѧϧΎϳΑϟ�ΕΎϣΩѧΧϭ�Δϳѧλ ϧϟ�ϝΎѧγέϟϭ�Ι ѧΑϟ�ΕέѧΗϔϟ�˯ϼѧϣόϟ�ϡΩΧΗѧγ�ΕΩέѧϳ·�ΕΎѧΑΛ·�ϡΗϳ

�ϡΗϳ��ΎϬΑ�ΔϘϠόΗϣϟ�ρΑέϟ�ΕέΗϓ�ϝϼΧ�ΩέϳΈϛ�ΎϬΑ�ϑ έΗόϳϭϑ έѧΗϋϻ�ΔѧΟΗΎϧϟϭ�ΓέΗϭѧϔϣϟ�έѧϳϏ�ΕΎϣΩѧΧϟ�ϥѧϣ�ΕΩέϳϹΎѧΑ

έΎѧΗ�ϥϳΑ�Ύϣ�ΓέΗϔϟ�ϲϓ�ΎϬϣϳΩϘΗ�ϡΗ�ϲΗϟ�ΕΎϣΩΧϟ�ϥϣ�ΕΩέϳΈѧϛ�ϝΟѧγΗϭ�ΔϳΑѧγΎΣϣϟ�ΓέѧΗϔϟ�ΔѧϳΎϬϧ�ϲѧϟ·�ΓέϭΗΎѧϔϟ�έΩѧλ ·�Φϳ

�ΔϳΑѧγΎΣϣ�ΓέѧΗϓ�ϝѧϛϟ�ΔѧϳϟΎΗϟ�ΕέѧΗϔϟ�ϲѧϓ�ΎϬϣϳΩѧϘΗ�ϡΗѧϳ�ϲѧΗϟ�ΔΑγΗϛϣϟ�έϳϏ�ΕΩέϳϹΎΑاالعترافمستحقة بینما یتم تأجیل 

الخدمات المتعلقة بھا.باستخدامإلي أن یقوم العمیل 

�ˬϝϣΎϛ�ϝϛηΑ�ρΑέϟϭ�ϝϳόϔΗϟ�ϡϭγέ�ΕΩέϳ·�ΕΎΑΛ·�ϡΗϳ�ϙѧϟΫ�ϲѧϓ�ΎϣΑˬϲϠϳΎѧΑϭϣ�ΔϛΑѧη�ϰѧϠϋ�ϝϭΧΩѧϟΎΑ�ϥϳϋί ϭѧϣϠϟ�ΡΎϣѧγϟ

�ϲѧΗϟ�ΓέѧΗϔϟ�ϝϼѧΧ�ΔѧϋϭϣΟϣϟ�ΔϛΑѧηΑ�˯ϼѧϣόϟ�ρѧΑέ�Ωϧϋ�ρϘϓ�ΓΩΣϭ�ϲѧϬΗϧΗلمرةتدفع لالستردادوھي رسوم غیر قابلة 

.فیھا التزامات الشركة

�ϰѧϠϋ�ΕѧΑΎΛϟ�ρѧγϘϟ�ΔѧϘϳέρ�αیتم إثبات إیرادات رسوم االشتر Ύѧγ�ϰѧϠϋ�ϡΩΧΗѧγϼϟ�˱ΎѧϘϓϭ�ϑ ϠΗΧΗ�ϻ�ϲΗϟϭ�ϱέϬηϟ�ϙ

مدى فترة تقدیم الخدمة.

�ΕΎϣΩѧѧΧ�ϝѧѧΑΎϘϣ�ϥϳέѧѧΧϵ�ϥϳϠϐѧѧηϣϠϟ�ΔѧѧϣΩϘϣϟ�έϳΗϭѧѧϔϠϟ�ΔѧѧϳϟΎϣΟϹ�ΔѧѧϣϳϘϟ�α Ύѧѧγ�ϰѧѧϠϋ�ϲѧѧϧϳΑϟ�ρΑέѧѧϟ�ΕΩέѧѧϳ·�ΕΎѧѧΑΛ·�ϡΗѧѧϳ

ˬϟ�ϝΎγέϟ�ΕΎϣΩΧ�ϭاالتصاالت  ϝΎλ ΗϹ�ΕέΗϓ�ϥϋ�ΔϳΎϬΗϧϹ�ΕΎϣΩѧΧ�έϳϓϭѧΗϭ�Δϳѧλ ϧ�ΕϻΎѧλ ΗϻέѧΧϷ�ΔѧϠϘϧΗϣϟϯ

للفترة المفوتر عنھا وفقاً للتعرفة المتفق علیھا.

�ΔѧϳϠόϔϟ�ΔѧϛέΣϟ�ϰѧϠϋ�˯˱ΎѧϧΑ�ϝϭѧΟΗϟ�˯Ύϛέѧηϟ�ΔѧϣΩϘϣϟ�έϳΗϭѧϔϠϟ�ΔѧϳϟΎϣΟϹ�ΔѧϣϳϘϟ�α Ύγ�ϰϠϋ�ϝϭΟΗϟ�ΕΩέϳ·�ΕΎΑΛ·�ϡΗϳ

لنقل البیانات خالل الفترة المفوتر عنھا.



تصاالتإشركة إتحاد 
)شركة مساھمة سعودیة(

الموحدة ( غیر مراجعة )األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ما لم یذكر غیر ذلك) ةالسعودیتالریاالآالف ب(جمیع المبالغ 

-١٥-

�ΔѧϳϠϣϋ�ΎϬϳϓ�ϡΗΗ�ϲΗϟ�ΓέΗϔϟ�ϲϓ�˯ϼϣόϠϟ�ΎϬϣϳϠγΗ�Ωϧϋ�ϯاالتصاالت رادات من بیع أجھزة یتم إثبات اإلی έΧϻ�Γί ϬΟϷϭ

البیع.

�Γίعرضیتم  ϬΟ�ϊ ϳΑ�ϥϣ�ΕΩέϳϹ�ΔѧρΑΗέϣϟ�ϑ ϳϟΎѧϛΗϟ�ϡλ Χ�ΩόΑ�ϲϓΎλ ϟΎΑ�ϝΎλ Ηϻ�έη�ϊ ϣ�ΔόϣΟϣϟ�ΕϻΎλ Ηϻ

.بھا

ˬ�ΔѧόϣΟϣ�ν ϭέѧϋ�ϡϳΩѧϘΗ�ϥϣѧο ΗΗ�ϲѧΗϟ�ν ϭέόϟΎѧΑ�ϕѧϠόΗϳ�Ύϣϳϓ�ΎѧϬϧϣ�ϝѧϛϟ�ΔѧϳΩέϓ�έѧλ Ύϧϋ�ϲѧϟ·�ν έѧόϟ�ϡϳѧγϘΗ�ϡΗѧϳ�ϪѧϧΈϓ

�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔϣϳϘϟ�ϰϠϋ�˯˱ΎϧΑ�ν έόϟ�έλ Ύϧϋ�ϥϣ�έλ ϧϋ�ϝϛ�ϰϠϋ�ν έόϟ�Δϣϳϗ�ϊ ϳί ϭΗ�ϡΗϳϭ�ΕΩέϳϹ�ϲϓ�ΓΩέϔϧϣ�ΔϣϫΎγϣ

�ϰѧϠϋ�έѧλتناسبیا ϧόϟ�ϙѧϟΫ�ϊ ϳΑ��έόγϟ�˱ΎϘΑρ�έλ ϧϋ�ϝϛϟ�ΔϟΩΎόϟ�ΔϣϳϘϟ�ΩϳΩΣΗΑ�ΔϣΎϋ�Δϔλ Α�ΔϋϭϣΟϣϟ�ϡϭϘΗ��έλ ϧϋ�ϝϛϟ

مستقل.أساس

ϡΗѧѧϳϑ έѧѧΗϋϻΩέϳϹΎѧѧΑϥѧѧϣΕΎѧѧϗΎϔΗέϳΌѧѧΗϟϲϠϳϭѧѧϣΗϟΎϣΩѧѧϧϋ�ϝѧѧϘΗϧΗϊ ѧѧϳϣΟέρΎѧѧΧϣϟϭΔѧѧϳέϫϭΟϟ�ΏѧѧγΎϛϣϟΔѧѧρΑΗέϣϟ

ϝϭѧΑϘϟ على تؤثرأنوالتى یمكن بھاالوفاءیتملمالمؤجر على التزاماتأيھناكال یكونوالمؤجرقبلمنالملكیةب

.من قبل المستأجرللترتیبالنھائي

التكالیف والمصروفات٢٠-٢

لخدمات واإلیراداتتكلفة ا١-٢٠-٢

�ϝϼѧѧΧ�ΓΩѧѧΑϛΗϣϟ�ΕΩέѧѧϳϹϭ�ΕΎϣΩѧѧΧϟ�ΔѧѧϔϠϛΗ�ΕΩέѧѧϳϹ�ΔѧѧϔϠϛΗ�ϝѧѧΛϣΗΓέѧѧΗϔϟ�ϑ ϳϟΎѧѧϛΗϭ�ΔѧѧϋΎΑϣϟ�ϊ Ύѧѧο Αϟ�ϑ ϳϟΎѧѧϛΗ�ϝϣѧѧηΗϭ

الداخلیة ومصروفات غیر مباشرة تتعلق باإلیرادات المثبتة. االتصاالت العمال المباشرة ونفقات حكومیة وتكالیف 

