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تقرير الفحص المحدود
السادة المساهمين /شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مساهمة سعودية)

المحترمين

نطاق الفحص
لقد فحصنا قائمة املركز املايل األولية املوحدة املرفقة لشركة إحتاد إتصاالت ("الشركة") وشركاهتا التابعة
(جمتمعني "اجملموعة") كما يف  33يونيو 2315م ،والقوائم األولية املوحدة للدخل لفرتيت الثالثة أشهر والستة
أشهر املنتهيتني يف  33يونيو  2315والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امللكية لفرتة الستة أشهر املنتهية
يف ذلك التاريخ ،مبا يف ذلك اإليضاحات املتعلقة هبا من رقم ( )1إىل رقم ( )13واليت تعترب جزءاً ال يتجزأ من
هذه القوائم املالية ا ألولية املوحدة .إن هذه القوائم املالية األولية املوحدة هي مسؤولية إدارة اجملموعة واليت
أعدهتا وقدمتها لنا مع كافة املعلومات والبيانات اليت طلبناها.
كان فحصنا فحصاً حمدوداً وفقاً ملعيار فحص التقارير املالية األولية الصادر من قبل اهليئة السعودية للمحاسبني
ال قانونيني .يتكون الفحص احملدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات حتليلية على املعلومات املالية واالستفسار
من االشخاص املسؤولني عن األمور املالية واحملاسبية .يُ ُّ
عد هذا الفحص احملدود أقل نطاقاً من عملية املراجعة
اليت تتم وفقاً ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية واليت هتدف أساساً إىل إبداء الرأي
حول القوائم املالية ككل ،لذا فإننا ال نبدي مثل هذا الرأي.
نتيجة الفحص
وبناءً على الفحص احملدود الذي قمنا به ،مل يتبني لنا وجود أية تعديالت مهمة يتعني إدخاهلا على القوائم
املالية األولية املوحدة املرفقة لكي تتفق مع معايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية.
لفت انتباه
نود لفت االنتباه إىل ما يلي:
أ) اإليضاح رقم  1-2حول القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة والذي يبني أساس إعداد هذه القوائم املالية
األولية املوحدة .كما هو احلال يف  31ديسمرب  ،2314مل تتمكن اجملموعة كما يف  33يونيو 2315م
من الوفاء بتعهد مايل معني ضمن التسهيالت املالية طويلة األجل مع عدة جهات مقرضة وبالتايل متت
إعادة تصنيف تلك القروض وأوراق الدفع طويلة األجل ضمن املطلوبات املتداولة كما يف ذلك التاريخ.
ونتيجة لذلك ،بلغ صايف املطلوبات املتداولة للمجموعة  17.5مليار ريـال سعودي كما يف  33يونيو
2315م.
تشري هذه الظروف إىل أن قدرة اجملموعة على الوفاء بالتزاماهتا عند استحقاقها واالستمرار يف مزاولة
أعماهلا تعتمد على قدرهتا على التوصل إلعادة حتديد التعهد املذكور مع اجلهات املقرضة .تقوم إدارة
اجملموعة بالتفاوض مع اجلهات املقرضة للتوصل إىل إعادة حتديد للتعهد املذكور وهي واثقة من أن هذه
املفاوضات سوف تكلل بالنجاح .وبالتايل فقد مت إعداد القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة وفقاً ملبدأ
االستمرارية.
برايس وترهاوس كوبرز ،ترخيص رقم ( ،)25برج اململكة ،ص.ب ،8282 .الرياض  ،11482اململكة العربية السعودية

هاتف ،+466 )11( 211-3433 :فاكسwsae-mmm.imo.ocwcwpwwww ،+466 )11( 211-3431 :

ب) إيضاح رقم  3حول القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة والذي يوضح وجود إجراءات حتكيم بني الشركة
وشركة زين السعودية واليت بدأت خالل فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31ديسمرب 2314م تتعلق بإمكانية
حتصيل املبالغ املستحقة من شركة زين السعودية مبوجب اتفاقية اخلدمات املوقعة معها بتاريخ  6مايو
2338م ،واملخصص اإلضايف املسجل خالل فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  33يونيو 2315م مببلغ 833
مليون ريـال سعودي.
ج) اإليضاحني رقم  12ورقم  13حول القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة واللذان يوضحان أثر إعادة التصنيف
وتعديل أرقام املقارنة املفصح عنها سابقاً يف القوائم املالية األولية لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  33سبتمرب
2314م نتيجة اخلطأ يف توقيت االعرتاف باإليرادات واملتعلقة بربنامج الرتويج وكذلك يف القوائم املالية
املوحدة املعاد إصدارها للسنة املنتهية يف  31ديسمرب  2314واملتعلقة بالتغريات يف السياسات احملاسبية
واحملاسبة عن صايف املمتلكات واملعدات .يتضمن هذان اإليضاحان تفاصيل حمددة حول أثر هذه التعديالت
على اإليرادات وصايف الربح يف القوائم املالية األولية املوحدة لفرتيت الثالثة والستة أشهر املنتهيتني يف  33يونيو
2314م وعلى األرباح املبقاة واألرصدة األخرى ذات العالقة كما يف  33يونيو 2314م.
برايس وترهاوس كوبرز

__________
خالد أحمد محضر
ترخيص رقم 863

 16شوال 1436ه
( 1أغسطس 2315م)
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شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
قائمة المركز المالي األولية الموحدة (غير مراجعة)
كما في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
الموجودات
الموجودات المتداولة
النقدية وشبه النقدية
استثمارات قصرية األجل
ذمم مدينة ،بالصايف
املستحق من طرف ذي عالقة
خمزون ،بالصايف
املصاريف املدفوعة مقدماً واملوجودات األخرى
مجموع الموجودات المتداولة
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات ،بالصايف
رسوم اقتناء الرتاخيص ،بالصايف
شهرة
استثمار يف شركة زميلة
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
مطلوبات متداولة
قروض وأوراق دفع
ذمم دائنة
مستحق إىل أطراف ذوي عالقة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
قروض وأوراق دفع طويلة األجل
خمصص مكافأة هناية اخلدمة
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
رأس املال املصرح عنه واملصدر والقائم
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
مجموع حقوق المساهمين
حقوق األقلية
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إيضاحات

5302م
( ُمعدَّلة)

5302م
442.460
0..23.333
0..23.624
52.520
422..30
0.420.626
03.261.001

1.251.343
6.163.844
23.674
864.877
4.756.128
13.361.421

4
5

50.400..43
6.512.160
0.244.642
00.030
00.064.131
20.6.4.526

23.164.645
8.647.686
1.524.886
5.383
33.432.653
46.464.571

6

02.454.120
4.123.24.
044.001
2.532.2.0
5..126.333

1.415.848
6.873.842
63.827
4.244.633
12.633.117

6

501..62
501..62
56.04...62

14.346.433
172.642
14.264.372
26.864.184

1
7

...33.333
5.426.1.0
2.02..110
02..34.142
0.233
02..36.242
20.6.4.526

7.733.333
2.648.471
4.244.411
14.543.882
1.533
14.545.382
46.464.571

3
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عضو مجلس اإلدارة المفوض

شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

قائمة الدخل األولية الموحدة (غير مراجعة)

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
إيضاحات

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 03يونيو 5302م  03يونيو 5302م
(معدَّلة)
ُ

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 03يونيو 5302م  03يونيو 5302م
(معدَّلة)
ُ

1.431.743 0.121.065

4.365.442 0.621..46

3.568.525 0.246.06.
()1.666.735( )0.401.532

اإليرادات
تكلفة اإليرادات

إجمالي الربح

7.421.582 ..500.436
()3.356.343( )0.040.623

مصاريف التشغيل:
مصاريف بيعية وتسويقية
مصاريف عمومية وإدارية
االستهالك واإلطفاء
إجمالي مصاريف التشغيل

()423.134( )25..501
()574.143( )0.222.026
()848.443( )610.214

()814.233( ).12.104
()1.345.337( )5.324.414
()1.731.782( )0...2.025

()1.848.314( )5..44.060

()3.541.284( )2.404..62

(الخسارة) الربح من العمليات
الرئيسية
مصاريف متويلية
إيرادات أخرى ،بالصايف
حصة الشركة يف صايف خسارة
شركات زميلة

3
5 ،4

6

()60..330

53.471

().4..304

474.233

()26.524
.3.330

()57.737
111.731

()052...6
62..26

()116.313
124.484

()25

()117

()20

()248

(الخسارة) /الربح قبل الزكاة

()632.036

137.318

()636.36.

482.431

الزكاة

()12.21.

()14.823

()00..023

()74.245

صافي (خسارة) /ربح الفترة

()133.132

42.445

()122.25.

433.186

(خسارة) /ربحية السهم (بالريـال
السعودي) من:
(اخلسارة) cالربح من العمليات
الرئيسية

8

()0.34

3.37

()0.33

3.62

صايف (خسارة) cربح الفرتة

8

()0.0.

3.12

()0.50

3.52
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عضو مجلس اإلدارة المفوض

شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة (غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 03يونيو 5302م
األنشطة التشغيلية
صايف(خسارة) cربح الفرتة
تعديالت لتسوية صافي (الخسارة) /الربح إلى صافي
النقد الناتج من األنشطة التشغيلية:
استهالك
إطفاء رسوم اقتناء الرتاخيص
خمصص الديون املشكوك فيها
مصاريف متويلية
شطب استثمار
التغيرات في رأس المال العامل:
الذمم املدينة
املستحق من طرف ذي عالقة
خمزون
املصاريف املدفوعة مقدماً واملوجودات األخرى
ذمم دائنة
مستحق إىل أطراف ذوي عالقة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
مكافأة هناية اخلدمة املدفوعة ،بالصايف
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
استبعادات ممتلكات ومعدات ،بالصايف
اقتناء موجودات غري ملموسة أخرى
متحصالت من بيع موجودات غري ملموسة أخرى
استثمار يف شركة زميلة
استثمار قصري األجل
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
املتحصل من قروض طويلة األجل
سداد قروض طويلة األجل
مصاريف متويلية مدفوعة
توزيعات أرباح
التغريات يف حقوق األقلية
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 03يونيو 5302م
( ُمعدَّلة)

()122.25.

433.186

0.2.4.605
516.023
0.332.032
052...6
..063

1.458.675
273.137
171.373
116.313
-

()5.5.403
00.020
040.0.0
()022.4.0
556.441
53.622
026.152
01.640
5.040..33

1.136.666
12.546
44.644
8.633
383.558
()34.285
()1.222.463
14.433
2.761.633

()0.231.401
004
()5..2.0
05.013
2.205
()423.333
()5.041.325

()2.431.163
2.442
()58.332
248
()2.456.422

0..0.1
()0.235..20
()034..52
()0.215.511

3.136.344
()1.231.388
()135.334
()1.425.333
1.533
()124.128

(يتبع)
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
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عضو مجلس اإلدارة المفوض

شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة (تتمة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 03يونيو 5302م

لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 03يونيو 5302م
( ُمعدَّلة)

صايف النقص يف النقد وما يعادله
النقدية وشبه النقدية يف بداية الفرتة

()0.511.420
0.142.005

()318.453
1.573.243

النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

442.460

1.251.343

معلومات إضافية غير نقدية:
()0.362.005

مشرتيات ممتلكات ومعدات حمملة على ذمم دائنة رأمسالية

1.444.661
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عضو مجلس اإلدارة المفوض

شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

الرصيد في  0يناير 5302م
(كما هو مدرج سابقا)
أثر التغريات يف السياسات
احملاسبية والتعديالت األخرى
الرصيد في  0يناير 5302م
(معدَّل)
ُ
صايف الدخل لفرتة الستة أشهر
( ُمعدَّل)
توزيعات أرباح
املسامهة من حقوق األقلية
الرصيد في  03يونيو 5302م
( ُمعدَّل)

رأس المال

احتياطي نظامي

أرباح مبقاة

حقوق
األقلية

اإلجمالي

7.733.333

2.847.434

13.415.845

-

50.140.051

-

()148.463

()2.644.173

-

()5.62..400

13

7.733.333

2.648.471

13.766.725

-

50.002.414

13

-

-

433.186
()1.425.333
-

1.533

230.064
()0.152.333
0.233

13

7.733.333

2.648.471

4.244.411

1.533

01.212.065

إيضاحات

صايف اخلسارة لفرتة الستة أشهر
( ُمعدَّل)
توزيعات أرباح

13

الرصيد في  00ديسمبر
5302م ( ُمعدَّل)
صايف اخلسارة لفرتة الستة أشهر

13

الرصيد في  03يونيو 5302م

-

7.733.333
-

2.648.471
-

()1.478.441
()462.533
6.333.423
()445.427

2.02..110 5.426.1.0 ...33.333

-

()0.1.6.110
()145.233

1.533
-

04.420.610
()122.25.