الرسوم الحكومیةأ-١-٢٠-٢

�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧΑΗέΗϣϟ�ϑ ϳϟΎѧѧϛΗϟ�ϭ�ϱΩΩέѧѧΗϟ�ϑ ѧѧϳρϟϭ�Δѧѧλ Χέϟ�ϡϭѧѧγέϭ�˱ΎѧѧϳέΎΟΗ�ΔѧѧϣΩΧϟ�ϡϳΩѧѧϘΗ�ϡϭѧѧγέ�ΔѧѧϳϣϭϛΣϟ�ϡϭѧѧγέϟ�ϝѧѧΛϣΗ

�ϡΗѧϳϭ��ιوالمعطیات بالمملكة العربیة السعوداالتصاالت الشركة مقابل حقوق تقدیم خدمات  ϳΧέѧΗϟ�ΕΎϳϗΎϔΗϻ�˱ΎϘϓϭ�Δϳ

الموحدة.األولیة إثباتھا في الفترات المتعلقة بھا وقت االستخدام وتدرج ضمن بند تكلفة الخدمات في قائمة الدخل 

الربط البینيمصروفاتب-١-٢٠-٢

�ϝѧѧΛϣΗΕΎϓϭέѧѧλ ϣ�ϲѧѧϧϳΑϟ�ρΑέѧѧϟΕΎϓϭέѧѧλ ϣ�ΫѧѧϳϔϧΗ�ΕέѧѧΗϓ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬΗΎΑΛ·�ϡΗѧѧϳϭ��ΔѧѧϳϠΣϣϭ�ΔѧѧϳΑϧΟ�ΕϻΎѧѧλ Η�ΕΎϛΑѧѧηΑ�ρΑέѧѧϟ

المكالمات ذات الصلة وتدرج ضمن بند تكلفة الخدمات في قائمة الدخل األولیة الموحدة.

سویقیةمصروفات بیعیة وت٢-٢٠-٢

�ϝΎѧϣϋ�ϭ�ϕϳϭѧγΗϟ�ϝΎѧϣϋ Ά�ΔѧϘϠόΗϣϟ�ΔѧϋϭϣΟϣϟ�ΓέΩ·�ΩϭѧϬΟ�ϥѧϋ�ΔѧΟΗΎϧϟ�ΕΎϓϭέѧλ ϣϟ�ϝΛϣΗ�ϝϣΗѧηΗ���ϊ ѧϳί ϭΗϟϭ�ϊ ѧϳΑϟ

�ϑ ϳϟΎѧѧϛΗ�ϥѧѧϣ�˱˯ί ѧѧΟ�Γέϭέѧѧο ϟΎΑ�ϥϭѧѧϛΗ�ϻ�ϲѧѧΗϟ�ΓέѧѧηΎΑϣϟ�έѧѧϳϏϭ�ΓέѧѧηΎΑϣϟ�ϑ ϳϟΎѧѧϛΗϟ�ϰѧѧϠϋ�ϕϳϭѧѧγΗϟϭ�ϊ ѧѧϳΑϟ�ΕΎϓϭέѧѧλ ϣ

اإلیرادات. توزع ھذه التكالیف بین مصروفات البیع والتسویق و تكالیف اإلیرادات، إن لزم األمر، بطریقة منتظمة.

إداریة عمومیة ومصروفات٣-٢٠-٢

�ϊ ѧϳΑϟ�ΕΎϓϭέѧλ ϣ�ϝϣΗѧηΗ��ϊ ϳί ϭΗϟϭ�ϊ ϳΑϟ�ϝΎϣϋ�ϭ�ΕΩέϳϹ�Ώγϛ�ϝΎϣϋ Ά�α ϳϟϭ�ΓέΩϹΎΑ�ΔϘϠόΗϣϟ�ΕΎϓϭέλ ϣϟ�ϝΛϣΗ

�ϑ ϳϟΎѧϛΗ�ϥѧϣ�˱˯ί ѧΟ�Γέϭέѧο ϟΎΑ�ϥϭѧϛΗ�ϻ�ϲѧΗϟ�ΓέѧηΎΑϣϟ�έѧϳϏϭ�ΓέѧηΎΑϣϟ�ϑ ϳϟΎѧϛΗϟ�ϰϠϋ�ΔϳέΩϹϭ�Δϳϣϭϣόϟϭ�ϕϳϭγΗϟϭ

Ηϟϭ�ϊ ѧϳΑϟ�ΕΎϓϭέλ ϣ�ϥϳΑ�ϑ ϳϟΎϛΗϟ�ϩΫϫ�ωί ϭΗ��ΝΎΗϧϹ�ˬέѧϣϷ�ϡί ѧϟ�ϥ·�ˬΝΎѧΗϧϹ�ϑ ϳϟΎѧϛΗ�ϭ�ΔѧϳέΩϹϭ�Δѧϳϣϭϣόϟϭ�ϕϳϭѧγ

بطریقة منتظمة.



تصاالتإشركة إتحاد 
)شركة مساھمة سعودیة(

الموحدة ( غیر مراجعة )األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ما لم یذكر غیر ذلك) ةالسعودیتالریاالآالف ب(جمیع المبالغ 

-١٦-

توزیعات أرباح٢١-٢

�ΔϳϟΎϣϟ�ϡϭϘϟ�ϲϓ�ΡΎΑέϷ�ΕΎόϳί ϭΗ�ΩϳϘΗ�ΔѧϳϟϭϷ�ϲѧΗϟ�ΓέѧΗϔϟ�ϲѧϓ�ΓΩѧΣϭϣϟѧϳ�ϲѧϓ�ϥϳϣϫΎѧγϣϟ�ϝѧΑϗ�ϥѧϣ�ΎѧϬϳϠϋ�ΔѧϘϓϭϣϟ�ϡΗ

.الشركة

المعامالت بالعمالت األجنبیة٢٢-٢

�ϱΩϭόѧγϟ�ϝΎ˰ѧϳέϟ�ϰѧϟ·�ΔѧϳΑϧΟϷ�ΕϼϣόϟΎѧΑ�ΕϼϣΎѧόϣϟ�ϝѧϳϭΣΗ�ϡΗϳϡΩΧΗѧγΎΑ�ϙѧϠΗ�Ι ϭΩѧΣ�Ωѧϧϋ�ΓΩΎѧγϟ�ϑ έѧλ ϟ�έΎόѧγ

�ΕΩϭѧѧΟϭϣϟ�Ύѧѧϣ�ˬΕϼϣΎѧѧόϣϟواملطلوبــاتΦϳέΎѧѧΗ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳΑϧΟϷ�ΕϼϣόϟΎѧѧΑΔѧѧϣΎϗϲϟΎѧѧϣϟ�ί ѧѧϛέϣϟΓΩѧѧΣϭϣϟ�ΔѧѧϳϟϭϷ�ϡΗѧѧϳϓ

ΔѧϣΎϗϲϟΎѧϣϟ�ίتحویلھا إلى الریـال السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاریخ ѧϛέϣϟΓΩѧΣϭϣϟ�ΔѧϳϟϭϷ�ΝέΩѧΗϭ�ˬ

.األولیة الموحدةأسعار الصرف في قائمة الدخلفروقاتاألرباح والخسائر الناتجة عن 

ΟϷ�ΕϼϣόϟΎΑ�ΔϳϟΎϣϟ�ϡϭϘϟ�ϝϭΣΗ�ˬΔϳϟΎϣϟ�ϡϭϘϟ�ΩϳΣϭΗ�ν έϏϷ�ΓΩΎѧγϟ�ϝѧϳϭΣΗϟ�έΎόѧγ Ά�ΔϳΩϭόγ�ΕϻΎ˰ϳέ�ϰϟ·�ΔϳΑϧ

�ΕΩέѧѧϳϺϟ�ΔΑѧѧγϧϟΎΑ�ΓέѧѧΗϓ�ϝѧѧϛϟ�ϝѧѧϳϭΣΗϟ�έόѧѧγ�ρѧѧγϭΗϣΑϭ�ΕΎѧѧΑϭϠρϣϟϭ�ΕΩϭѧѧΟϭϣϠϟ�ϙѧѧϟΫϭ�ϲϟΎѧѧϣϟ�ί ѧѧϛέϣϟ�ΔѧѧϣΎϗ�ΦϳέΎѧѧΗΑ

�ΩΎѧγϟ�ϝѧϳϭΣΗϟ�έόѧγΑ�ΓΎϘΑΗѧγϣϟ�ΡΎѧΑέϷ�Ωѧϋ�Ύѧϣϳϓ�ΔѧϳϛϠϣϟ�ϕϭϘΣ�έλالمصروفاتو Ύϧϋ�ϝϭΣΗ��έΎγΧϟ�ϭ�ΡΎΑέϷϭ

ηϧ�Ωϧϋ�ϲѧϓ�ˬΔѧϳέϫϭΟ�ΕѧϧΎϛ�Ϋ·�ˬΔϳΑϧΟϷ�ΕϼϣόϟΎΑ�ΔϳϟΎϣϟ�ϡϭϘϟ�ΔϣΟέΗ�ϥϋ�ΔΟΗΎϧϟ�ΕΎϳϭγΗϟ�ΝέΩΗ���έλ ϧϋ�ϝϛ�˯ϭ

بند مستقل ضمن حقوق المساھمین.

ورأسمالیة تشغیلیةإیجارات٢٣-٢

ϜϠϤϟ�ήρΎѧΨϣϭ�ϊϓΎѧϨϤϟ�ϱήϫϮѧΟ�ϞѧϳϮΤΗ�έΎΠϳϹ�ΪϘϋ�ϰϠϋ�ΐعقودیتم تصنیف ΗήΗ�Ϋ�ϲϟΎϤγέ�έΎΠϳ·�ΩϮϘόϛ�έΎΠϳϹ�Δѧϴ

·ΕΩήѧϳ·ϭΕέΎѧΠϳمصروفاتتدرج المتعلقة باألصل ویتم تصنیف عقود اإلیجار األخرى كعقود إیجار تشغیلي حیث 

.الموحدة وفقا لطریقة القسط الثابت على فترات اإلیجاراتاألولیة في قائمة الدخلالتشغیل

برنامج الوالء للعمالء٢٤-٢

ϡΩѧϘΗΔϛέѧηϟΞϣΎѧϧέΑ˯ϻϭѧϟ˯ϼѧϣόϠϟϱΫѧϟϡΩѧϘϳΎѧϳί ϣΔѧϋϭϧΗϣ˯ϼѧϣόϠϟ.ΩѧϣΗόΗѧϓΎϛϣ�ΕΞϣΎѧϧέΑ˯ϻϭѧϟ˯ϼѧϣόϠϟϰѧϠϋ

الوالءببرنامجالخاصالمكافآت المكتسبةرصیدباحتسابالشركةتقوم.تقدمھا الشركةالتيلخدمات لالعمیلاستخدام

�ϥѧϣΔѧϳϠϣϋϊمستقلكجزء حدىعلى للعمالء ѧϳΑϟ�ΏΎѧγΗϛ�ϡѧΗ�ϲѧΗϟΕѧϓΎϛϣϟΎѧϬϟϼΧ.ϡΗѧϳέѧΗϋϻϑϝѧΑΎϘϣϟΎΑϲϟΎѧϣϟ

ΔѧϣϳϘϟΔѧϟΩΎόϟϡΗѧϳϭϑأساسعلىالمبدئيالبیعخاللالمكافآتلرصید έѧΗϋϻΎѧϬΑϡί ΗϟΎѧϛϲѧϓΔѧϣΎϗί ѧϛέϣϟϲϟΎѧϣϟ

ΏϳϟΎѧγέϳΩѧϘΗΫѧΧ́ΗϲѧϓέΎѧΑΗϋϻΔѧϣϳϘϟΔѧϟΩΎόϟباستخدامالعادلةالقیمةتحدیدیتم.المكافآتیتم استبدالحتىالموحدة

ΔѧΛϟΎΛΎϬϣΩΧΗѧγϻϲѧϓΔρѧηϧϷألطرافالمكافآتھذهأیضاً الشركةتبیعكما. بھاالمكافآتاستبدالیمكنالتيللمزایا

لھذه المكافآت.بدال العمیلاستعندالمبیعاتتلكمنباإلیراداالعترافیتم.للشركةالترویجیة

األدوات المالیة وإدارة المخاطر-٣

األدوات المالیة١-٣

من النقدیة وشبھ النقدیة، والذمم المدینة، والمستحق من طرف ذي عالقة، لمجموعةتتكون الموجودات المالیة ل

الموجودات األخرى، أما المطلوبات المالیة للشركة فتتكون من القروض طویلة األجل، والذمم الدائنة، والمستحق 

مطلوبات المالیة في إلى أطراف ذات عالقة، والمطلوبات األخرى. تم عرض السیاسات المحاسبیة للموجودات وال

.٢اإلیضاح رقم 



تصاالتإشركة إتحاد 
)شركة مساھمة سعودیة(

الموحدة ( غیر مراجعة )األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ما لم یذكر غیر ذلك) ةالسعودیتالریاالآالف ب(جمیع المبالغ 

-١٧-

مخاطر االئتمان٢-٣

اتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف األخر التزامإن مخاطر االئتمان ھي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالیة على الوفاء ب

یتم إیداع النقد لدى بنوك ذوي تصنیف ائتماني مرتفع. تقید الذمم المدینة بعد خصم مخصص الدیون لخسارة مالیة.

المشكوك في تحصیلھا.

مخاطر العمالت األجنبیة٣-٣

تقوم اإلدارة بمراقبة تقلبات أسعار العمالت األجنبیة بشكل متواصل بناء على خبرتھا. تعتقد اإلدارة أنھ من غیر 

الضروري التغطیة ضد مخاطر العمالت األجنبیة حیث أن معظم عملیاتھا بالریـال السعودي والدوالر األمریكي. یتم 

أھمیتھا.المجموعةین ارتباطات مالیة للحد من مخاطر التغیر عندما یتراءى إلدارة تكو

نسبة المرابحةمخاطر  ٤-٣

القروض أھمیة حیث أنھ یتم تحدید تكلفة المرابحات لدى البنوك وذات نسبة مرابحةال یوجد لدى المجموعة مخاطر 

.الساریة في السوقمسبقاً بناًء على أسعار المرابحة األجل وطویلةقصیرة

مخاطر السیولة ٥-٣

ات الحالیة والمستقبلیة، كما تراقب لتزامتقوم اإلدارة بمراقبة مخاطر السیولة بصفة دوریة للتمویالت المتاحة واال

أنھا عرضة المجموعةالتدفقات النقدیة الفعلیة وموائمة استحقاقات الموجودات المالیة مع المطلوبات المالیة. ال ترى 

جوھریة متعلقة بالسیولة.لمخاطر

القیمة العادلة ٦-٣

بین أطراف ذوي درایة ولدیھم الرغبة في ذلك التزامان القیمة العادلة ھي القیمة التي یتم بھا تبادل أصل أو تسویة 

وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة. حیث أنھ یتم تجمیع األدوات المالیة للمجموعة على أساس التكلفة 

قد تنتج فروقات بین القیمة الدفتریة وتقدیرات القیمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القیمة العادلة للموجودات یةالتاریخ

والمطلوبات المالیة للمجموعة ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا الدفتریة.



تصاالتإشركة إتحاد 
)شركة مساھمة سعودیة(

الموحدة ( غیر مراجعة )األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ما لم یذكر غیر ذلك) ةالسعودیتالریاالآالف ب(جمیع المبالغ 

-١٨-

  صافي، الممتلكات والمعدات  -٤

مبانيأراضي

تحسینات 

عقار مستأجر

معدات شبكة 

االتصاالت 

برامج وأجھزة 

آليحاسب 

معدات مكتبیة 

سیاراتومفروشات

األعمال الرأسمالیة 

اإلجماليتحت التنفیذ

التكلفة

٢٧٥٫٣٦١٨٨٣٫٠٩٧٦٦٣٫٢٩٠٢٣٫٩٣٧٫٦٧٥٢٫٧٧٨٫٨٨٤٤٦٢٫٨٨٩٢٫٣٦٩١٫١٠٧٫٨٠٨٣٠٫١١١٫٣٧٣م٢٠١٤ینایر ١

١٫١٠٠٫٢٧١٤٫١٥٠٫٦٠٨-٢٫٧٤٠٫٦٢٣٣٧٨٫٠٢٤١٧٫١٥٣)٨٥٫٤٦٣(--اإلضافات

)٤٫٤٤١(----)٤٫٤٤١(---االستبعادات

-)٤٩٤٫٧٣٣(-٢٥٫٢٤٩١٠٩٫٤٨٥٣١٨٫٣٤١٤١٫١٦١٤٩٧-التحویالت

٢٧٥٫٣٦١٩٠٨٫٣٤٦٦٨٧٫٣١٢٢٦٫٩٩٢٫١٩٨٣٫١٩٨٫٠٦٩٤٨٠٫٥٣٩٢٫٣٦٩١٫٧١٣٫٣٤٦٣٤٫٢٥٧٫٥٤٠م٢٠١٤سبتمبر٣٠

مجمع االستھالك

٩٫٣٧٨٫٢٧٩-٤٢٫٧٧٤٣٧٥٫٩٥١٧٫٠٨٠٫٦٣٩١٫٥٠٤٫٤٥٩٣٧٣٫٥٨١٨٧٥-م٢٠١٤ینایر ١

١٫٩٧٠٫٣٨٤-١١٫٢٢٠٥٠٫١٤٣١٫٥٤٣٫٠٩١٣٤١٫٤٤٦٢٤٫٢٤٣٢٤١-استھالك الفترة

)١٫٩٣٩(----)١٫٩٣٩(---االستبعادات

١١٫٣٤٦٫٧٢٤-٥٣٫٩٩٤٤٢٦٫٠٩٤٨٫٦٢١٫٧٩١١٫٨٤٥٫٩٠٥٣٩٧٫٨٢٤١٫١١٦-م٢٠١٤سبتمبر٣٠

صافي القیمة الدفتریة 

٢٧٥٫٣٦١٨٥٤٫٣٥٢٢٦١٫٢١٨١٨٫٣٧٠٫٤٠٧١٫٣٥٢٫١٦٤٨٢٫٧١٥١٫٢٥٣١٫٧١٣٫٣٤٦٢٢٫٩١٠٫٨١٦م ٢٠١٤سبتمبر٣٠

٢٧٥٫٣٦١٢٣٨٫٧٩٦٢٩٣٫٥٤٢١٦٫١٦١٫٣٥٧١٫٢٠٥٫٨٦٢٨٩٫٧٧٠٩٥٩١٫٤١١٫٦٤٤١٩٫٦٧٧٫٢٩١م٢٠١٣سبتمبر٣٠



تصاالتإشركة إتحاد 
)شركة مساھمة سعودیة(

الموحدة ( غیر مراجعة )األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ما لم یذكر غیر ذلك) ةالسعودیتالریاالآالف ب(جمیع المبالغ 

-١٩-

صافيالتراخیص ، اقتناءرسوم  -٥
رخصة خدمات 

المتنقلةاالتصاالت 
رخصة خدمات 

أخرى)٣Gالجیل الثالث (
إجمالي رسوم 

التراخیصاقتناء

١٢٫٢١٠٫٠٠٠٧٥٣٫٧٥٠٨٩٥٫١٠٩١٣٫٨٥٨٫٨٥٩م٢٠١٤ینایر ١التكلفة في 

٧٥٫٦٤٦٧٥٫٦٤٦--اإلضافات

١٢٫٢١٠٫٠٠٠٧٥٣٫٧٥٠٩٧٠٫٧٥٥١٣٫٩٣٤٫٥٠٥م٢٠١٤سبتمبر٣٠التكلفة في 

یخصم منھا :