0.233

02..36.242

تشكل اإليضاحات املرفقة من صفحة  8إىل صفحة  44جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوحدة.
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

الرئيس التنفيذي
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عضو مجلس اإلدارة المفوض

شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
-0

التكوين والنشاط
 1-1شركة إتحاد إتصاالت
شركة إحتاد إتصاالت ("الشركة" أو "موبايلي") هي شركة مسامهة سعودية مسجلة يف اململكة العربية
السعودية ،مبوجب سجل جتاري رقم  1313233846صادر يف مدينة الرياض بتاريخ  2ذو احلجة
1425هـ (املوافق  14ديسمرب 2334م) .إن العنوان الرئيسي للشركة هو ص.ب  ،33388الرياض
 ،11331اململكة العربية السعودية.
تأسست الشركة مبوجب املرسوم امللكي رقم م 43cبتاريخ  2رجب 1425هـ (املوافق  18أغسطس
2334م) باملصادقة على قرار جملس الوزراء رقم  184بتاريخ  23مجادى اآلخرة 1425هـ (املوافق 13
أغسطس 2334م) القاضي باملوافقة على الرتخيص بتأسيس شركة مسامهة سعودية باسم "شركة إحتاد
إتصاالت".
حصلت الشركة مبوجب قرار جملس الوزراء رقم  143بتاريخ  23مجادى اآلخرة 1425هـ (املوافق 13
أغسطس 2334م) على رخص إنشاء وتشغيل شبكة اهلاتف اجلوال من اجليلني الثاين والثالث جبميع
عناصرمها وتقدمي خدماهتما كافة على املستوى احمللي والدويل من خالل شبكتها اخلاصة.
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة يف إنشاء وتشغيل شبكة اإلتصاالت الالسلكية املتنقلة وشبكات األلياف
البصرية ومتديداهتا ،وإدارة وتركيب وتشغيل شبكات اهلاتف واألجهزة الطرفية وأنظمة وحدات
اإلتصاالت باإلضافة إىل بيع وصيانة أجهزة اهلاتف وأنظمة وحدات اإلتصال يف اململكة العربية
السعودية .وقد بدأت الشركة عملياهتا التجارية يف  17ربيع الثاين 1426هـ (املوافق  25مايو
2335م).
قررت اجلمعية العامة غري العادية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  33صفر 1434هـ (املوافق  12يناير
2313م) املوافقة على توصية جملس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من  7مليار ريـال سعودي إىل 7.7
مليار ريـال سعودي وذلك مبنح سهم جماين مقابل كل عشرة أسهم قائمة ميلكها املسامهون املقيدون
بسجل املسامهني لدى الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية ،على أن تسدد قيمة
الزيادة يف رأس املال عن طريق حتويل مبلغ  733مليون ريـال من بند األرباح املبقاة كما يف  33سبتمرب
2312م ،وبالتايل يزداد عدد األسهم من  733مليون سهم إىل  773مليون سهم ،بزيادة قدرها 73
مليون سهم .وبالتايل ،يبلغ رأس مال الشركة  7.7مليار ريـال سعودي مقسمة إىل  773مليون سهم
بقيمة  13ريـال سعودي للسهم الواحد .إن اإلجراءات النظامية املتعلقة بزيادة رأس مال الشركة قد
اكتملت خالل الربع األول من عام 2313م.
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شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
-0

التكوين والنشاط (تتمة)
صرحت الشركة يف إعالهنا بتاريخ  24رجب 1436ه (املوافق  13مايو 2315م) أهنا اآلن مبرحلة
دراسة إمكانية بيع هذه أبراج االتصاالت اخلاصة هبا .وعليه ،فإن الشركة مل تدخل بأية اتفاقيات ملزمة
أو قامت بتقدير األثر املايل لذلك.
قرر جملس اإلدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ  5مجادى األوىل 1436هـ (املوافق  24فرباير 2315م)
إلغاء إحدى اتفاقيات تقدمي خدمات األلياف البصرية مع أحد شركاء األعمال حيث أنه مل يقم بتقدمي
الضمان البنكي الالزم ،ومت توقيع اتفاقية اإللغاء بشكل مشرتك من قبل شركة بيانات وشريك األعمال
بتاريخ 15شعبان 1436هـ (املوافق  2يونيو 2315م) .إن إلغاء االتفاقية ليس له أثر على اإليرادات
املفصح عنها لفرتيت الثالثة والستة أشهر املنتهيتني يف  33يونيو 2315م و 2314م.
قرر جملس اإلدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ  22شعبان 1436هـ (املوافق  4يونيو 2315م) املوافقة
على تسوية املبلغ املستحق فيما يتعلق بإلغاء االتفاقية مع أحد املوزعني املسموح هلم بالدخول على
شبكة موبايلي ومت التوقيع على إهناء االتفاقية بشكل مشرتك من قبل شركة موبايلي وهذا الشريك بتاريخ
28شعبان 1436ه (املوافق  15يونيو 2315م) .إن إلغاء االتفاقية ليس له أثر على على اإليرادات
املفصح عنها لفرتيت الثالثة والستة أشهر املنتهيتني يف  33يونيو 2315م و 2314م.
 5-0الشركات التابعة
تتضمن القوائم املالية األولية املوحدة للمجموعة البيانات املالية للشركات التابعة التالية:
 0-5-0شركة موبايلي فنتشرز القابضة ش.ش.و
أهنت الشركة خالل عام 2314م اإلجراءات القانونية املتعلقة باالستثمار يف شركة تابعة جديدة ،شركة
موبايلي فينتشرز القابضة ،شركة حبرينية (شركة الشخص الواحد) مملوكة بالكامل من قبل الشركة.
 5-5-0شركة موبايلي انفوتك الهند المحدودة
قامت الشركة خـالل سنة 2337م باالستثم ـار يف شركـة تابعـة ،شركـة موبايل ـي انفوت ـك احملدودة،
بنجـالور – اهلند بنسبة  ٪44.44من رأس ماهلا واليت زاولت كامل نشاطها التجاري خالل سنة
2338م .جتدر اإلشارة إىل أنه قد مت يف بداية عام 2334م االستحواذ على ال ـ  ٪3.31املتبقية من
رأس مال الشركة التابعة من قبل الشركة الوطنية حللول األعمال وهي شركة تابعة للشركة.
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شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -0التكوين والنشاط (تتمة)
5-0

الشركات التابعة (تتمة)

 0-5-0شركة بيانات األولى لخدمات الشركات
قامت الشركة خالل عام 2338م حبيازة ما نسبته  ٪44من حصص الشركاء يف شركة بيانات األوىل
خلدمات الشبكات ،شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة واشتمل الشراء مجيع حقوق وأصول
وموجودات الشركة والتزاماهتا وامسها التجاري وعالماهتا التجارية احلالية واملستقبلية مقابل سعر شراء
إمجايل قدره  1.5مليار ريـال سعودي والذي نتج عنه شهرة مببلغ  1.466مليون ريـال سعودي كما يف
تاريخ احليازة .جتدر اإلشارة إىل أن الـ  ٪1املتبقية من رأس مال الشركة مملوكة من قبل الشركة الوطنية
حللول األعمال وهي شركة تابعة للشركة.
 2-5-0شركة شبكة زاجل الدولية لإلتصاالت
قامت الشركة خالل سنة 2338م ،حبيازة ما نسبته  ٪46من حصص الشركاء يف شركة شبكة زاجل
الدولية لالتصاالت ("زاجل") ،شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة وإشتمل الشراء مجيع حقوق وأصول
وموجودات زاجل والتزاماهتا وامسها التجاري وعالماهتا التجارية احلالية واملستقبلية مقابل سعر شراء
إمجايل قدره  83مليون ريـال سعودي نتج عن ذلك شهرة مببلغ  63مليون ريـال سعودي كما يف تاريخ
احليازة .جتدر اإلشارة إىل أن الـ ـ  ٪ 4املتبقية من رأس مال الشركة مملوكة من قبل الشركة الوطنية حللول
األعمال وهي شركة تابعة .هذا وقد مت إطفاء الشهرة الناجتة عن االستحواذ على شركة شبكة زاجل
الدولية لالتصاالت بالكامل خالل السنة املنتهية يف  31ديسمرب 2314م.
 2-5-0الشركة الوطنية لحلول األعمال
قامت الشركة خالل عام 2338م ،باالستثمار يف  ٪45من رأس مال الشركة الوطنية حللول األعمال
وهي شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة .بينما متتلك شركة بيانات األوىل خلدمات الشبكات واليت هي
شركة تابعة للشركة نسبة الـ ـ  ٪5املتبقية.
 4-5-0شركة صحتي للخدمات المعلوماتية
أهنت الشركة خالل عام 2314م اإلجراءات القانونية املتعلقة باالستثمار يف  ٪43من رأس مال شركة
صحيت للخدمات املعلوماتية وهي شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة .بينما متتلك شركة بيانات األوىل
خلدمات الشبكات واليت هي شركة تابعة للشركة نسبة الـ ـ  ٪13املتبقية.

- 13 -

شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -0التكوين والنشاط (تتمة)
5-0

الشركات التابعة (تتمة)

 .-5-0شركة موبايلي  -بلج آند بالي المحدودة
أهنت الشركـة خـالل عام 2314م اإلجـ ـراءات القانونيـ ـة املتعلقة باالستثم ـار يف  ٪63من رأس مال
شركة موبايلي  -بلج آند بالي احملدودة وهي شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة .بينما متتلك شركة
بلج آند بالي إنرتناشونال ومقرها الواليات املتحدة األمريكية نسبة الـ ـ  ٪43املتبقية.
 6-5-0الشركة الوطنية لحلول األعمال ش.م.ح
أهنت الشركة الوطنية حللول األعمال خالل عام 2314م اإلجراءات القانونية املتعلقة باالستثمار يف
الشركة الوطنية حللول األعمال ،ومقرها دولة اإلمارات العربية املتحدة ،بنسبة  ٪133من رأس ماهلا.
فيما يلي ملخص بالشركات التابعة للمجموعة ونسب امللكية يف كل منها كما يف  33يونيو 2315م:
االسم

بلد التأسيس

شركة موبايلي فنتشرز القابضة ش.ش.و
شركة موبايلي انفوتك اهلند احملدودة
شركة بيانات األوىل خلدمات الشركات
شركة شبكة زاجل الدولية لإلتصاالت
الشركة الوطنية حللول األعمال
شركة صحيت للخدمات املعلوماتية
شركة موبايلي  -بلج آند بالي احملدودة
الشركة الوطنية حللول األعمال ش.م.ح

البحرين
اهلند
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة

نسبة الملكية
غير مباشرة
مباشرة
٪133.33
٪3.31
٪44.44
٪1.33
٪44.33
٪4.33
٪46.33
٪5.33
٪45.33
٪13.33
٪43.33
٪63.33
٪133.33
-

تتمثل النشاطات الرئيسية للشركات التابعة فيما يلي:


تطوير الربامج التقنية ألغراض الشركة وتقدمي خدمات الدعم الفين لتقنية املعلومات.



تنفيذ عقود تركيب وصيانة شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية وتركيب أنظمة احلاسب اآليل
وخدمات املعطيات.



جتارة اجلملة والتجزئة يف املعدات واآلالت واألجهزة اإللكرتونية والكهربائية وأجهزة االتصاالت
السلكية والالسلكية وأنظمة املباين الذكية واالسترياد والتصدير للغري باإلضافة إىل تسويق وتوزيع
خدمات االتصاالت وتقدمي اخلدمات االستشارية جملال االتصاالت.
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شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -0التكوين والنشاط (تتمة)
5-0

الشركات التابعة (تتمة)



جتارة اجلملة والتجزئة يف أجهزة احلاسب اآليل واألجهزة اإللكرتونية وصيانتها وتشغيلها وتقدمي
اخلدمات املرتبطة هبا.



تقدمي خدمة القنوات التلفزيونية باستخدام بروتوكول االنرتنت.