٤٫٤٨٨٫٣٠٦٢٧٦٫٥١٣١٨١٫٢٤٩٤٫٩٤٦٫٠٦٨م٢٠١٤ینایر ١مجمع اإلطفاء في 

٣٦١٫٩٥٤٢٢٫٣٧٠٣٣٫٧٠٣٤١٨٫٠٢٧إطفاء الفترة

٤٫٨٥٠٫٢٦٠٢٩٨٫٨٨٣٢١٤٫٩٥٢٥٫٣٦٤٫٠٩٥م٢٠١٤سبتمبر٣٠مجمع اإلطفاء في 

٧٫٣٥٩٫٧٤٠٤٥٤٫٨٦٧٧٥٥٫٨٠٣٨٫٥٧٠٫٤١٠م ٢٠١٤سبتمبر٣٠الرصید في 

م٢٠١٣سبتمبر٣٠الرصید في 
٧٫٨٤٢٫٣٤٥٤٨٤٫٦٩٤٧٠٥٫٧١٨٩٫٠٣٢٫٧٥٧

القروض -٦

م كما یلي:٢٠١٣م و ٢٠١٤سبتمبر ٣٠القروض كما في تتكون 

م٢٠١٣م٢٠١٤

١٥٫٣٤٩٫٣٣١١٠٫٤٨٤٫١٦٢قروض طویلة األجل

)٧٢٥٫٠٠٠()١٫٠٨٢٫١٢٤(یطرح: الجزء المتداول

١٤٫٢٦٧٫٢٠٧٩٫٧٥٩٫١٦٢الجزء الغیر متداول



تصاالتإشركة إتحاد 
)شركة مساھمة سعودیة(

الموحدة ( غیر مراجعة )األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ما لم یذكر غیر ذلك) ةالسعودیتالریاالآالف ب(جمیع المبالغ 

-٢٠-

ھي كما یلي:م٢٠١٤سبتمبر  ٣٠في تفاصیل القروض كما 

جھة 

اإلقراض

الشركة

رضةتالمق

طبیعة

القرض
قیمة القرضالعملةالتاریخالغرض من االقتراض

قیمة 

المستخدم
المدةشروط الدفعمعدل الربح

الجزء 

المتداول

الجزء 

طویل 

األجل

االجمالي
شروط 

أخرى

�ΓΩΎѧϋ�ΔϳϗΎϔΗموبایليبنوك محلیة

�ϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϭϣΗ

�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϳϭρ

ϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΟϷ

ϊ ѧѧѧϣ�ϕѧѧѧϓϭΗϣ

ϡΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛΣ

�Δόϳέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϟ

االسالمیة

�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϣΎϘϟ�ΓΩѧѧλ έϷ�ΩΩѧѧγ

�ΎѧѧϬϳϠϋ�ϝѧѧλ ΣΗϣϟ�ν ϭέѧѧϘϟ

�ΩΎѧΣΗ·�Δϛέѧη�ϝѧΑϗ�ϥѧϣ�˱ΎϘساب

ϭ�ΕϻΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ Η·�ϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϭϣΗ

�ΔϳϟΎϣѧѧѧѧѧѧγέϟ�ΕΎϓϭέѧѧѧѧѧѧλ ϣϟ

�α έ�ΕΎѧѧѧѧѧΑϠρΗϣϭ�ΔϛέѧѧѧѧѧηϠϟ

المال العامل

�ϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑέϟ

�ϥѧѧѧѧѧϣ�ϝϭϷ

م٢٠١٢

�் ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ

السعودي

١٠έΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

لایر سعودي

١٠έΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

لایر سعودي

�ϝΩόϣΔѧΣΑέϣ

�ϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋ�ϡΎѧѧѧѧѧѧѧϗ

ϟ�έϭΑϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ

�Ϫѧѧѧѧѧϳϟ·�˱ΎϓΎѧѧѧѧѧο ϣ

�ѧѧѧѧΑέ�ε ϣΎѧѧѧѧϫ

ثابت

�ϑ ѧѧѧѧѧѧλ ϧ�ρΎѧѧѧѧѧѧγϗ

�ΔѧѧѧѧϟϭΩΟϣ�Δϳϭϧѧѧѧѧγ

�ρѧѧγϘϟ�ΩΩѧѧγ�ϊ ѧѧϣ

�ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ�ϝϭϷ

�α ρѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϏ

˻ ˹ ˺ ˻�ϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋϭ�ϡ

�ΩΩѧѧѧѧѧѧѧѧγ�ϡΗѧѧѧѧѧѧѧѧϳ�ϥ

القسط األخیر في 

١٢�έѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳέΑϓ

م٢٠١٩

�ΓΩѧϣ�ωί ϭΗΗ

�ν έѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘϟ

ϰѧѧϟ·α ѧѧϣΧ

�ϊ Αѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϭ

سنوات

٨٢٥

�் �ϥϭѧѧϳϠϣ

سعودي

٨٫٠٧١

�் �ϥϭѧѧϳϠϣ

سعودي

٨٫٨٩٦

�ϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

لایر 

سعودي

ال یوجد

�ϥΎѧѧѧϣΗ�ΔѧѧѧϟΎϛϭ

�έϳΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ Ηϟ

�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΩϧϠϧϔϟ

)Finnvera(

�ϥΎѧϣΗ�ΔϟΎϛϭϭ

�έϳΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ Ηϟ

ΔϳΩϳϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϟ

)EKN(

تمویل طویل موبایلي

ϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΟϷ

�ϊ ѧѧѧϣ�ϕѧѧѧϓϭΗϣ

�ϡΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛΣ

�Δόϳέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϟ

االسالمیة

�ΕΩѧѧѧѧѧόϣ�ϰѧѧѧѧѧϠϋ�ϝϭѧѧѧѧѧλ ΣϠϟ

لشبكتھا من كل من شركتي 

�α ϛέϭѧѧѧѧѧΗϧ�ί ϧϣϳѧѧѧѧѧγ�Ύѧѧѧѧѧϳϛϭϧ

ϥϭѧѧγϛϳέϭ�ί ѧѧϳί όΗϭ�ΔѧѧϳϗέΗϟ

�ΔѧѧѧѧѧѧѧϳΗΣΗϟ�ΔѧѧѧѧѧѧѧϳϧΑϟ�ΕέΩѧѧѧѧѧѧѧϗ

�Ι ΩΣΗѧѧѧγϭΕΎѧѧѧϳϧϘΗ�ΓΩѧѧѧϳΩΟ

وتعزیز القدرة التنافسیة لھا 

�ωΎѧѧρϗ�ΕΎϣΩѧѧΧ�ΔΣϳέѧѧη�ϲѧѧϓ

األعمال

�ϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑέϟ

�ϥѧѧϣ�Ι ѧѧϟΎΛϟ

م٢٠١٣

�έϻϭΩѧѧѧѧѧѧѧϟ

األمریكي

٦٥٠�ϥϭѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

دوالر 

٢٫٤أمریكي (

έΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ  لایر

سعودي)

٤٤٢�ϥϭѧѧϳϠϣ

دوالر 

�ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛϳέϣ

)١٫٦٥٧

ϥϭѧѧѧѧѧϳϠϣ  لایر

سعودي)

�ΕѧѧѧѧѧΑΎΛ�ϝΩѧѧѧѧѧόϣ

�ϩέΩѧѧѧϗ˺ ̄ ̀ ˺ ٪

سنویاً 

١٠أقساط مجدولة

سنوات

٥٧٫١

ϥϭѧѧϳϠϣ  لایر

سعودي

٩،١٫٥١١

�் �ϥϭѧѧϳϠϣ

سعودي

١٫٥٦٩

�ϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

لایر 

سعودي

�ΓέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΗϓ

�ϡΩΧΗѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ

�ΎϬΗΩѧѧϣ˺ ̄ ˾

�ΓέѧѧΗϓϭ�Δϧѧѧγ

�ΩΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ

�Δѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟϭρϣ

�ΎϬΗΩѧѧϣ́ ̄ ˾

سنوات



تصاالتإشركة إتحاد 
)شركة مساھمة سعودیة(

الموحدة ( غیر مراجعة )األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ما لم یذكر غیر ذلك) ةالسعودیتالریاالآالف ب(جمیع المبالغ 

-٢١-

اضإلقرجھة ا
الشركة

  ةرضتالمق

طبیعة

القرض
معدل الربحقیمة المستخدمقیمة القرضالعملةالتاریخالغرض من االقتراض

شروط 

الدفع
المدة

الجزء 

المتداول

الجزء 

طویل 

األجل

االجمالي
شروط 

أخرى

�ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣΗ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϟΎϛϭ

�ΔѧѧѧϳΩϧϠϧϔϟ�έϳΩѧѧѧλ Ηϟ

)Finnvera(

�ϥΎѧѧѧѧѧѧѧϣΗ�ΔѧѧѧѧѧѧѧϟΎϛϭϭ

�έϳΩѧѧλ ΗϟϪϳΩϳϭѧѧγϟ

)EKN(

�ϝѧѧѧѧѧѧϳϭϣΗϝѧѧѧѧѧѧϳϭρموبایلي

ϝѧѧѧѧѧΟϷ�ϕѧѧѧѧѧϓϭΗϣ

�ϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ�ϡΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛΣ

�Δόϳέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϟ

االسالمیة

�ΕΩѧѧѧόϣ�ϰѧѧѧϠϋ�ϝϭѧѧѧλ ΣϠϟ

ѧѧѧѧη�ϥѧѧѧѧϣ�ϝѧѧѧѧϛ�ϥѧѧѧѧϣ�ΎϬΗϛΑل

�ί ϧϣϳѧѧѧѧγ�Ύѧѧѧѧϳϛϭϧ�ϲΗϛέѧѧѧѧη

�ϥϭϛѧѧѧѧѧѧγϳέϭ�α ϛέϭѧѧѧѧѧѧΗϧ

�ΕέΩѧѧѧϗ�ί ѧѧѧϳί όΗϭ�ΔѧѧѧϳϗέΗϟ

ΩΣΗѧγϭ�ΔϳΗΣΗϟ�ΔϳϧΑϟΙ

�ί ѧѧѧϳί όΗϭ�ΓΩѧѧѧϳΩΟ�ΕΎѧѧѧϳϧϘΗ

�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬϟ�ΔϳѧѧγϓΎϧΗϟ�ΓέΩѧѧϘϟ

�ωΎѧѧѧρϗ�ΕΎϣΩѧѧѧΧ�ΔΣϳέѧѧѧη

االعمال

�ϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑέϟ

�ϥѧѧѧѧѧϣ�ϝϭϷ

م٢٠١٤

�έϻϭΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ

االمریكي

٥٦٠�ϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

�ϲѧѧѧѧѧѧѧϛϳέϣ�έϻϭΩ

)٢٫١έΎѧѧϳϠϣ  لایر

سعودي)

ملیون دوالر ٥١

��ϲѧѧѧѧѧѧϛϳέϣ˺ ̂ ˻

�் �ϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

سعودي)

�ΕѧѧѧѧѧΑΎΛ�ϝΩѧѧѧѧѧόϣ

سنویا ٪٢٫٤

�ρΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϗ

مجدولة

١٠

سنوات

-١٩٢

�் �ϥϭѧѧϳϠϣ

سعودي

١٩٢

�ϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

لایر 

سعودي

�ΓέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΗϓ

�ϡΩΧΗѧѧγ

�ΎϬΗΩѧѧѧѧѧѧѧѧϣ

١٫٥

�Δϧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ

�ΓέѧѧѧѧѧѧѧΗϓϭ

�ΩΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ

�Δѧѧѧѧѧϟϭρϣ

�ΎϬΗΩѧѧѧѧѧѧѧѧϣ

٨٫٥

سنوات

�ϱΩϭόѧѧѧѧѧγϟ�ϙѧѧѧѧѧϧΑϟ

لالستثمار

�ϝѧѧѧѧѧѧϳϭρ�ϝѧѧѧѧѧѧϳϭϣΗموبایلي

ϝѧѧѧѧѧΟϷ�ϕѧѧѧѧѧϓϭΗϣ

�ϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ�ϡΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛΣ

�Δόϳέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϟ

االسالمیة

�α έ�ΕΎѧѧѧѧΑϠρΗϣ�ϝѧѧѧѧϳϭϣΗϟ

المال العامل للشركة

�ϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑέϟ

�ϥѧѧѧѧѧϣ�ϝϭϷ

م٢٠١٤

�் ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ

سعودي

١٫٥έΎѧѧѧѧѧϳϠϣ  لایر

سعودي

١٫٥έΎѧѧѧѧѧϳϠϣ  لایر

سعودي

�ΔѧΣΑέϣ�ϝΩόϣ

�ϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋ�ϡΎѧѧѧѧѧѧѧϗ

�έϭΑϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϟ

�Ϫѧѧѧѧѧϳϟ·�˱ΎϓΎѧѧѧѧѧο ϣ

�ѧѧѧѧΑέ�ε ϣΎѧѧѧѧϫ

  ٪١٫٢٥ثابت 

�ΩΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϳ

�ϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋ

�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϓΩ

في واحدة 

یونیو ٢٨

م٢٠٢٠

٧٫٥

سنوات

-١٫٥έΎѧѧϳϠϣ

لایر 

سعودي

١٫٥

έΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

لایر 

سعودي

ال یوجد

�ϭϛѧѧѧѧѧѧѧγϳγ�Δѧѧѧѧѧѧѧϣυϧ

العالمیة

�ΕϼϳϬѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγΗموبایلي

موردین

�Γί ѧѧѧϬΟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϝϭѧѧѧλ ΣϠϟ

وانظمة سیسكو

�ϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑέϟ

�ϥѧѧѧѧѧϣ�ϝϭϷ

م٢٠١٤

�έϻϭΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ

األمریكي

١٠٠�ϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

�ϲѧѧѧѧѧѧѧϛϳέϣ�έϻϭΩ

)٣٧٢٫٢�ϥϭѧѧѧѧϳϠϣ

سعودي) لایر

٧٠٫٥�ϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

�ϲѧѧѧѧѧѧѧϛϳέϣ�έϻϭΩ

)٢٦٥�ϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

لایر سعودي)

�ϲѧѧγϓΎϧΗ�ϝΩѧѧόϣ

�ϩέΩѧѧѧѧѧѧϗ�ΕѧѧѧѧѧѧΑΎΛ

٠٫٩٥٪  

�ρΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϗ

�ϑ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϧ

سنویة

٢٥٦-سنوات٣

�் �ϥϭѧѧϳϠϣ

سعودي

٢٥٦

�ϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

لایر 

سعودي

ال یوجد



تصاالتإشركة إتحاد 
)شركة مساھمة سعودیة(

الموحدة ( غیر مراجعة )األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ما لم یذكر غیر ذلك) ةالسعودیتالریاالآالف ب(جمیع المبالغ 

-٢٢-

راضاإلقجھة 
الشركة

رضةتالمق

طبیعة

القرض
معدل الربحقیمة المستخدمقیمة القرضالعملةالتاریخالغرض من االقتراض

شروط 

الدفع
المدة

الجزء 

المتداول

الجزء 

طویل 

األجل

االجمالي
شروط 

أخرى

�έϳϭѧѧѧѧѧѧѧѧρΗ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϟΎϛϭ

�ΔѧϳΩϧϛϟ�ΕέΩΎλ ϟ

)EDC(

�ϝѧѧѧѧѧѧϳϭρ�ϝѧѧѧѧѧѧϳϭϣΗموبایلي

ϝѧѧѧѧѧΟϷ�ϕѧѧѧѧѧϓϭΗϣ

�ϡΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛΣ�ϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ

�Δόϳέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϟ

اإلسالمیة

�Γί ѧѧѧϬΟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϝϭѧѧѧλ ΣϠϟ

�ϥѧѧѧϣ�ΕϻΎѧѧѧλ Η�ΕΩѧѧѧόϣϭ

شركة الكاتل

�ϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑέϟ

�ϥѧѧѧϣ�ϲϧΎѧѧѧΛϟ

م٢٠١٤

�έϻϭΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ

األمریكي

٢٠٠�ϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

�ϲѧѧѧѧѧѧѧϛϳέϣ�έϻϭΩ

)٧٥٠�ϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

لایر سعودي)

ملیون دوالر ٢٩

��ϲѧѧѧѧѧѧϛϳέϣ˺ ˹ ̂

�் �ϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

سعودي)

�ϲѧѧγϓΎϧΗ�ϝΩѧѧόϣ

�ϩέΩѧѧѧѧѧѧϗ�ΕѧѧѧѧѧѧΑΎΛ

٢٫٥٢ ٪

سنویاً 

�ρΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϗ

�ϑ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϧ

سنویة

١٠٫٥

سنوات

-١٠٩

�் �ϥϭѧѧϳϠϣ

سعودي

١٠٩

�ϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

لایر 

سعودي

�ΓέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΗϓ

�ϡΩΧΗѧѧγ

�ΎϬΗΩѧѧѧѧѧѧѧѧϣ

�ϥϳΗϧѧѧѧѧѧѧѧγ

�ΓέѧѧѧѧѧѧѧΗϓϭ

�ΩΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ

�Δѧѧѧѧѧϟϭρϣ

�ΎϬΗΩѧѧѧѧѧѧѧѧϣ

٨٫٥

سنوات

�ϙѧѧѧѧѧѧѧѧϧΑ�ϪϳΗϳѧѧѧѧѧѧѧѧγϭγ

جنرال

�ϲΎѧѧѧѧѧѧѧϧΛ�ϝѧѧѧѧѧѧѧϳϭϣΗموبایلي

ϝѧѧѧѧѧѧΟϷ�ϝѧѧѧѧѧѧϳϭρ

�ϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ�ϕѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓϭΗϣ

�Δόϳέѧѧѧѧηϟ�ϡΎѧѧѧѧϛΣ

االسالمیة

�έѧѧѧѧѧϳϐϟ�˯ί ѧѧѧѧѧΟϟ�ϝѧѧѧѧѧϳϭϣΗϟ

�ΕΎѧѧѧѧϳϗΎϔΗϻ�ϥѧѧѧѧϣ�ϰѧѧѧѧρϐϣ

�ϝϛ�ϊ ϣ�ϥϣ�ϥΎѧϣΗ�ΔϟΎϛϭ

έϳΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ Ηϟ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΩϧϠϧϔϟ

)Finnvera�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϟΎϛϭϭ��

�έϳΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ Ηϟ�ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣΗ

��ΔϳΩϳϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϟEKN(

�έϳϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧρΗ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟΎϛϭϭ

ΕέΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϟ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΩϧϛϟ

)EDC(

�ϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑέϟ

�ϲϧΎѧѧѧΛϟ�ϥѧѧѧϣ

م٢٠١٤

�έϻϭΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ

األمریكي

٢٠٠�ϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

�ϲѧѧѧѧѧѧѧϛϳέϣ�έϻϭΩ

)٧٥٠�ϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

لایر سعودي)

١١٦ϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

�ϲѧѧѧѧѧѧѧϛϳέϣ�έϻϭΩ

)٤٣٦�ϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

لایر سعودي)

�ΔѧΣΑέϣ�ϝΩόϣ

�ϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋ�ϡΎѧѧѧѧѧѧѧϗ

اللیبور مضافاً 

�ε ϣΎѧѧѧѧѧϫ�Ϫѧѧѧѧѧϳϟ·

�ΕѧѧѧѧѧѧΑΎΛ�ѧѧѧѧѧѧΑέ

٠٫٧٠٪  

�ΩΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϳ

�ϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋ

�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϓΩ

�ΓΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣϭ

ϕΣΗѧѧѧѧѧѧѧѧγΗ

�ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ˻ ˿

�ϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϧϭϳ

م٢٠١٧

٤٣٦-سنوات٣

�் �ϥϭѧѧϳϠϣ

سعودي

٤٣٦

�ϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

لایر 

سعودي

ال یوجد



تصاالتإشركة إتحاد 
)شركة مساھمة سعودیة(

الموحدة ( غیر مراجعة )األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ما لم یذكر غیر ذلك) ةالسعودیتالریاالآالف ب(جمیع المبالغ 

-٢٣-

راضاإلقجھة 
الشركة

رضةتالمق

طبیعة

القرض
العملةالتاریخاالقتراضالغرض من 

قیمة 

القرض

قیمة 

المستخدم
المدةشروط الدفعمعدل الربح

الجزء 

المتداول

الجزء 

طویل 

األجل

االجمالي
شروط 

أخرى

�ϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϭϣΗموبایلي  سامبا

�ϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϭρ

�ϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΟϷ

�ϕѧѧѧѧѧѧѧѧϓϭΗϣ

�ϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ

�Δόϳέѧѧѧѧѧηϟ

االسالمیة

�α έ�ΕΎѧѧѧѧΑϠρΗϣ�ϝѧѧѧѧϳϭϣΗϟ

المال العامل للشركة

�Ι ѧϟΎΛϟ�ϊ Αέϟ

م٢٠١٤من 

�் ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ

السعودي

٦٠٠�ϥϭѧѧϳϠϣ

لایر سعودي

٦٠٠�ϥϭѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

لایر سعودي

�ΔѧΣΑέϣ�ϝΩόϣ

�ϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋ�ϡΎѧѧѧѧѧѧѧϗ

�έϭΑϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϟ

�Ϫѧѧѧѧѧϳϟ�˱ΎϓΎѧѧѧѧѧο ϣ

�ѧѧѧѧΑέ�ε ϣΎѧѧѧѧϫ

  ٪١٫٢٥ثابت

٢٠ ٪�ϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋ

ΔѧϟϭΩΟϣ�ρΎγϗ و

́ ˹�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϓΩ�̃

�ϕΣΗѧѧѧѧѧγΗ�ΓΩѧѧѧѧѧΣϭ

م٢٠٢١في 

٦٠٠-سنوات٧

�ϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

لایر 

سعودي

٦٠٠

�ϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

لایر 

سعودي

ال یوجد

�ϱΩϭόѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϟ

الفرنسي

�ϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϭϣΗموبایلي

�ϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϭρ

�ϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΟϷ

�ϕѧѧѧѧѧѧѧѧϓϭΗϣ

�ϡΎѧϛΣ�ϊ ϣ

�Δόϳέѧѧѧѧѧηϟ

االسالمیة

�ϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϭϣΗΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘϔϧϟ

�ΔϛέѧѧѧѧѧѧѧѧηϠϟ�ΔϳϟΎϣѧѧѧѧѧѧѧѧγέϟ

�ϝΎѧѧѧѧϣϟ�α έ�ΕΎѧѧѧѧΑϠρΗϣϭ

العامل

�Ι ѧϟΎΛϟ�ϊ Αέϟ

م٢٠١٤من 

�் ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ

السعودي

٥٠٠�ϥϭѧѧϳϠϣ

لایر سعودي

٥٠٠�ϥϭѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

لایر سعودي

�ΔѧΣΑέϣ�ϝΩόϣ

�ϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋ�ϡΎѧѧѧѧѧѧѧϗ

�έϭΑϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϟ

�Ϫѧѧѧѧѧϳϟ�˱ΎϓΎѧѧѧѧѧο ϣ

έ�ε ϣΎѧѧѧѧϫѧѧѧѧΑ ح

  ٪١٫٢٥ثابت

�ϝѧϣΎϛϟΎΑ�ϊ ϓΩϳϲѧϓ

م٢٠١٧

٥٠٠-سنوات٧

�ϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

لایر 

سعودي

٥٠٠

�ϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

لایر 

سعودي

جدوال ی



تصاالتإشركة إتحاد 
)شركة مساھمة سعودیة(

الموحدة ( غیر مراجعة )األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ما لم یذكر غیر ذلك) ةالسعودیتالریاالآالف ب(جمیع المبالغ 

-٢٤-

راضاإلقجھة 
الشركة

رضةتالمق

طبیعة

القرض
العملةالتاریخالغرض من االقتراض

قیمة 

القرض

قیمة 

المستخدم
المدةشروط الدفعمعدل الربح

الجزء 

المتداول

الجزء 

طویل 

األجل

االجمالي
شروط 

أخرى

�ϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϭϣΗبیاناتمحلیةبنوك 

ϭρѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳ�ϝ

ϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΟϷ

�ϕѧѧѧѧѧѧѧѧϓϭΗϣ

�ϡΎѧϛΣ�ϊ ϣ

�Δόϳέѧѧѧѧѧηϟ

االسالمیة

�ΓΩѧѧѧλ έϷ�ΩΩѧѧѧγ�ϝѧѧѧϳϭϣΗϟ

�ν ϭέѧѧѧѧϘϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϣΎϘϟ

ϝѧѧΟϷ�ΔѧѧϠϳϭρϝѧѧλ ΣΗϣϟ

ΎѧѧѧѧϬϳϠϋ�ϝѧѧѧѧΑϗ�ϥѧѧѧѧϣ�˱ΎϘΑΎѧѧѧѧγ

�Δϛέѧѧѧѧη�ϰѧѧѧѧϟϭϷ�ΕΎѧѧѧѧϧΎϳΑ

�ΕΎϣΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΧϟΕΎϛΑѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϟ

�ϝѧѧѧѧϳϭϣΗ�ϰѧѧѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧѧѧο ϹΎΑ

�ϝΎѧѧѧѧѧѧϣϟ�α έ�ΕΎѧѧѧѧѧѧΑϠρΗϣ

العامل للشركة التابعة

�ϲϧΎѧѧΛϟ�ϊ ѧѧΑέϟ

م٢٠١٣من 

�் ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ

السعودي

١٫٥έΎѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

لایر سعودي

١٫٥έΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

لایر سعودي

�ΔѧΣΑέϣ�ϝΩόϣ

�ϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋ�ϡΎѧѧѧѧѧѧѧϗ

�έϭΑϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϟ

�Ϫѧѧѧѧѧϳϟ�˱ΎϓΎѧѧѧѧѧο ϣ

�ѧѧѧѧΑέ�ε ϣΎѧѧѧѧϫ

  ٪١٫٢٥ثابت

�ϑ ѧѧѧѧѧѧλ ϧ�ρΎѧѧѧѧѧѧγϗ

�ΔѧѧѧѧϟϭΩΟϣ�Δϳϭϧѧѧѧѧγ

على ان یتم سداد 

القسط األخیر في 

١٧ϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϧϭϳ

م٢٠١٨

٢٠٠سنوات ٥

�் �ϥϭѧѧϳϠϣ

سعودي

١٫١

έΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

لایر 

سعودي

١٫٣

έΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

لایر 

سعودي

ال یوجد

١٫٠٨٢اإلجمالي

�் �έΎѧѧѧѧϳϠϣ

سعودي

١٤٫٢٧٦

�έΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

لایر 

سعودي

١٥٫٣٥٨

�έΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣ

لایر 

سعودي



تصاالتإشركة إتحاد 
)شركة مساھمة سعودیة(

الموحدة ( غیر مراجعة )األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ما لم یذكر غیر ذلك) ةالسعودیتالریاالآالف ب(جمیع المبالغ 

-٢٥-

نظاميالحتیاطي اال-٧

بنھایة السنة مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة والنظام األساسي للشركة، تقوم الشركةتمشیاً 

من رأس المال. ٪٥٠بلغ ھذا االحتیاطي یحتى  للسنة من الربح الصافي ٪١٠بتكوین احتیاطي نظامي بنسبة المالیة

حتیاطي غیر قابل للتوزیع.ھذا االإن

ربحیة السھم-٨

العملیات ترة بتقسیم الربح منللف صافيالمن الربح ورئیسیة من العملیات الاألساسیةالسھمیةربحاحتسابتم 

ملیون سھم كما ٧٧٠والبالغ خالل الفترةعدد األسھم القائمةل المتوسط المرجحللفترة على صافيیة والربح الالرئیس

.م٢٠١٣وم٢٠١٤سبتمبر٣٠ في

توزیعات األرباح -٩

ریـال ملیون٢٫٨٨٧مبلغ  م٢٠١٤سبتمبر٣٠المالیة المنتھیة في الفترةبلغ إجمالي األرباح النقدیة الموزعة خالل 

ریـال سعودي بواقع ملیون٢٫٦٩٥:م ٢٠١٣سبتمبر٣٠ریـال سعودي عن كل سھم قائم (٣٫٧٥بواقع سعودي، 

ریـال سعودي عن كل سھم قائم).٣٫٥

ات المحتملةلتزامواالالرأسمالیة االرتباطات-١٠

الرأسمالیةاالرتباطات١-١٠

 قائمة حتى تاریخھا لم یتم تنفیذممتلكات ومعداتناتجة عن عقود تورید إرتباطات رأسمالیة على الشركة 