إنشاء وإدارة وتشغيل واالستثمار يف املشاريع اخلدمية والصناعية.



إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات االتصاالت واحلاسب اآليل واألعمال املتعلقة هبا ،وبناء وصيانة
وتشغيل برامج احلاسب اآليل واسترياد وتصدير وبيع أجهزة ومعدات وبرامج أنظمة االتصاالت
واحلاسب اآليل.



تأسيس ومتلك الشركات املتخصصة يف األنشطة التجارية.



إدارة الشركات التابعة هلا أو املشاركة يف إدارة الشركات األخرى اليت لديها حصص مملوكة فيها
وتوفري الدعم الالزم هلا.



استثمار أمواهلا يف األسهم والسندات واألوراق املالية.



متلك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة نشاطها يف احلدود املسموح هبا وفقاً للقانون.



متلك أو تأجري حقوق امللكية الفكرية من براءات االخرتاع والعالمات التجارية وحقوق االمتياز
وغريها من احلقوق املعنوية واستغالهلا وتأجريها أو التأجري الفرعي هلا للشركات التابعة هلا أو لغريها.



أن تكون هلا مصلحة أو أن تشرتك بأي وجه مع اهليئات اليت تزاول أعماالً شبيهة أو اليت قد تعاوهنا
على حتقيق أغراضها يف مملكة البحرين وخارجها وهلا أن تشرتي هذه اهليئات أو تلحقها هبا.



القيام جبميع األعمال واخلدمات املتعلقة بتحقيق األغراض السابقة.

0-0

الشركات الزميلة

تتكون استثمارات اجملموعة يف الشركات الزميلة كما يف  33يونيو 2315م مما يلي:
االسم
شركة أنغامي احملدودة
إي كومريس تاكس ميدل إيست
هلوفود الشرق األوسط

بلد التأسيس
بريتيش فريجني أيالندس
أملانيا
لوكسمبورغ
- 12 -

نسبة
الملكية
٪11.1
٪13.3
٪12.5

شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
-5

السياسات المحاسبية الهامة
أهم السياسات احملاسبية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية األولية املوحدة مت إدراجها أدناه .مت تطبيق
هذه السياسات بشكل منتظم على مجيع السنوات املعروضة ،ما مل يذكر غري ذلك.
 0-5أسس اإلعداد
أعدت القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة على أساس التكلفة التارخيية وفقاً ملبدأ االستحقاق احملاسيب
حسب معايري احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني .ال تتضمن هذه القوائم املالية
األولية املوحدة مجيع املعلومات واإلفصاحات املطلوبة يف القوائم املالية السنوية وجيب قراءهتا بالتزامن مع
القوائم املالية املوحدة السنوية املعاد إصدارها للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2314م.
ترى اإلدارة أن القوائم املالية األولية املوجزة تعكس كافة التعديالت (مبا يف ذلك التعديالت العادية
املتكررة) الالزمة لعرض نتائج العمليات بشكل عادل للفرتة األولية املعروضة .قد ال تعترب النتائج األولية
للمجموعة مؤشراً على نتائجها السنوية.
كما هو مبني يف اإليضاح ( ،) 6من غري املتوقع أن تكون اجملموعة قادرة على االلتزام بأحد التعهدات
املالية مبوجب التسهيالت التمويلية طويلة األجل اليت حصلت عليها من عدة جهات مقرضة ،وبالتايل
فقد متت إعادة تصنيف تلك القروض وأوراق الدفع طويلة األجل كمطلوبات متداولة كما يف  33يونيو
2315م وكما كان عليه احلال كما يف  31ديسمرب 2314م وعليه وبلغ صايف املطلوبات املتداولة
للمجموعة كما يف  33يونيو 2315م مبلغ  17.5مليار ريـال سعودي .تقوم اجملموعة حالياً بالتفاوض
مع اجلهات املقرضة للتوصل إىل إعادة حتديد التعهد املايل املذكور بناءً على توقعاهتا املالية احلالية.
إن إدارة اجملموعة واثقة من أن املفاوضات اجلارية مع اجلهات املقرضة سوف تكلل بالنجاح .تعتقد
اجملموعة أهنا سوف تستمر يف الوفاء بالتزاماهتا عند استحقاقها يف سياق األعمال الطبيعية .وبالتايل
تعتقد اإلدارة وجملس اإلدارة أنه من املناسب أن يتم إعداد القوائم املالية األولية املوحدة على أساس مبدأ
االستمرارية.
اإليضاحني رقم  12ورقم  13يوضحان أثر إعادة التصنيف وتعديل أرقام املقارنة املفصح عنها سابقاً يف
القوائم املالية األولية املوحدة لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  33سبتمرب 2314م نتجية اخلطأ يف توقيت
االعرتاف باإليرادات واملتعلقة بربنامج الرتويج ،ويف القوائم املالية املوحدة املعاد اصدارها للسنة املنتهية يف
 31ديسمرب 2314م واملتعلقة بتغيري السياسات احملاسبية والسياسة احملاسبية لصايف املمتلكات
واملعدات .يتضمن هذان اإليضاحان تفاصيل حمددة حول أثر هذه التعديالت على اإليرادات وصايف
الربح يف القوائم املالية األولية املوحدة لفرتيت الثالثة والستة أشهر املنتهيتني يف  33يونيو 2314م وعلى
األرباح املبقاة واألرصدة األخرى ذات العالقة كما يف  33يونيو 2314م.
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يتطلب إعداد القوائم املالية األولية املوحدة وفقاً ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية
السعودية استخدام تقديرات وافرتاضات تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات واإلفصاح عن
املوجودات وااللتزامات احملتملة كما يف تاريخ القوائم املالية ،وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات واملصاريف
خالل الفرتة املالية .يتم تقييم التقديرات واالفرتاضات بشكل مستمر وهي مبنية على خربة سابقة
وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث املستقبلية واليت تعترب مناسبة للظروف.
تقوم اجملموعة بوضع تقديرات وافرتاضات متعلقة باملستقبل ،واليت وفقاً لتعريفها ،نادراً ما تتساوى مع
النتائج الفعلية .إن التقديرات واالفرتاضات اليت ترتتب عليها خماطر إحداث تعديالت جوهرية يف القيم
الدفرتية للموجودات واملطلوبات مبينة أدناه:
(أ) خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها
يتم تكوين خمصص للذمم املدينة غري القابلة للتحصيل عندما يكون هناك دليل موضوعي بعدم إمكانية
اجملموعة حتصيل كافة املبالغ املستحقة وفقاً للشروط األصلية للذمم املدينة .إن الصعوبات املالية الشديدة
للمدين ،واحتمال أن يكون املدين مقبالً على إشهار إفالسه أو إعادة هيكلة مالية ،واالمتناع أو عدم
االنتظام يف السداد تعترب مؤشرات على أن الذمم املدينة التجارية غري قابلة للتحصيل .يتم تقييم املبالغ
الفردية اجلوهرية على أساس منفرد .بالنسبة للمبالغ الفردية غري اجلوهرية املستحقة ،يتم جتميع تلك املبالغ
وتقيم على أساس إمجايل ويتم تكوين خمصص مقابلها استناداً إىل طول املدة ومعدالت التحصيل يف
السنوات السابقة .بلغ خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها املدرج ضمن "مصاريف عمومية وإدارية"
يف قائمة الدخل األولية املوحدة لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  33يونيو 2315م مبلغ  1.334مليون
ريـال سعودي ( 171مليون ريـال سعودي لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  33يونيو 2314م).
(ب) اهلبوط املتوقع يف قيمة الشهرة
تقوم اجملموعة سنوياً بالتأكد إذا ما كان هناك هبوط يف قيمة الشهرة طبقاً للسياسات احملاسبية املذكورة
يف إيضاح  .13-2تتطلب هذه احلسابات استخدام التقديرات ،وقد مت حتديد املبالغ القابلة لالسرتداد
من الوحدات املولدة للنقد بناءً على حسابات القيمة املستخدمة.
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(ج) املمتلكات واملعدات
األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملعدات
يتم تقدير األعمار اإلنتاجية لبنود املمتلكات واملعدات للمجموعة بناء على الفرتة اليت يتوقع فيها أن
يكون األصل متاحاً لالستخدام (إيضاح  .)7-2يعتمد هذا التقدير من قبل اإلدارة على تقييم مجاعي
ملمارسات األعمال املشاهبة والتقييم الفين الداخلي واخلربة مع املوجودات املماثلة وتطبيق التقديرات إىل
أن تصبح جاهزة لالستخدام وبدء االستهالك .مت إثبات استهالك إضايف خالل الفرتة ملعاجلة التأخري يف
الرمسلة أو التحويل من أعمال رأمسالية قيد التنفيذ.
تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية َّ
املقدرة لكل أصل بشكل دوري ويتم حتديثها إذا اختلفت التوقعات عن
التقديرات السابقة نتيجة التلف املادي أو التقادم الفين أو التجاري واحملددات القانونية وغريها
الستخدام األصل .ولكن من احملتمل أن تتأثر النتائج املستقبلية للعمليات بشكل جوهري من التغريات
يف مبالغ وتوقيت املصاريف املسجلة الناجتة عن التغريات يف العوامل املذكورة أعاله .إن اخنفاض األعمار
اإلنتاجية املقدرة ألي من بنود املمتلكات واملعدات يؤدي إىل زيادة املصاريف التشغيلية املسجلة
وختفيض املوجودات غري املتداولة.

ختصيص التكاليف

تربم اجملموعة ترتيبات مع بعض مورديها الرئيسيني واليت قد تتضمن توفري منتجات وخدمات متعددة مبا
يشمل املمتلكات واملعدات واملخزون والصيانة وغريها من اخلدمات على مدار عدد من الفرتات املالية.
ميكن أن تتضمن هذه الرتتيبات توفري موجودات وحوافز تشغيلية تسمح للمجموعة باحلصول على
منتجات وخدمات إضافية بقيم خمفضة .تقوم اإلدارة ،عندما يكون ذلك مالئماً ،بتجميع تلك
الرتتيبات وختصيص صايف تكلفة هذا التجميع بني خمتلف املنتجات واخلدمات بناء على أفضل تقدير
للقيمة العادلة للمكونات الفردية .تتم رمسلة تكلفة هذه املكونات أو قيدها كمصاريف وفقاً للسياسة
احملاسبية ذات الصلة.

(د) الربوط الزكوية
تقوم اإلدارة بوضع خمصص للزكاة وضريبة االستقطاع وفقاً ملتطلبات مصلحة الزكاة والدخل ("املصلحة")
وهو قابل للتعديل بناء على الربوط النهائية املستلمة من املصلحة .تقوم اجملموعة بقيد املطلوبات للزكاة
وضريبة االستقطاع املتوقعة بناء على التقديرات حول ما إذا كانت زكاة cضرائب إضافية سوف تستحق.
تعتمد النتيجة النهائية ألي مبالغ إضافية يتم ربطها من قبل املصلحة على النتيجة النهائية لالعرتاضات
اليت حيق للمجموعة تقدميها .وعندما ختتلف النتيجة النهائية هلذه األمور عن املبالغ اليت مت قيدها يف
البداية ،تؤثر هذه الفروقات على قائمة الدخل األولية املوحدة يف الفرتة اليت مت التحديد النهائي خالهلا.
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(هـ) التزامات حمتملة
تتعرض اجملموعة لبعض الدعاوى القضائية .مت إعداد تقديرات للتكاليف احملتملة لتسوية هذه الدعاوى،
إن وجدت ،عرب استشارة مستشارين داخليني وخارجيني يتولون الدفاع عن اجملموعة يف هذه القضايا،
وهي مبنية على توقعات النتائج احملتملة .تعتقد إدارة اجملموعة حالياً أن هذه اإلجراءات القضائية لن
يكون هلا أثر جوهري على القوائم املالية .لكن من احملتمل أن تتأثر النتائج املستقبلية للعمليات بشكل
جوهري وفقاً للنتائج النهائية للدعاوى.
(و) اإليرادات

عقود التأجري التمويلي

تقوم اجملموعة باحملاسبة عن ترتيبات معينة مبوجب عقود إجيار متويلي حيث تقوم إدارة اجملموعة بتحديد
ما إذا كان الرتتيب يليب معايري معينة حبيث تتضمن حتويالً جوهرياً جلميع منافع وخماطر امللكية املتعلقة
باألصل من قبل املؤجر وذلك من خالل فحص احلقائق والظروف الفردية اخلاصة بكل ترتيب .تدرج
اجملموعة اإليرادات املرتبطة هبذه الرتتيبات فقط عندما تعترب أن من احملتمل استالم املبالغ املستقبلية
املستحقة مبوجب هذه الرتتيبات .وعندما تشكل ترتيبات التأجري التمويلي جزءاً من تسليم املنتجات
واخلدمات اجملمعة ،فإن ختصيص القيم العادلة يتبع السياسة احملاسبية املبينة يف اإليضاح ( 17-2ي).