سبتمبر٣٠م ( ٢٠١٤سبتمبر٣٠ كما في سعوديلایر  ملیار١٠٫٧بلغتالمركز المالي األولیة الموحدة 

سعودي).لایر  ملیار٨٫٩م :٢٠١٣

  محتملةالاتلتزاماال٢-١٠

بمبلغ  مستندیھات محتملة على شكل خطابات ضمان واعتمادات التزامیوجد على الشركة وشركاتھا التابعة 

سبتمبر٣٠م (٢٠١٤سبتمبر٣٠ملیون لایر سعودي على التوالي كما في ٧٥ملیون لایر سعودي و ٤٩٨

ملیون لایر سعودي على التوالي ) .٧٥ملیون لایر سعودي و ٢٣٨م : ٢٠١٣

النھائیةالربوطوضع-١١

. قامت م٢٠٠٦حتى السنة المالیة وضعھا الزكوي وحصلت على الربوط الزكویة النھائیة لألعوام المجموعةأنھت 

وسددت المستحقات الزكویة بموجبھا. م٢٠١٣ى السنة المالیةبتقدیم اإلقرارات الزكویة السنویة حتالمجموعة

والتي أظھرت فروقات إضافیة م ٢٠٠٩م و ٢٠٠٨م و ٢٠٠٧ھذا وقد إستلمت المجموعة الربوط الزكویة للسنوات 

إعترضت علیھا إدارة المجموعة أمام اللجان اإلبتدائیة واإلستئنافیة. وعلى الرغم من أن ھذه الفروقات جوھریة، 

خسارة ھذه اإلعتراضات وتعتقد اإلدارة بأن لدیھا مخصصات كافیة لتغطیة احتمالتعذر على اإلدارة تحدید 

ھذه اإلعتراضات.الخسائر المحتملة في حالة خسارة 



تصاالتإشركة إتحاد 
)شركة مساھمة سعودیة(

الموحدة ( غیر مراجعة )األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ما لم یذكر غیر ذلك) ةالسعودیتالریاالآالف ب(جمیع المبالغ 

-٢٦-

المعلومات القطاعیة -١٢

یھدف معیار التقاریر القطاعیة الصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین إلى اإلفصاح عن معلومات 

تفصیلیة عن نتائج كل قطاع من القطاعات التشغیلیة الرئیسیة والموزعة حسب البیئة التنظیمیة، وبما أن متطلبات 

التركیز في نشاط الشركة، ال تنطبق كما في عتباراالھذا المعیار من حیث الحدود المنصوص علیھا، أخذاً بعین 

.م٢٠١٤سبتمبر٣٠

إعادة التصنیف-١٣

كى تتماشى مع طریقة م٢٠١٤وأرقام الربع األول والثاني من عام بعض أرقام الفترة المقارنةتصنیف إعادةتم 

كما یلي:العرض للفترة الحالیة

الرصید كما 

عرض سابقاً 
إعادة التصنیف

بعد الرصید

إعادة التصنیف

م:٢٠١٣سبتمبر ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٤٫٩٤٩٫٩٠٩)١٫٤٩٥٫٠٢٧(٦٫٤٤٤٫٩٣٦اإلیرادات

)١٫٦٠٢٫٣٧٧(١٫٤٨٣٫٥٥٢)٣٫٠٨٥٫٩٢٩(تكلفة اإلیرادات

٣٤٫٣٦٧١١٫٤٧٥٤٥٫٨٤٢إیرادات أخرى

م:٢٠١٣سبتمبر ٣٠فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

١٤٫٤٩٣٫٢٥٨)٣٫٥٥١٫٩٨٤(١٨٫٠٤٥٫٢٤٢اإلیرادات

)٥٫٤٧٦٫٧٨٩(٣٫٤٩٣٫٢٩٤)٨٫٩٧٠٫٠٨٣(تكلفة اإلیرادات

١٣٢٫٤٩٠٥٨٫٦٩١١٩١٫١٨١إیرادات أخرى

٧٫٤٧١٫١٧٩)٤٣٦٫١٩٥(٧٫٩٠٧٫٣٧٤ذمم مدینة

٣٫٣٨٧٫٠٧٠)٤٣٦٫١٩٥(٣٫٨٢٣٫٢٦٥مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى

م:٢٠١٤مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في فترة 

٤٫٨٣٦٫٥٤٣)١٫٤٠٠٫٧٢٢(٦٫٢٣٧٫٢٦٥اإلیرادات

)١٫٧٠٢٫٣٣٩(١٫٤٠٠٫٧٢٢)٣٫١٠٣٫٠٦١(تكلفة اإلیرادات

٣٫٨٧١٫٣٤٣)٤٤٥٫٨٤٥(٤٫٣١٧٫١٨٨مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

٣٫٧٩٠٫٠٣٠)٤٤٥٫٨٤٥(٤٫٢٣٥٫٨٧٥مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

م:٢٠١٤یونیو ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٤٫٦٦٤٫٣٦١)١٫٣٢٥٫٣٢٧(٥٫٩٨٩٫٦٨٨اإلیرادات

)١٫٥٧٦٫٧٥٢(١٫٣٢٥٫٣٢٧)٢٫٩٠٢٫٠٧٩(تكلفة اإلیرادات

٣٫٧٢٤٫٦٩٩)٥١٣٫٨٠٣(٤٫٢٣٨٫٥٠٢مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

٣٫٣٢٢٫٥٩٥)٤٤٦٫٣٧٦(٣٫٧٦٨٫٩٧١ومطلوبات أخرىمصروفات مستحقة 

١٢٫٦٦٩٫٥٩٠٦٧٫٤٢٧١٢٫٧٣٧٫٠١٧قروض طویلة األجل

م:٢٠١٤یونیو ٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في 

٩٫٥٠٠٫٩٠٤)٢٫٧٢٦٫٠٤٩(١٢٫٢٢٦٫٩٥٣اإلیرادات

)٣٫٢٧٩٫٠٩١(٢٫٧٢٦٫٠٤٩)٦٫٠٠٥٫١٤٠(تكلفة اإلیرادات



تصاالتإشركة إتحاد 
)شركة مساھمة سعودیة(

الموحدة ( غیر مراجعة )األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ما لم یذكر غیر ذلك) ةالسعودیتالریاالآالف ب(جمیع المبالغ 

-٢٧-

نتجت المبالغ المعاد تصنیفھا ضمن بنود اإلیرادات وتكلفة اإلیرادات المشار إلیھا أعاله عن طریقة عرض 

بالصافي بعد خصم التكالیف حیث تم اظھارھا اإلیرادات من بیع أجھزة االتصاالت المجمعة مع شرائح االتصال 

المرتبطة بھا.

تعدیل فترات سابقة-١٤

فيالعالقةذاتاألرصدةوالمبقاةاألرباحرصیدإلىباإلضافةالربحصافيواإلیراداتبتعدیلالشركةقامت

الناتجباإلیراداالعترافتوقیتخطأ فينتیجة م٢٠١٣دیسمبر٣١فيالمنتھیةالمالیةللسنةالموحدةالمالیةالقوائم

عامفيالمقارنةللفتراتالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمفي تعدیلعكس أثر التمكماالترویجیةالبرامجأحدعن

عنالناتجالربحوصافيإیراداتبتعدیلالشركةقامتكما.م٢٠١٤یونیو٣٠وم٢٠١٤مارس٣١وم٢٠١٣

عدمبسببم ٢٠١٤عاممنالثانيللربعالمرحلیةالمالیةالقوائمفيالبصریةاأللیافشبكةاتصاالتمنافذتأجیر

:التعدیالتھذهأثریليفیماو.للخدمةالنھائيالمستخدمقبلمنكاملبشكللالستخدامجاھزیتھا

رقام المقارنةأتعدیل ١-١٤

:م٢٠١٣سبتمبر ٣٠كما في  قائمة المركز المالي

٣٠الرصید في 

م٢٠١٣سبتمبر 

قبل التعدیل

التعدیل

الرصید المعدل 

٣٠كما في 

م٢٠١٣سبتمبر 

مصروفات مدفوعة مقدماً 

٣٫٦١٣٫٠٥١٣١٫٣٥٩٣٫٦٤٤٫٤١٠وموجودات أخرى

  ١٩٫٠٤٥)٤٫٧٥١(٢٣٫٧٩٦مستحق إلى أطراف ذات عالقة

٣٫٣٨٧٫٠٧٠٤٢٩٫٠٨٢٣٫٨١٦٫١٥٢*مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

١٢٫٥٧٥٫٣٠٩)٣٩٢٫٩٧٢(١٢٫٩٦٨٫٢٨١أرباح مبقاة

:م٢٠١٣دیسمبر ٣١في حقوق الملكیة كما في التغیرات قائمة 

٣١الرصید في 

م٢٠١٣دیسمبر 

قبل التعدیل

التعدیل

الرصید المعدل كما 

دیسمبر ٣١في 

م٢٠١٣

١٢٫٧٥٠٫٠٥٧)٦٦٥٫٨٣٨(١٣٫٤١٥٫٨٩٥أرباح مبقاة

٢٫٧٧٣٫٤٥٣)٧٣٫٩٨١(  ٢٫٨٤٧٫٤٣٤اإلحتیاطي النظامي

فیما یتعلق باألرقام المعاد تصنیفھا.١٣راجع اإلیضاح *



تصاالتإشركة إتحاد 
)شركة مساھمة سعودیة(

الموحدة ( غیر مراجعة )األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ما لم یذكر غیر ذلك) ةالسعودیتالریاالآالف ب(جمیع المبالغ 

-٢٨-

:م٢٠١٣سبتمبر ٣٠في  المنتھیةلفترة الثالثة الشھر قائمة الدخل

٣٠الرصید في 

م٢٠١٣سبتمبر 

قبل التعدیل

التعدیل

الرصید المعدل كما 

سبتمبر ٣٠في 

م٢٠١٣

٤٫٨٨٣٫٤٥٥     )٦٦٫٤٥٤(  ٤٫٩٤٩٫٩٠٩*اإلیرادات

)١٫٥٩١٫٤٣٠(١٠٫٩٤٧)١٫٦٠٢٫٣٧٧(*تكلفة االیرادات

)٤٠٢٫٦٥٦(١٨١)٤٠٢٫٨٣٧(بیعیھ وتسویقیةمصروفات

)٥٢٩٫٩٩٢(٦٥٩   )٥٣٠٫٦٥١(إداریةمصروفات عمومیة و

١٫٦٣١٫٩٣٧)٥٤٫٦٦٧(  ١٫٦٨٦٫٦٠٤صافي ربح الفترة

ربحیة السھم بالریـال السعودي من:

٢٫١٨)٠٫٠٨(٢٫٢٦من العملیات الرئیسیةالربح 

٢٫١٢)٠٫٠٧(٢٫١٩صافي ربح الفترة

:م٢٠١٣سبتمبر ٣٠في  المنتھیةشھر ألفترة التسعة قائمة الدخل

٣٠الرصید في 

م٢٠١٣سبتمبر 

قبل التعدیل

التعدیل

الرصید المعدل كما 

سبتمبر ٣٠في 

م٢٠١٣

١٤٫٠١٥٫٥٤٨)٤٧٧٫٧١٠(١٤٫٤٩٣٫٢٥٨*اإلیرادات

)٥٫٣٩٨٫١٠٥(٧٨٫٦٨٤)٥٫٤٧٦٫٧٨٩(*تكلفة االیرادات

)١٫١٠٢٫٦٨٠(١٫٣٠٥)١٫١٠٣٫٩٨٥(بیعیھ وتسویقیةمصروفات

  )١٫٢٥٣٫٩٤٦(٤٫٧٤٨)١٫٢٥٨٫٦٩٤(إداریةمصروفات عمومیة و

٤٫٢٤٤٫٣١٢)٣٩٢٫٩٧٢(٤٫٦٣٧٫٢٨٤الفترةصافي ربح 

:بالریـال السعودي منربحیة السھم

٥٫٥٩    )٠٫٥٩(٦٫١٨الربح من العملیات الرئیسیة

٥٫٥١)٠٫٥١(٦٫٠٢السنةصافي ربح 

فیما یتعلق باألرقام المعاد تصنیفھا.١٣راجع اإلیضاح *



تصاالتإشركة إتحاد 
)شركة مساھمة سعودیة(

الموحدة ( غیر مراجعة )األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ما لم یذكر غیر ذلك) ةالسعودیتالریاالآالف ب(جمیع المبالغ 

-٢٩-

م ٢٠١٤رقام الربع االول و الربع الثاني للعام أتعدیل ٢-١٤

:م٢٠١٤مارس ٣١كما في  المركز الماليقائمة 

مارس ٣١الرصید في 
قبل التعدیلم٢٠١٤

التعدیل
الرصید المعدل كما 

مارس ٣١في 
م٢٠١٤

مصروفات مدفوعة مقدماً 

٣٫٨٧١٫٣٤٣٣٩٫٤٦٩٣٫٩١٠٫٨١٢*وموجودات أخرى
٦٫٧٩١٫٧٩١)١٠٥٫٧١٩(٦٫٨٩٧٫٥١٠ذمم دائنة

٢٤٫٠٢٠)٦٫٦٠٧(٣٠٫٦٢٧أطراف ذات عالقةمستحق إلى 
٣٫٧٩٠٫٠٣٠٦٧٩٫١٩٩٤٫٤٦٩٫٢٢٩*مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

١٣٫٣٩٩٫٦٠٠)٤٥٣٫٤٢١(١٣٫٨٥٣٫٠٢١أرباح مبقاة
٢٫٧٧٣٫٤٥٢)٧٣٫٩٨٢(٢٫٨٤٧٫٤٣٤األحتیاطي النظامي

:م٢٠١٤یونیو ٣٠كما في  قائمة المركز المالي

یونیو ٣٠الرصید في 
قبل التعدیلم٢٠١٤

التعدیل
الرصید المعدل كما 

یونیو ٣٠في 
م٢٠١٤

٨٫٧٠١٫٩١٧)١٫٤٧٣٫٤٦٦(١٠٫١٧٥٫٣٨٣ذمم مدینة
مصروفات مدفوعة مقدماً 

٣٫٧٢٤٫٦٩٩٢٣٫٨٦٣٣٫٧٤٨٫٥٦٢*وموجودات أخرى
٧٫٠٣٥٫٣٤٢  )٦١٫٧٤٥(٧٫٠٩٧٫٠٨٧ذمم دائنة

٦٣٫٨٢٧)٣٫٨٥٩(٦٧٫٦٨٦مستحق إلى أطراف ذات عالقة
٣٫٣٢٢٫٥٩٥٧٦٫٥٤٩٣٫٣٩٩٫١٤٤*مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

١٢٫٨٤٩٫٥٠٢  )١٫٣٥٢٫٩١٤(١٤٫٢٠٢٫٤١٦أرباح مبقاة
٢٫٧٧٣٫٤٥٢)٧٣٫٩٨٢(٢٫٨٤٧٫٤٣٤اإلحتیاطي النظامي

:م٢٠١٤مارس ٣١في  المنتھیةشھرألفترة الثالثة قائمة الدخل

مارس ٣١الرصید في 
قبل التعدیلم٢٠١٤

التعدیل
الرصید المعدل كما 

مارس ٣١في 
م٢٠١٤

٤٫٨٣٦٫٥٤٣٢٥٧٫٦٧٠٥٫٠٩٤٫٢١٣*اإلیرادات
)١٫٧٤٤٫١٤٨()٤١٫٨٠٩()١٫٧٠٢٫٣٣٩(*تكلفة االیرادات

)٣٩٤٫٠٦١()٨٧٤()٣٩٣٫١٨٧(بیعیھ وتسویقیةمصروفات
)٤٧٠٫٨٣٩()٢٫٥٧٠()٤٦٨٫٢٦٩(إداریةمصروفات عمومیة و

١٫٣٩٩٫٦٢٦٢١٢٫٤١٧١٫٦١٢٫٠٤٣صافي ربح الفترة

ربحیة السھم بالریـال السعودي من:

١٫٩٦٠٫٢٨٢٫٢٤الربح من العملیات الرئیسیة
١٫٨٢٠٫٢٧٢٫٠٩صافي ربح الفترة

فیما یتعلق باألرقام المعاد تصنیفھا.١٣راجع اإلیضاح *



تصاالتإشركة إتحاد 
)شركة مساھمة سعودیة(

الموحدة ( غیر مراجعة )األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ما لم یذكر غیر ذلك) ةالسعودیتالریاالآالف ب(جمیع المبالغ 

-٣٠-

:م٢٠١٤یونیو ٣٠في  أشھر المنتھیةلفترة الثالثة قائمة الدخل

یونیو ٣٠الرصید في 

قبل التعدیلم٢٠١٤

التعدیل

الرصید المعدل كما 

یونیو ٣٠في 

م٢٠١٤

٣٫٧٧٨٫٩٧٥)٨٨٥٫٣٨٦(٤٫٦٦٤٫٣٦١*اإلیرادات

)١٫٦١٦٫٣٠٢()٣٩٫٥٥٠()١٫٥٧٦٫٧٥٢(*االیراداتتكلفة 

)٤٢٠٫١٣٩()٧٠٩()٤١٩٫٤٣٠(بیعیھ وتسویقیةمصروفات

)٥٧٩٫١٩٠()٢٫٧٤٨()٥٧٦٫٤٤٢(إداریةمصروفات عمومیة و

٤١٢٫٤٤٣     )٨٩٩٫٤٥٢(١٫٣١١٫٨٩٥صافي ربح الفترة

ربحیة السھم بالریـال السعودي من:

٠٫٤٨)١٫٢١(١٫٦٩الربح من العملیات الرئیسیة

٠٫٥٤)١٫١٧(١٫٧٠صافي ربح الفترة

:م٢٠١٤یونیو ٣٠في  المنتھیةأشھرلفترة الستة قائمة الدخل

یونیو ٣٠الرصید في 

قبل التعدیلم٢٠١٤

التعدیل

الرصید المعدل كما 

یونیو ٣٠في 

م٢٠١٤

٨٫٨٧٣٫١٨٨)٦٢٧٫٧١٦(٩٫٥٠٠٫٩٠٤*اإلیرادات

)٣٫٣٦٠٫٤٥٠()٨١٫٣٥٩()٣٫٢٧٩٫٠٩١(*تكلفة االیرادات

)٨١٤٫٢٠٠()١٫٥٨٣()٨١٢٫٦١٧(بیعیھ وتسویقیةمصروفات

)١٫٠٥٠٫٠٢٩()٥٫٣١٨()١٫٠٤٤٫٧١١(إداریةمصروفات عمومیة و

٢٫٠٢٤٫٤٨٦)٦٨٧٫٠٣٥(٢٫٧١١٫٥٢١صافي ربح الفترة

السھم بالریـال السعودي من:ربحیة 

٢٫٧٢)٠٫٨١(٣٫٦٥الربح من العملیات الرئیسیة

٢٫٦٣)٠٫٨٩(٣٫٥٢صافي ربح الفترة

فیما یتعلق باألرقام المعاد تصنیفھا.١٣راجع اإلیضاح *