عرض املبالغ باإلمجايل مقابل الصايف

عندما تبيع اجملموعة بضائع أو خدمات بصفة موكل فإن اإليرادات والدفعات للشركاء يتم إدراجها
باإلمجايل حتت بند اإليرادات والتكاليف التشغيلية .إذا قامت اجملموعة ببيع البضائع واخلدمات بصفة
وكيل فإن اإليرادات والدفعات للشركاء تسجل ضمن اإليرادات بالصايف ،حيث متثل اهلامش املكتسب.

يعتمد اعتبار اجملموعة أصيل أو وكيل يف املعاملة على حتليل جتريه اإلدارة لكل من الشكل القانوين
واجلوهر للرتتيب بني اجملموعة وشركائها يف األعمال ،وتؤثر هذه األحكام على مبلغ اإليرادات
واملصاريف التشغيلية املدرجة لكنها ال تؤثر على املوجودات أو املطلوبات أو التدفقات النقدية املدرجة.
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الرتتيبات متعددة العناصر

بالنسبة للرتتيبات اليت تتضمن تسليم منتجات وخدمات جممعة مبا يف ذلك الرتتيبات طويلة األجل ،يتم
فصل هذه املنتجات واخلدمات اجملمعة إىل عناصر فردية لكل منها مسامهة منفصلة يف اإليرادات مع
مراعاة التفاصيل التعاقدية اخلاصة بكل منها وفق تقييمها من وجهة نظر العميل .يتم ربط املبلغ اإلمجايل
للرتتيب بكل منتج بناء على القيمة العادلة النسبية للعنصر الفردي .حتدد اجملموعة بصورة عامة القيمة
العادلة للعناصر الفردية بناء على تقديرات اإلدارة ألسعار البيع الفردية لكل منتج مع األخذ يف االعتبار
القيمة الزمنية للنقود.
 0-5النقدية وشبه النقدية
تتضمن النقدية وشبه النقدية النقد يف الصندوق واحلسابات اجلارية لدى البنوك وتسهيالت املراحبات
اليت تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اقتنائها.
 2-5استثمارات قصيرة األجل
تشمل االستثمارات قصرية األجل الودائع مع البنوك واالستثمارات قصرية األجل األخرى عالية السيولة
واليت تستحق بعد ثالثة أشهر وقبل مضي سنة من تاريخ الشراء.
 2-5الذمم المدينة
تظهر الذمم املدينة باملبالغ األصلية للفواتري بعد خصم خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها .يتم عمل
خمصص للديون املشكوك يف حتصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم متكن اجملموعة من
حتصيل مجيع املبالغ املستحقة مبوجب الشروط األصلية للذمم املدينة .يتم قيد هذه املخصصات يف قائمة
الدخل املوحدة وتظهر حتت بند "مصاريف عمومية وإدارية".
عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة للتحصيل ،يتم شطبها مقابل خمصص الديون املشكوك يف
حتصيلها .يتم قيد أي اسرتدادات الحقة للمبالغ املشطوبة سابقاً حتت بند "مصاريف عمومية وإدارية"
يف قائمة الدخل األولية املوحدة .يتم قيد شطب الذمم املدينة اليت مل يتم تكوين خمصص هلا مباشرة يف
قائمة الدخل األولية املوحدة يف الفرتة اليت مت إجراء الشطب خالهلا حتت بند املصاريف العمومية
واإلدارية.
تصنف الذمم املدينة القابلة للتحصيل بعد أكثر من  12شهراً وتظهر كموجودات غري متداولة يف قائمة
املركز املايل األولية املوحدة.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -5السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 4-5مخزون
يتكون املخزون من أجهزة اهلاتف واملعدات يف موقع العميل وشرائح اهلواتف اخللوية والبطاقات مسبقة
الدفع وإعادة الشحن ويسجل بالتكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .ومتثل القيمة القابلة
للتحقق الفرق بني سعر البيع التقديري يف ظروف العمل االعتيادية ومصاريف استكمال البيع .يتم
حتديد التكلفة باستخدام طريقة املتوسط املرجح .تقوم اجملموعة بتكوين خمصص للبضاعة بطيئة احلركة
واملخزون املتقادم ضمن املصاريف العمومية واإلدارية يف قائمة الدخل األولية املوحدة.
 .-5الممتلكات والمعدات
يتم تسجيل املمتلكات واملعدا ت ،باستثناء األراضي ،بالتكلفة مطروحا منها االستهالك املرتاكم .تشمل
تكلفة املمتلكات واملعدات التكاليف املباشرة والتكاليف اإلضافية املتكبدة يف شرائها وتركيبها صافية من
أي خصومات من املوردين.
خالل الربع املنتهي يف  31مارس 2315م ،نفذت اجملموعة عمليات فحص داخلية لألعمار اإلنتاجية
للممتلكات واملعدات ،بناءً على دراسة نفذها استشاري مستقل مما أدى إىل تغري األعمار اإلنتاجية
لفئات معينة من املوجوداتُ .حي َّمل استهالك املمتلكات واملعدات على قائمة الدخل األولية املوحدة
باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي َّ
املقدر لكل منها وفقاً لنسب االستهالك
السنوية.

مباين
حتسينات عقار مستأجر
معدات شبكة االتصاالت
أجهزة وبرامج حاسب آيل
معدات مكتبية ومفروشات
سيارات

التقديرات المطبقة اعتباراً التقديرات المطبقة كما
في  00ديسمبر
من  0يناير  5302وما
 5302وما قبل ذلك
بعد ذلك

٪5
٪13
٪23 - ٪4
٪23 - ٪16
٪33 - ٪14
٪25 - ٪23

٪5
٪13
٪23 - ٪5
٪25
٪25 - ٪23
٪25 - ٪23

مت إثبات مصروف استهالك إضايف خالل الفرتة املالية ملعاجلة أي تأخري معلوم يف الرمسلة أو التحويل من
أعمال رأمسالية قيد التنفيذ.
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شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -5السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
.-5

الممتلكات والمعدات (تتمة)

تتم رمسلة التجديدات والتحسينات الرئيسية إذا كانت تزيد من اإلنتاجية أو العمر التشغيلي
للموجودات .كما تتم رمسلة األجور والتكاليف املباشرة األخرى ،أما اإلصالحات والتحسينات الصغرية
فيتم حتميلها كمصاريف عند حدوثها .كما يتم إثبات الربح أو اخلسارة الناجتة عن عملية استبعاد
املوجودات واليت متثل الفرق بني متحصالت البيع والقيمة الدفرتية للموجودات يف قائمة الدخل األولية
املوحدة.
تظهر األعمال الرأمسالية قيد التنفيذ بالتكلفة حلني انتهاء اإلنشاء أو الرتكيب ،وعندئذ يتم حتويل تكلفة
هذه املوجودات باإلضافة إىل التكاليف املنسوبة مباشرة إىل اإلنشاء أو الرتكيب ،مبا يف ذلك تكاليف
االقرتاض املرمسلة ،إىل فئة املوجودات املعنية .ال يتم حتميل االستهالك على األعمال الرأمسالية قيد
التنفيذ.
 6-5رسوم اقتناء التراخيص
يتم إطفاء رسوم اقتناء الرتاخيص حسب العمر النظامي للرخصة املقتناة .يتم حتميل اإلطفاء كمصاريف
يف قائمة الدخل األولية املوحدة .ويتم مراجعة رسوم الرتاخيص املرمسلة يف هناية كل سنة مالية لتحديد
أي اخنفاض يف القيمة .ويف حالة وجود مؤشر لالخنفاض الدائم يف رسوم الرتاخيص فيتم حتميل خسائر
االخنفاض الدائم يف قائمة الدخل األولية املوحدة.
 1-5الشهرة
متثل الشهرة زيادة تكلفة شراء الشركات التابعة عن القيمة العادلة لصايف املوجودات املشرتاة يف تاريخ
الشراء وتقيد يف قائمة املركز املايل األولية املوحدة بصايف التكلفة بعد التعديالت خلسارة اهلبوط يف
القيمة ،إن وجدت (إيضاح .)13-2
 03-5االستثمارات في شركات تابعة وزميلة
(أ) الشركات التابعة
الشركات التابعة هي تلك اليت لدى اجملموعة القدرة على توجيه سياساهتا املالية والتشغيلية للحصول على
املنافع االقتصادية ،واليت تنشأ عادة عند االحتفاظ بأكثر من نصف حقوق التصويت يف الشركات
التابعة .يتم توحيد حسابات الشركة التابعة بالكامل من تاريخ حتويل السيطرة إىل اجملموعة ويتم عدم
توحيدها من تاريخ توقف السيطرة.
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شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -5السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 03-5االستثمارات في شركات تابعة وزميلة (تتمة)
تستخدم طريقة الشراء يف احملاسبة لقيد شراء الشركات التابعة .تقاس تكلفة الشراء على أساس القيمة
العادلة للموجودات املشرتاة أو االلتزامات اليت مت تكبدها أو حتملها كما يف تاريخ الشراء باإلضافة إىل
التكاليف املباشرة العائدة لعملية الشراء .إن زيادة تكلفة الشراء عن القيمة العادلة حلصة اجملموعة يف
صايف املوجودات املشرتاة القاب لة للتحديد ،تقيد كشهرة .تقيد الشهرة الناجتة عن شراء الشركات التابعة
بشكل منفصل يف قائمة املركز املايل األولية املوحدة املرفقة .يتم سنوياً اختبار الشهرة فيما يتعلق باهلبوط
يف القيمة ،وتقيد بصايف التكلفة بعد حسم أي خسارة هبوط ،إن وجدت.
يتم استبعاد املعامالت بني شركات اجملموعة األرباح غري احملققة الناجتة عنها وكذلك األرصدة املتعلقة هبا.
ويتم كذلك استبعاد اخلسائر غري احملققة .مت تغيري السياسات احملاسبية للشركات التابعة عند الضرورة
لتتماشى مع السياسات احملاسبية للمجموعة.
(ب) الشركات الزميلة
الشركات الزميلة هي الشركات اليت يكون للمجموعة تأثري جوهري عليها دون أن يصاحب ذلك
سيطرة .يتم قيد االستثمارات يف شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق امللكية وتقيد مبدئياً بالتكلفة.
تقيد حصة اجملموعة يف ربح أو خسارة الشركات الزميلة املتحققة بعد الشراء يف قائمة الدخل األولية
املوحدة ،كما تقيد حصتها يف التغري يف االحتياطيات الذي حيدث بعد الشراء يف االحتياطيات .يتم
تعديل القيمة الدفرتية لالستثمار باحلركة املرتاكمة ملا بعد الشراء .عندما تكون حصة اجملموعة يف خسائر
شركة شقيقة مساوية حلصتها يف الشركة الزميلة أو أكثر ،مبا فيها أي ذمم مدينة غري مضمونة ،ال تقيد
اجملموعة أي خسائر إضافية ،ما مل تتكبد أي التزامات أو تسديدات نيابة عن الشركة الزميلة.
يتم استبعاد األرباح غري احملققة من املعامالت بني اجملموعة وشركاهتا الزميلة إىل حد حصة اجملموعة يف
الشركات الزميلة .كذلك يتم استبعاد اخلسائر غري احملققة ما مل تقدم العملية دليالً على وجود هبوط يف
احملول.
قيمة األصل َّ
يتم قيد األرباح واخلسائر الناجتة عن االستثمارات يف شركات زميلة يف قائمة الدخل األولية املوحدة.
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شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -5السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 03-5االستثمارات في شركات تابعة وزميلة (تتمة)
(ج) حقوق األقلية
متثل حقوق األقلية اجلزء من الربح أو اخلسارة غري املقتىن من قبل اجملموعة وتعرض بشكل منفصل يف
قائمة الدخل األولية املوحدة وضمن حقوق امللكية يف قائمة املركز املايل األولية املوحدة بشكل منفصل
عن حقوق املسامهني.
يتم احتساب حيازة حقوق األ قلية كمعامالت مع املالكني بصفتهم مالكني وبالتايل ال يتم قيد شهرة
كنتيجة هلذه املعامالت .تقوم اجملموعة بقيد أي حقوق أقلية يف الشركة املقتناة لكل حيازة على حدة
سواء بالقيمة العادلة أو باحلصة باملتناسبة حلقوق امللكية يف املبالغ املدرجة للشركة املقتناة واحملددة كصايف
موجودات.
 00-5الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية
تتم مراجعة املوجودات غري املالية ،عدا الشهرة ،فيما يتعلق باهلبوط يف قيمتها عندما تشري احلاالت أو
التغري يف الظروف إىل أن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لالسرتداد .يتم إثبات اخلسارة الناجتة عن
اهل بوط يف القيمة ،واليت متثل الزيادة يف القيمة الدفرتية لألصل عن القيمة القابلة لالسرتداد وهي القيمة
العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو قيمة االستخدام ،أيهما أعلى .لغرض تقدير اهلبوط ،يتم جتميع
املوجودات على أدىن مستوى هلا حبيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة وحمددة (وحدات مدرة للنقد).
يتم مراجعة املوجودات غري املالية ،عدا الشهرة ،واليت سبق أن حدث هبوط يف قيمتها بغرض احتمال
عكس ذلك اهلبوط ،وذلك يف تاريخ كل فرتة مالية .إذا ما مت الحقاً عكس خسارة اهلبوط يف القيمة،
عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل أو الوحدة املدرة للنقد إىل التقدير املـُ َّ
عدل لقيمتها القابلة
لالسرتداد ،على أال يزيد عن القيمة الدفرتية فيما لو مل يتم إثبات خسارة اهلبوط يف قيمة ذلك األصل
أو الوحدة املدرة للنقد يف السنوات السابقة .يتم إثبات عكس خسارة اهلبوط يف القيمة فوراًكإيرادات يف
قائمة الدخل األولية املوحدة .خسائر اهلبوط يف القيمة املدرجة ضمن الشهرة ال ميكن عكسها.
 05-5القروض
يتم إثبات القروض بقيمة املتحصالت املستلمة بعد خصم تكاليف املعاملة املتكبدة ،إن وجدت .يتم
رمسلة تكاليف القروض اليت ترتبط مباشرًة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلة وذلك كجزء من
هذه املوجودات .يتم حتميل تكاليف القروض األخرى على قائمة الدخل األولية املوحدة.
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شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -5السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 00-5ذمم دائنة ومستحقات
بتم إثبات مبالغ املطلوبات اليت سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة ،سواءً مت إصدار فواتري
مبوجبها إىل اجملموعة أم ال.
 02-5مخصصات
ُحتتسب املخصصات عندما يرتتب على اجملموعة التزام قانوين أو ضمين حايل نتيجة حلدث سابق
ويكون من احملتمل أن يستدعي األمر تكبد موارد لتسوية االلتزام ويكون باإلمكان تقدير قيمة االلتزام
ٍ
بشكل موثوق به.
 02-5الزكاة وضريبة الدخل
ختضع اجملموعة للزكاة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل ("املصلحة") .يتم حتميل الزكاة املستحقة على
اجملموعة والزكاة املتعلقة مبلكية اجملموعة يف الشركات التابعة السعودية على قائمة الدخل األولية املوحدة.
خي ضع الشركاء األجانب يف الشركات التابعة السعودية املوحدة إىل ضريبة الدخل .يتم حتميل خمصصات
ضريبة الدخل املتعلقة بالشركاء األجانب يف تلك الشركات التابعة على حقوق األقلية .يتم تسجيل
املبالغ اإلضافية املستحقة مبوجب الربوط النهائية ،إن وجدت ،عند حتديدها .تقوم الشركة وشركاهتا
التابعة السعودية باستقطاع الضريبة الواجبة عن معامالت حمددة مع أطراف غري مقيمة يف اململكة العربية
السعودية وذلك طبقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي.
ختضع الشركات التابعة األجنبية لضريبة الدخل يف البالد اليت متارس فيها نشاطها .يتم حتميل هذه
الضريبة على قائمة الدخل األولية املوحدة.
 04-5مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم قيد خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني مبوجب شروط أنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية
وحي َّمل على قائمة الدخل األولية املوحدة .يتم
السعودية من قبل الشركة وشركاهتا التابعة السعودية ُ
احتساب خمصص هناية اخلدمة للموظفني مبوجب طريقة تكلفة الوحدة املتوقعة .ويتم قيد املخصص بناءً
على القيمة احلالية اللتزامات املكافآت احملددة.
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شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -5السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 04-5مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (تتمة)
يتم احتساب القيمة احلالية اللتزامات املكافآت احملددة باستخدام االفرتاضات على متوسط املـُ َّ
عدل
السنوي للزيادة يف الرواتب ومتوسط مدة التوظيف ومعدل خصم مناسب .يتم احتساب االفرتاضات
املستخدمة على أساس متوافق لكل فرتة وهي تعكس أفضل تقدير لدى اإلدارة .يتم حتديد معدالت
اخلصم وفقاً ألفضل التقديرات املتوفرة حول العوائد السوقية املتوفرة حالياً يف تاريخ التقرير مع الرجوع إىل
سندات احلكومة والشركات.
 0.-5اإليرادات
تتألف اإليرادات من القيم العادلة للمقابل املادي املستلم أو املستحق من بيع البضائع واخلدمات يف
السياق الطبيعي ألنشطة اجملموعة وتظهر صافية من اخلصومات واحلوافز والتخفيضات بعد استبعاد
اإليرادات داخل اجملموعة.
يتم إثبات اإليراد عندما يكون من املمكن قياسه بشكل موثوق وعندما يكون من املرجح أن تؤول
املنفعة االقتصادية إىل اجملموعة وعندما تتحقق معايري حمددة لكل من أنشطة اجملموعة كما هو موضح
أدناه.
تتألف إيرادات اجملموعة من خدمات االتصاالت املتنقلة كما يلي:
(أ) تتألف اإليرادات من االتصاالت املتنقلة من مبالغ حمملة على العمالء نتيجة عمليات التفعيل
والربط واستخدام العمالء لفرتات البث والرسائل النصية ومجيع خدمات االتصاالت املتنقلة
األخرى ،مبا يف ذلك توفري خدمات البيانات واملعلومات ورسوم ربط مستخدمي شبكات
االتصاالت األرضية واحملمولة األخرى بشبكة اجملموعة.
(ب) يتم إثبات إيرادات استخدام العمالء لفرتات البث والرسائل النصية وخدمات البيانات كجزء من
الفواتري الدورية ويعرتف هبا كإيراد خالل فرتات الربط املتعلقة هبا .يتم االعرتاف باإليرادات من
اخلدمات غري املفوترة والناجتة من اخلدمات اليت مت تقدميها يف الفرتة ما بني تاريخ إصدار الفاتورة
إيل هناية الفرتة احملاسبية وتسجل كإيرادات مستحقة بينما يتم تأجيل االعرتاف باإليرادات غري
املكتسبة اليت يتم تقدميها يف الفرتات التالية لكل فرتة حماسبية إيل أن يقوم العميل باستخدام
فرتات البث.

- 23 -

شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -5السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 0.-5اإليرادات (تتمة)
(ج) يتم إثبات إيرادات رسوم التفعيل والربط بشكل كامل ،وهي رسوم غري قابلة لالسرتداد تدفع ملرة
واحدة فقط عند ربط العمالء بشبكة اجملموعة خالل الفرتة اليت تنتهي فيها التزامات اجملموعة
(انظر إيضاح ( 17-2ي))  .ال يعتمد دفع الرسوم للمجموعة على إعادة البيع أو الدفع من قبل
املستخدم النهائي حيث ال توجد للمجموعة التزامات إضافية فيما يتعلق بإعادة البيع أو التسليم
وتتحقق مجيع املعايري األخرى إلثبات اإليرادات.
(د) يتم إثبات إيرادات رسوم االشرتاك الشهري واليت ال ختتلف وفقاً لالستخدام على أساس طريقة
القسط الثابت على مدى فرتة تقدمي اخلدمة.
(ه) يتم إثبات إيرادات الربط البيين على أساس القيمة اإلمجالية للفواتري املقدمة للمشغلني اآلخرين
مقابل خدمات االتصاالت االنتهائية عن فرتات االتصال ،وخدمات الرسائل النصية وتوفري
خدمات االتصاالت املتنقلة األخرى للفرتة املفوتر عنها وفقاً للتعرفة املتفق عليها.
(و) يتم إثبات إيرادات التجوال على أساس القيمة اإلمجالية للفواتري املقدمة لشركاء التجوال بناءً على
احلركة الفعلية لنقل البيانات خالل الفرتة املفوتر عنها.

(ز) يتم إثبات اإليرادات من بيع أجهزة االتصاالت وشرائح االتصال عند تسليمها للعمالء يف الفرتة
اليت تتم فيها عملية البيع.
(ح) يتم عرض اإليرادات من بيع أجهزة االتصاالت اجملمعة مع شرائح االتصال بالصايف بعد خصم
التكاليف املرتبطة هبا.
(ط) يتم االعرتاف باإليراد من اتفاقيات التأجري التمويلي عندما تنتقل مجيع املخاطر واملكاسب
اجلوهرية املرتبطة بامللكية من قبل املؤجر وال يكون هناك أي التزامات على املؤجر مل يتم الوفاء هبا
والىت ميكن أن تؤثر على القبول النهائي للرتتيب من قبل املستأجر .وعندما تشكل ترتيبات
التأجري التمويلي جزءاً من تسليم املنتجات واخلدمات اجملمعة ،فإن ختصيص القيم العادلة يتبع
السياسة احملاسبية املبينة يف اإليضاح ( 17-2ي).
(ي) فيما يتعلق بالعروض اليت تتضمن تقدمي عروض جممعة ،فإنه يتم تقسيم العرض إيل عناصر فردية
لكل منها مسامهة منفردة يف اإليرادات مقيمة من وجهة نظر العميل .ويتم توزيع قيمة العرض
على كل عنصر من عناصر العرض بناءً على القيمة العادلة تناسبياً لكل عنصر .تقوم اجملموعة
بصفة عامة بتحديد القيمة العادلة لكل عنصر طبقاً لسعر البيع العادي لذلك العنصر على
أساس مستقل.
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شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -5السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 06-5التكاليف والمصاريف

 0-06-5تكلفة اإليرادات
متثل تكلفة اإليرادات تكلفة اخلدمات واملبيعات املتكبدة خالل الفرتة وتشمل تكاليف البضائع املباعة
وتكاليف العمال املباشرة ونفقات حكومية وتكاليف االتصاالت الداخلية ومصاريف غري مباشرة تتعلق
باإليرادات املثبتة.
 -0-06-5أ الرسوم الحكومية
متثل الرسوم احلكومية رسوم تقدمي اخلدمة جتارياً ورسوم الرخصة والطيف الرتددي والتكاليف املرتتبة على
اجملموعة مقابل حقوق تقدمي خدمات االتصاالت واملعطيات باململكة العربية السعودية وفقاً التفاقيات
الرتخيص .ويتم إثباهتا يف الفرتات املتعلقة هبا وقت االستخدام وتدرج ضمن بند تكلفة اخلدمات يف
قائمة الدخل األولية املوحدة.
 -0-06-5ب مصاريف الربط البيني
متثل مصاريف الربط البيين مصاريف الربط بشبكات اتصاالت أجنبية وحملية .ويتم إثباهتا يف فرتات تنفيذ
املكاملات ذات الصلة وتدرج ضمن بند تكلفة اخلدمات يف قائمة الدخل األولية املوحدة.
 5-06-5مصاريف بيعية وتسويقية
متثل املصاريف الناجتة عن جهود إدارة اجملموعة املتعلقة بأعمال التسويق أو أعمال البيع والتوزيع.
تشتمل مصاريف البيع والتسويق على التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت ال تكون بالضرورة جزءاً من
تكاليف اإليرادات .توزع هذه التكاليف بني مصاريف البيع والتسويق وتكاليف اإليرادات ،إن لزم األمر،
بطريقة منتظمة.
 0-06-5مصاريف وعمومية وإدارية
متثل املصاريف املتعلقة باإلدارة وليس بأعمال كسب اإليرادات أو أعمال البيع والتوزيع .تشتمل
املصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت ال تكون بالضرورة جزءاً من
تكاليف اإليرادات .توزع هذه التكاليف بني املصاريف العمومية واإلدارية وتكاليف اإليرادات ،إن لزم
األمر ،بطريقة منتظمة.
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شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -5السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 01-5توزيعات أرباح
تقيد توزيعات األرباح يف القوائم املالية األولية املوحدة يف الفرتة اليت يتم املوافقة عليها من قبل املسامهني
يف اجملموعة.
 53-5المعامالت بالعمالت األجنبية
(أ) العملة الرئيسية والتشغيلية
تظهر البنود يف القوائم املالية األولية املوحدة للشركة بالريـال السعودي وهو العملة التشغيلية للشركة وعملة
العرض للمجموعة .حتدد كل شركة تابعة ضمن اجملموعة عملتها التشغيلية اخلاصة هبا ،ونتيجة لذلك فإن
البنود الواردة يف القوائم املالية لكل شركة تابعة على حدة يتم قياسها باستخدام تلك العملة التشغيلية.
(ب) معامالت وأرصدة
يتم قيد املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية على مستوى الشركات التابعة مبدئياً بسعر صرف العملة
التشغيلية السائد يف تاريخ تلك املعامالت .يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناجتة عن تسوية تلك
املعامالت ،واليت تعترب غري جوهرية لسنة 2314م و2315م ،وكذلك الناجتة من حتويل املوجودات
واملطلوبات النقدية بالعملة األجنبية على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما يف هناية العام
ضمن قائمة الدخل األولية املوحدة.
(ج) شركات اجملموعة
يقيد الناتج عن حتويل املراكز املالية ونتائج األعمال للشركات األجنبية التابعة والزميلة غري العاملة يف
بيئات اقتصادية ذات تضخم مرتقع اليت تكون عملتها الرئيسية غري الريـال السعودي اىل الريـال السعودي
كما يلي:
ُ -1حتول املوجودات واملطلوبات لكل قائمة مركز مايل بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ قائمة املركز
املايل.
ُ -2حتول اإليرادات واملصاريف لكل قائمة دخل على أساس متوسط سعر الصرف.
ُ -3حتول بنود حسابات حقوق امللكية بأسعار الصرف السائدة يف التواريخ اليت تعود لكل بند عند
حدوثه.
تدرج التعديالت املرتاكمة الناجتة عن حتويل القوائم املالية للشركات التابعة أو الزميلة األجنبية إىل الريـال
السعودي كبند منفصل ضمن حقوق املسامهني.
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شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -5السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 50-5إيجارات تشغيلية ورأسمالية
يتم تصنيف عقود اإلجيار كعقود إجيار رأمسالية إذا ترتب على عقد اإلجيار حتويل جوهري ملنافع وخماطر
امللكية املتعلقة باألصل ويتم تصنيف عقود اإلجيار األخرى كعقود إجيار تشغيلية حيث تدرج مصاريف
وإيرادات إجيارات التشغيل يف قائمة الدخل األولية املوحدة وفقا لطريقة القسط الثابت على فرتات
اإلجيارات.
يتم قيد الق يمة احلالية لدفعات اإلجيار عن املوجودات املباعة مبوجب التأجري التمويلي كذمم مدينة
صافية من اإليراد التمويلي غري املكتسب .يتم قيد إيراد التأجري على مدار فرتة اإلجيار باستخدام طريقة
صايف االستثمار ،واليت تعكس معدل عائد دوري مستمر .يتم تكوين خمصص لذمم اإلجيار املدينة
عندما تصبح مشكوكا يف حتصيلها ،وتصنف املبالغ املستحقة ألكثر من سنة واحدة كموجودات غري
متداولة.
 55-5برنامج الوالء للعمالء
تقدم اجملموعة برنامج الوالء للعمالء الذي يقدم مزايا متنوعة للعمالء .تعتمد مكافآت برنامج الوالء
للعمالء على استخدام العميل للخدمات اليت تقدمها اجملموعة .تقوم اجملموعة باحتساب رصيد
املكافآت املكتسبة اخلاص بربنامج الوالء للعمالء على حدة كجزء مستقل من عملية البيع اليت مت
اكتساب املكافآت خالهلا.
يتم االعرتاف باملقابل املايل لرصيد املكافآت خالل البيع املبدئي على أساس القيمة العادلة ويتم
االعرتاف هبا كالتزام يف قائمة املركز املايل املوحدة حىت يتم استبدال املكافآت .يتم حتديد القيمة العادلة
باستخدام أساليب تقدير تأخذ يف االعتبار القيمة العادلة للمزايا اليت ميكن استبدال املكافآت هبا .كما
تبيع اجملموعة أيضاً هذه املكافآت ألطراف ثالثة الستخدامها يف األنشطة الرتوجيية للمجموعة .يتم
االعرتاف باإليراد من تلك املبيعات عند استبدال هذه املكافآت.
 50-5مطلوبات محتملة
هي التزامات من احملتمل أن تنشأ عن أحداث سابقة ويتأكد وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم
وقوع واحد أو أكثر من أحداث مستقبلية غري مؤكدة ال تقع ضمن السيطرة الكاملة للمجموعة ،أو
التزام حايل ال يتم قيده ألن من غري احملتمل أن تكون هناك حاجة لتدفق املوارد لتسوية االلتزام .يف حال
عدم القدرة على قياس مبلغ االلتزام مبوثوقية كافية فإن اجملموعة ال تدرج املطلوبات احملتملة وإمنا تفصح
عنها يف القوائم املالية األولية املوحدة.
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شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -5السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 52-5التقارير القطاعية
(أ) قطاع األعمال
إن قطاع األعمال هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت:
 -1تعمل يف أنشطة تدر إيرادات.
 -2تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياهتا من أجل اختاذ القرارات اليت تتعلق بتوزيع املصادر
وتقييم األداء.
 -3تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل.
(ب) القطاع اجلغرايف
القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت تقوم بأنشطة تدر إيرادات يف
بيئة اقتصادية حمددة ختضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك اليت تعمل يف بيئات اقتصادية أخرى( .انظر
أيضاً إيضاح .)11
-0

الذمم المدينة ،بالصافي
ذمم مدينة
يطرح :خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

5302م
2.120.615
()5.500.304

5302م
( ُمعدَّلة)
7.327.333
()863.131

0..23.624

6.163.844

قامت الشركة خالل الربع الرابع من عام 2314م بالبدء بإجراءات التحكيم خبصوص املبالغ املستحقة
لشركة موبايلي الناجتة من اتفاقية اخلدمات املربمة مع شركة االتصاالت املتنقلة (زين السعودية) بتاريخ 1
مجادى األوىل 1424ه (املوافق  6مايو 2338م) واملتعلقة بقيام شركة موبايلي بتقدمي خدمات لشركة
(زين السعودية) تشمل خدمات التجوال الوطين واملشاركة يف مواقع األبراج ووصالت الرتاسل و نقل
احلركة الدولية .مت عقد اجللسة األوىل أمام هيئة التحكيم ،وذلك يوم السبت  28صفر 1436ه
(املوافق  23ديسمرب 2314م) ،ومت خالهلا االتفاق على اإلجراءات اليت ستتبعها هيئة التحكيم يف نظر
النزاع ،كما قدمت شركة موبايلي خالهلا الئحة دعواها.
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شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -0الذمم المدينة بالصافي (تتمة)
انعقدت اجللسة الثانية يوم السبت بتاريخ  18ربيع الثاين 1436ه (املوافق  7فرباير 2315م) واليت
قدمت اجملموعة خالهلا الوثائق املتعلقة بإلغاء تكليف حماميها الذي توىل القضية يف السابق وأكدت
تعيني ٍ
حمام جديد لتمثيل اجملموعة يف هذه القضية .قررت هيئة التحكيم حتديد موعد اجللسة القادمة يف
يوم السبت بتاريخ  25ربيع اآلخر 1436ه (املوافق  14فرباير 2315م).
بتاريخ  25ربيع الثاين 1436ه (املوافق  14فرباير 2315م اعتمدت هيئة التحكيم تعيني اجملموعة
للمحامي اجلديد لتمثيل اجملموعة يف هذه القضية .وخالل هذه اجللسة أيضاً قامت اجملموعة بتقدمي
الئحة الرد رقم  1على الئحة الدفاع املقدمة من قبل زين السعودية .إضافة إىل ذلك ،قدمت زين
السعودية ردها على الرد املقدم من اجملموعة.
بتاريخ  5شعبان 1436ه (املوافق  23مايو 2315م) قامت اجملموعة بإعداد وتسليم الئحة تفصيلية
تشمل الالئحة املطلوبة ومرفقاهتا ألمانة سر هيئة التحكيم .أقرت شركة زين باستالم الالئحة التفصيلية
واليت ُحددت مهلة مقدارها شهرين ونصف من تاريخ استالمها لالئحة إلعداد وتقدمي ردها على هذه
الالئحة.
بتاريخ  26رمضان 1436ه (املوافق  13يوليو 2315م) أعلنت شركة زين السعودية عرب موقع تداول
أهنا قامت بتسليم ردها واملستندات املرفقة به ألمانة سر هيئة التحكيم ويف نفس التاريخ أقرت شركة
موبايلي باستالم هذا الرد واملستندات املرفقة به كما أشارت أيضاً إىل أهنا سوف تقوم بالرد عليها وفقاً
إلجراءات هيئة التحكيم.
بتاريخ  13رمضان 1436ه (املوافق  27يونيو 2315م) ،أعلنت اجملموعة عرب موقع تداول بأنه نتيجة
لعمل مراجعة ألرصدة الذمم القائمة ،سوف يتم تسجيل خمصص إضايف مببلغ  833مليون ريـال
سعودي مقابل املبالغ املستحقة من شركة زين السعودية ،وينعكس أثر ذلك على القوائم املالية األولية
املوحدة للمجموعة لفرتيت الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف  33يونيو 2315م.
إن أرصدة الذمم املدينة اخلاصة إلجراءات التحكيم تبلغ  2.2مليار ريـال سعودي كما يف  33يونيو
2315م .هذا وقد قامت اجملموعة بتكوين خمصصات امجالية بقيمة  2مليار ريـال سعودي مقابل امجايل
الذمم املستحقة من شركة زين السعودية كما يف  33يونيو 2315م .خالل الربع املنتهي يف  33يونيو
2315م ،بلغ إمجايل خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها  833مليون ريـال سعودي خمصوماً منه مبلغ
 25مليون ريـال سعودي غري خاضعة إلجراءات التحكيم ( 152مليون ريـال سعودي حمملة يف السنة
املنتهية يف  31ديسمرب 2314م).
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شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
إن اتفاقية اخلدمات ما زالت سارية .كما أن اجملموعة تستلم دفعات غري منتظمة من شركة زين السعودية
عن اخلدمات املقدمة .وحيث أن نتيجة إجراءات التحكيم ما زالت قائمة ،تعتقد اإلدارة أنه مت تكوين
خمصصات كافية ومناسبة كما يف  33يونيو 2315م.
قامت اجملموعة أيضاً بإعادة تقييم قابلية أرصدة قائمة متنوعة للتحصيل ،وبناءً على الظروف احلالية ويف
كل حالة مت جتنيب مبالغ إضافية مقابل املخاطر العالية لعدم التحصيل.
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شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -2الممتلكات والمعدات ،بالصافي

معدات شبكة
االتصاالت

أجهزة وبرامج
حاسب آلي

 1يناير 2315م
إضافات cإعادة تصنيف
حتويالت
استبعادات

274.713
-

753.813
()16.348
158.578
-

743.376
31.127
11.841
-

33.243.236
442.358
383.484
()1.682

4.333.832
()7.413
85.426
()7

 03يونيو 5302م

5.2..03

615.113

.64.012

2.036.036 00.002.030

التكلفة

أراضي

مباني

تحسينات عقار
مستأجر

االستهالك المتراكم

2.141.683
234.453
()5

 1يناير 2315م
استهالك الفرتة
استبعادات

-

47.824
14.277
-

457.252
34.557
-

13.243.838
1.144.331
()1.348

 03يونيو 5302م

-

00..034

214.631

5.014.056 00.210..10

معدات مكتبية
ومفروشات

سيارات

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ

المجموع

446.738
564
-

2.642
-

481.823
518.443
()636.384
-

37.524.137
1.318.381
()1.684

21..035

5.425

642.065

06.223.651

434.783
14.344
-

1.231
175
-

-

13.451.613
1.476.812
()1.353

250.651

0.234

-

02.15..341

صافي القيمة الدفترية
 03يونيو 5302م

5.2..03

..2.662

561.262

0..05.063 01.455.003

.0.2.0

0.504

642.065

50.400..43

قامت الشركة برمسلة تكاليف اقرتاض مببلغ  23.47مليون ريـال سعودي (للفرتة املنتهية يف 33يونيو 2314م 2.85 :مليون ريـال سعودي) ورواتب فنيني لدى الشركة مببلغ
 72.51مليون ريـال سعودي (للفرتة املنتهية يف 33يونيو 2314م 74.43 :مليون ريـال سعودي) ،خالل فرتة الستة أشهر املنتهية يف  33يونيو 2315م.
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شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -2الممتلكات والمعدات ،بالصافي (تتمة)
(معدَّلة)
التكلفة ُ
 1يناير 2314م
إضافات
حتويالت
استبعادات

 03يونيو 5302م
(معدَّل)
االستهالك المتراكم ُ
 1يناير 2314م
استهالك الفرتة
استبعادات

 03يونيو 5302م
(معدَّل)
صافي القيمة الدفترية ُ

 03يونيو 5302م

أراضي

مباني

تحسينات
عقار مستأجر

معدات شبكة
االتصاالت

أجهزة وبرامج
حاسب آلي
2.886.433
548.467
131.183
-

275.363
2.184
-

737.131
74.737
64.534
-

733.443
27.846
-

25.241.734
2.784.538
367.822
()4.242

5...221

664.02.

.00.664

0.40..360 56.012..2.

معدات مكتبية
ومفروشات

سيارات

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ

المجموع

468.726
15.533
532
-

2.373
272
-

532.645
747.231
()564.316
-

33.818.884
4.311.333
()4.242

262..26

5.425

.03.663

02.052.615

-

73.248
17.263
-

387.427
35.143
-

8.341.543
1.343.273
()1.833

1.618.337
248.571
-

377.641
17.231
-

876
183
-

-

13.444.322
1.458.675
()1.833

-

13.236

250.00.

1.003.304

0.104.436

012.615

0.324

-

00.124.01.

5...221

.12.601

036..41

0..33.2.2 01.542..00
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61.644

0.264

.03.663

50.041.412

شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -2رسوم اقتناء التراخيص ،بالصافي
رخصة خدمة
االتصاالت
المتنقلة

رخصة خدمات
الجيل الثالث
()G0

أخرى

اإلجمالي

التكلفة
 1يناير 2315م
إضافات
استبعادات

12.213.333
-

753.753
-

1.135.354
27.571
()13.342

14.348.834
27.571
()13.342

 03يونيو 5302م

05.503.333

.20..23

0.021.206

02.000.566

اإلطفاء المتراكم
 1يناير 2315م
إطفاء الفرتة
استبعادات

4.473.412
241.332
-

336.343
14.414
-

243.415
42.124
()732

5.523.667
248.343
()732

 03يونيو 5302م

2.505.502

050.522

562.60.

2.606.032

صافي القيمة الدفترية
 03يونيو 5302م

4.11...64
رخصة خدمة
االتصاالت
المتنقلة

205.214
رخصة خدمات
الجيل الثالث
()G0

642..30

أخرى

6.512.160

اإلجمالي

التكلفة
 1يناير 2314م
إضافات

12.213.333
-

753.753
-

845.134
58.332

13.858.854
58.332

 33يونيو 2314م

05.503.333

.20..23

120.000

00.104.640

اإلطفاء المتراكم
 1يناير 2314م
إطفاء الفرتة

4.488.336
241.332

276.513
14.414

181.244
16.841

4.446.368
273.137

 33يونيو 2314م

2..51.436

510.25.

016.023

2.501.0.2

صافي القيمة الدفترية
 33يونيو 2314م

..263.015

245.050
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.22.1.0

6.41..464

شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -4القروض وأوراق الدفع
قروض وأوراق دفع
يطرح :اجلزء املتداول

5302م
02.454.120
()02.454.120

2314م
15.512.278
()1.415.848

-

14.346.433

غري متداولة

اجملموعة غري قادرة على الوفاء بأحد التعهدات املالية كما يف  33يونيو 2315م مبوجب اتفاقيات
التسهيالت التمويلية طويلة األجل مع عدة جهات مقرضة .تقوم اجملموعة حالياً بالتفاوض مع اجلهات
املقرضة للتوصل إىل إعادة حتديد التعهد املذكور اعتبارا من الربع األول من عام 2315م وذلك على
أساس توقعاهتا املالية احلالية ،بقدرهتا على االلتزام هبذا التعهد مستقبالً ىف كل تسهيالهتا التمويلية على
أساس ربع سنوي .ما زالت هذه املفاوضات قائمة ومن املتوقع أن تنتهي خالل الربع الثالث من
2315م .إن اإلدارة واثقة من أن هذه املفاوضات سوف تكلل بالنجاح.
قامت ادارة اجملموعة بالوفاء جبميع التزامات إعادة السداد املرتبطة هبذه التسهيالت خالل فرتة الثالثة
أشهر املنتهية يف  33يونيو  2315م وتتوقع أن تستمر يف الوفاء بالتزامات إعادة السداد قصرية األجل
كما هو موضح يف إيضاح ( -6أ) و( -6ب) على أساس أن املفاوضات مع اجلهات املقرضة للتوصل
إىل إعادة حتديد التعهد سوف تكلل بالنجاح.
يف حال جناح هذه املفاوضات والتوصل إىل إعادة حتديد التعهد املايل ،فإن التفاصيل املفرتضة لتصنيف
واستحقاق القروض وأوراق الدفع املستحقة وقائمة املركز املايل األولية املوحدة امللخصة املفرتضة ستكون
على النحو التايل:
(أ)

تصنيف القروض وأوراق الدفع (باستثناء إعادة التصنيف)
قروض وأوراق دفع
يطرح :اجلزء املتداول

5302م
02.454.120
()5.306.033

5302م
15.512.278
()1.415.848

غري متداول

00.266.420

14.346.433
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شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -4القروض وأوراق الدفع (تتمة)
(ب) تفاصيل استحقاق القروض وأوراق الدفع (باستثناء إعادة التصنيف)
2314م
5302م
1.415.848
5.306.033
11.334.253 03.050.223
3.362.177
0.54..530

أقل من سنة واحدة
من سنة واحدة إىل مخس سنوات
أكثر من مخس سنوات

15.512.278 02.454.120

(ج) قائمة املركز املايل األولية املختصرة املفرتضة كما يف  33يونيو 2315م (باستثناء إعادة
التصنيف)
جمموع املوجودات املتداولة
جمموع املوجودات غري املتداولة
جمموع املوجودات

5302م
03.261.001
00.064.131
20.6.4.526

جمموع املطلوبات املتداولة
جمموع املطلوبات غري املتداولة
جمموع املطلوبات
جمموع حقوق امللكية

02.021.021
00.636.252
56.04...62
02..36.242

جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

20.6.4.526
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شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -4القروض وأوراق الدفع (تتمة)
د) تفاصيل القروض وأوراق الدفع كما يف  33يونيو 2315م (باستثناء إعادة التصنيف) هي كما يلي:
جهة
اإلقراض
بنوك حملية

الشركة
المقترضة
موبايلي

طبيعة
القرض
اتفاقية اعادة
متويل طويلة
األجل
متوافقة مع
أحكام
الشريعة
االسالمية

وكالة ائتمان
التصدير
الفنلندية
()Finnvera
ووكالة ائتمان
التصدير
السويدية
()EKN

موبايلي

متويل طويل
األجل
متوافق مع
أحكام
الشريعة
االسالمية

الغرض من االقتراض
سداد األرصدة القائمة
من القروض املتحصل
عليها سابقاً من قبل
شركة إحتاد إتصاالت
ومتويل املصروفات
الرأمسالية للشركة
ومتطلبات رأس املال
العامل

التاريخ العملة
ريـال
الربع
األول من سعودي
2312م

احلصول على معدات
لشبكتها من كل من
شركيت نوكيا سيمنز
نتوركس واريكسون لرتقية
وتعزيز قدرات البنية
التحتية واستحداث
تقنيات جديدة وتعزيز
القدرة التنافسية هلا يف
شرحية خدمات قطاع
األعمال

دوالر
أمريكي

الربع
الثالث
من
2313م

قيمة
المستخدم
قيمة القرض
 13مليار ريـال
 13مليار
ريـال سعودي سعودي

 644مليون دوالر أمريكي
دوالر أمريكي  442مليون
( 2.4مليار دوالر أمريكي
ريـال سعودي) (1.657
مليون ريـال
سعودي)
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معدل الربح
معدل مراحبة
قائم على
السيبور
مضافاً إليه
هامش ربح
ثابت

شروط الدفع
أقساط نصف
سنوية جمدولة مع
سداد القسط األول
يف أغسطس
2312م وعلى أن
يتم سداد القسط
األخري يف  12فرباير
2314م

المدة
تتوزع مدة
القرض إىل
مخس وسبع
سنوات

معدل ثابت
قدره
٪1.71
سنوياً

أقساط جمدولة

 13سنوات

الجزء
المتداول
1.353
مليون
ريـال
سعودي

84مليون
ريـال
سعودي

الجزء
طويل
األجل
7.336
مليون
ريـال
سعودي

اإلجمالي
8.356
مليون
ريـال
سعودي

1.333
مليون
ريـال
سعودي

1.422
مليون
ريـال
سعودي

شروط
أخرى
ال يوجد

فرتة استخدام
مدهتا 1.5
سنة وفرتة
سداد مطولة
مدهتا 8.5
سنوات

شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -4القروض وأوراق الدفع (تتمة)
د) تفاصيل القروض وأوراق الدفع كما يف  33يونيو 2315م (باستثناء إعادة التصنيف) هي كما يلي:
جهة
اإلقراض
وكالة ائتمان
التصدير
الفنلندية
()Finnvera
ووكالة ائتمان
التصدير
السويدية
()EKN

الشركة
المقترضة طبيعة القرض
موبايلي متويل طويل
األجل متوافق
مع أحكام
الشريعة
االسالمية

البنك
السعودي
لالستثمار

موبايلي

أنظمة
سيسكو
العاملية

موبايلي

متويل طويل
األجل متوافق
مع أحكام
الشريعة
االسالمية
تسهيالت
موردين

الغرض من االقتراض
احلصول على معدات
لشبكتها من كل من
شركيت نوكيا سيمنز
نتوركس واريكسون لرتقية
وتعزيز قدرات البنية
التحتية واستحداث
تقنيات جديدة وتعزيز
القدرة التنافسية هلا يف
شرحية خدمات قطاع
األعمال
لتمويل متطلبات رأس
املال العامل للشركة

احلصول على أجهزة
حلول وأنظمة سيسكو

التاريخ العملة
دوالر
الربع
األول من أمريكي
2314م

قيمة القرض قيمة المستخدم
 563مليون  51مليون دوالر
أمريكي (142
دوالر
مليون ريـال
أمريكي
( 2.1مليار سعودي)
ريـال
سعودي)

معدل الربح
معدل ثابت
قدره ٪2.4
سنوياً

ريـال
الربع
األول من سعودي
2314م

 1.5مليار ريـال
 1.5مليار
ريـال سعودي سعودي

دوالر
الربع
األول من أمريكي
2314م

 133مليون دوالر أمريكي
دوالر أمريكي  43.64مليون
(372.2
دوالر أمريكي
مليون ريـال ( 351.34مليون
سعودي)
ريـال سعودي)

معدل مراحبة
قائم على
السيبور مضاف ًا
إليه هامش ربح
ثابت ٪1.25
معدل تنافسي
ثابت قدره
 ٪3.45سنوياً
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شروط
الدفع
أقساط
جمدولة

المدة
13
سنوات

الجزء
المتداول
-

شروط
الجزء طويل
أخرى
اإلجمالي
األجل
 181مليون  181مليون فرتة استخدام
ريـال سعودي ريـال سعودي مدهتا 1.5
سنة وفرتة
سداد مطولة
مدهتا 8.5
سنوات

1.448
مليون ريـال
سعودي

يسدد على
دفعة واحدة
يف  28يونيو
2323م

7.5
سنوات

-

1.448
مليون ريـال
سعودي

أقساط
نصف سنوية

 3سنوات

 58مليون
ريـال
سعودي

 217مليون  275مليون
ريـال سعودي ريـال سعودي

ال يوجد

ال يوجد

شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -4القروض وأوراق الدفع (تتمة)

د) تفاصيل القروض وأوراق الدفع كما يف  33يونيو 2315م (باستثناء إعادة التصنيف) هي كما يلي:

جهة
اإلقراض
وكالة ائتمان
التصدير
الكندية
()EDC
بنك
سوسيتيه
جنرال

سامبا

الشركة
المقترضة طبيعة القرض
متويل طويل
موبايلي
األجل متوافق
مع أحكام
الشريعة
االسالمية
موبايلي متويل ثنائي
طويل األجل
ومتوافق مع
أحكام الشريعة
اإلسالمية
موبايلي

متويل طويل
األجل متوافق
مع أحكام
الشريعة
االسالمية

الغرض من االقتراض
شراء أجهزة ومعدات
اتصاالت من الكاتل-
لوسنت

قيمة
المستخدم
 24مليون
دوالر أمريكي
( 134مليون
ريـال سعودي)

معدل الربح
ُمعدَّل تنافسي
ثابت قدره
 ٪2.52سنوي ًا

شروط الدفع
أقساط نصف
سنوية

المدة
13.5
سنوات

ُمعدَّل مراحبة
قائم على
الليبور مضاف ًا
إليه هامش ربح
ثابت ٪3.73

دفعة واحدة
مستحقة بتاريخ
 26يونيو
2317

 3سنوات -

ُمعدَّل مراحبة
قائم على
السيبور مضاف ًا
إليه هامش ربح
ثابت ٪1.25

 ٪23على
أقساط و٪83
بدفعة واحدة
مستحقة يف
2321م

 554مليون  578مليون ال يوجد
 7سنوات  14مليون
ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي

التاريخ
الربع
الثاين من
2314م

العملة
دوالر
أمريكي

قيمة القرض
 233مليون
دوالر أمريكي
( 753مليون
ريـال سعودي)

متويل اجلزء غري املغطى الربع
من االتفاقيات مع وكالة الثاين من
ائتمان التصدير
2314م
الفنلندية ()Finnvera
ووكالة ائتمان التصدير
السويديه ()EKN
ووكالة ائتمان التصدير
الكندية ()EDC
الربع
لتمويل متطلبات رأس
الثالث
املال العامل للشركة
من
2314م

دوالر
أمريكي

 233مليون
دوالر أمريكي
( 753مليون
ريـال سعودي)

دوالر أمريكي
 116مليون
دوالر أمريكي
( 436مليار
ريـال سعودي)

ريـال
سعودي

 633مليون
ريـال سعودي

 633مليون
ريـال سعودي
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-

الجزء
المتداول

شروط
الجزء طويل
أخرى
اإلجمالي
األجل
 134مليون  134مليون فرتة استخدام
ريـال سعودي ريـال سعودي مدهتا سنتان
وفرتة سداد
مطولة مدهتا
 8.5سنوات
 436مليون  436مليون ال يوجد
ريـال سعودي ريـال سعودي

شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -4القروض وأوراق الدفع (تتمة)
د) تفاصيل القروض وأوراق الدفع كما يف  33يونيو 2315م (باستثناء إعادة التصنيف) هي كما يلي:
جهة
اإلقراض
البنك
السعودي
الفرنسي

الشركة
طبيعة القرض
المقترضة
متويل طويل
موبايلي
األجل متوافق مع
أحكام الشريعة
االسالمية

بنوك حملية
ودولية

موبايلي

متويل قصري
األجل متوافق مع
أحكام الشريعة
اإلسالمية

تسهيالت موردين

بنوك حملية

بيانات

متويل طويل
األجل متوافق مع
أحكام الشريعة
االسالمية

تسوية قروض قائمة
طويلة األجل باإلضافة
إىل متويل متطلبات رأس
املال العامل للشركة
التابعة

التاريخ
الغرض من االقتراض
متويل متطلبات املصاريف الربع
الثالث
الرأمسالية ورأس املال
من
العامل
2314م

العملة
ريـال
سعودي

الربع
الثاين من
2313م

ريـال
سعودي

الربع
الثاين من
2313م

ريـال
سعودي

قيمة
معدل الربح
قيمة القرض المستخدم
 533مليون  533مليون ُمعدَّل مراحبة
ريـال سعودي ريـال سعودي قائم على
السيبور مضافاً
إليه هامش ربح
ثابت ٪1.25
ُمعدَّل مراحبة
1.654
1.654
مليون ريـال مليون ريـال قائم على
سعودي
سعودي
السيبور مضافاً
إليه هامش ربح
ثابت
ُمعدَّل مراحبة
 1.5مليار
 1.5مليار
ريـال سعودي ريـال سعودي قائم على
السيبور مضافاً
إليه هامش ربح
ثابت ٪1.25
سنوياً

اجملموع
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الجزء
المتداول
-

الجزء طويل
األجل
 533مليون
ريـال سعودي

شروط
أخرى
اإلجمالي
 533مليون ال يوجد
ريـال
سعودي

 458مليون
ريـال سعودي

1.383
مليون ريـال
سعودي

ال يوجد

1.142
مليون ريـال
سعودي

ال يوجد

15.627
مليون ريـال
سعودي

شروط الدفع
دفعة واحدة يف
2317م

المدة
 7سنوات

دفعات غري
منتظمة

 5سنوات

 622مليون
ريـال سعودي

أقساط منتظمة
نصف سنوية
حبيث يستحق
القسط األخري
بتاريخ 17
يونيو 2318م

 5سنوات

 233مليون
ريـال سعودي

 442مليون
ريـال سعودي

2.338
مليون ريـال
سعودي

13.584
مليون ريـال
سعودي

شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -.احتياطي نظامي
متشياً مع متطلبات نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة ،تقوم الشركة
بنهاية السنة املالية بتكوين احتياطي نظامي بنسبة  ٪13من الربح الصايف السنوي حىت يبلغ هذا
االحتياطي  ٪53من رأس املال .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع.
-6

(خسارة) /ربحية السهم
مت احتساب (خسارة)  cربح السهم األساسية من العمليات الرئيسية ومن (اخلسارة)  cالربح الصايف
للفرتة بتقسيم (اخلسارة)  cالرب ـح من العملي ـات الرئيسية و (اخلسارة)  cالربح الصايف للفرتة على متوسـط
عدد األسه ـم القائم ـة خالل الفرتة والبالغة  773مليـ ـون سهـم كما يف  33يونيو 2315م و 2314م.

 -1األدوات المالية وإدارة المخاطر
 0-1األدوات المالية
إن أنشطة اجملموعة تعرضها إىل خماطر مالية خمتلفة ،وتتضمن هذه املخاطر :خماطر السوق (تشمل خماطر
العملة ،خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة وخماطر األسعار) ،خماطر االئتمان وخماطر
السيولة .يركز برنامج إدارة املخاطر العام للمجموعة علـى عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق املالية
ويسعى إىل التقليل من التأثريات العكسية احملتملة علـى األداء املايل للمجموعة.
تتم إدارة املخاطر من قبل اإلدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل جملس اإلدارة .تقوم اإلدارة العليا
بتحديد وتقييم والتحوط ضد املخاطر املالية من خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للمجموعة.
إن أهم أنواع املخاطر هي خماطر االئتمان ،خماطر العملة وخماطر القيمة العادلة وخماطر التدفقات النقدية
لسعر العمولة.
تتضمن األدوات املالية املعروضة ضمن قائمة املركز املايل النقدية وشبه النقدية واالستثمارات قصرية
األجل والذمم املدينة واملطلوب من أطراف ذوي عالقة والقروض قصرية وطويلة األجل وأوراق الدفع
والذمم الدائنة واملطلوب إىل أطراف ذوي عالقة واملصاريف املستحقة واملطلوبات املتداولة األخرى .إن
طرق القيد املطبقة واخلاصة هبذه البنود مت اإلفصاح عنها ضمن السياسة احملاسبية لكل منها .السياسات
احملاسبية للموجودات واملطلوبات املالية مبينة يف إيضاح .2
يتم إجراء املقاصة بني املوجودات واملطلوبات املالية وإثبات الصايف بالقوائم املالية عندما يكون لدى
اجملموعة حق قانوين يف إجراء املقاصة والنية إما للتسوية على أساس الصايف أو إثبات املوجودات
واملطلوبات يف نفس الوقت.
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شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -1األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
 5-1مخاطر االئتمان
إن خماطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إىل تكبد الطرف
األخر خلسارة مالية .يتم إيداع النقد لدى بنوك ذوي تصنيف ائتماين مرتفع .تقوم اجملموعة بتحديث
توقعاهتا النقدية بشكل منتظم وعندما يكون ذلك مناسباً يضاف أي فائض نقدي ضمن االستثمارات
طويلة األجل .لدى اجملموعة عميالن رئيسيان ميثالن  ٪36من إمجايل الذمم املدينة كما يف  33يونيو
2315م ( ٪45كما يف  33يونيو 2314م) .ال يوجد لبقية األرصدة تركيز هام ملخاطر االئتمان حيث
يتم توزيع باقي املخاطر على عدد كبري من األطراف املقابلة والعمالء .تقوم اجملموعة بعملية مراجعة
لسياستها االئتمانية بشكل مستمر متاشياً مع تطورات خماطر السيولة لديها( .انظر أيضاً إيضاح .)5-4
يتم إجراء تقييم لالئتمان هبدف التحقق من املالءة املالية جلميع العمالء قبل توقيع العقود معهم cقبول
طلبات الشراء منهم .تقيَّد الذمم املدينة بعد خصم خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها.
يتم تقييم القدرة االئتمانية لألصول املالية اليت ال تقاس بقيمة االستحقاق أو بقيمة االخنفاض عن طريق
قياس القدرة املالية والتاريخ االئتماين للعمالء ،مع مراعاة أرصدة العمالء الذين مت استالم مجيع
مستحقاهتم يف املاضي بغض النظر عن تأخرهم يف السداد غري اجلوهري .تعرتف اجملموعة باملخصصات
عن طريق قياس احتمالية حتصيل األموال من العمالء إذا كانت احتمالية التحصيل منخفضة وتأخذ يف
االعتبار شطب الديون املستحقة .تعطي عمليات االئتمان والتحصيل مؤشرات دورية عن أعمار
األصول املالية.
 0-1مخاطر العمالت األجنبية
إن خماطر العملة هي خماطر التغري يف قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت
األجنبية .إن معظم معامالت اجملموعة هي بالريـال السعودي والدوالر األمريكي.
تقوم اإلدارة مبراقبة التقلبات يف أسعار العمالت عن كثب وبشكل مستمر .وبناءً على خربهتا تعتقد
اإلدارة أنه من غري الضروري التغطية ضد خماطر العمالت األجنبية حيث أن معظم عملياهتا بالريـال
السعودي والدوالر األمريكي.
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شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -1األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
 2-1مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة
إن خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة هي التعرضات ملخاطر خمتلفة تتعلق بتأثري
تذبذبات أسعار العمولة يف السوق على املركز املايل والتدفقات النقدية للمجموعة .إن تعرض اجملموعة
ملخاطر السوق من التغريات يف أسعار العمولة تنتج بشكل رئيسي من قروض اجملموعة اليت مت احلصول
عليها لتمويل متطلبات رأس املال العامل واملصاريف الرأمسالية .تتم إعادة تسعري هذه القروض على
أساس دوري وهي تعرض اجملموعة ملخاطر التدفقات النقدية لسعر العمولة .تدير اجملموعة خماطر
التدفقات النقدية لسعر العمولة من خالل استغالل النقدية املتوفرة واحلد من االقرتاض .عندما تضطر
اجملموعة لالقرتاض تتم مطابقة مدة القروض مع اإليصاالت املتوقعة .هناك مراجعة دورية ألسعار العمولة
للتحقق من احلد من آثار هذه املخاطر.
 2-1مخاطر السيولة
إن خماطر السيولة هي خماطر أن تواجه منشأة ما صعوبات يف تأمني السيولة الالزمة ملقابلة االلتزامات
املتعلقة باألدوات املالية .قد تنتج خماطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد املوجودات املالية بسرعة
وبقيمة تقارب قيمته العادلة .تقوم اإلدارة عن كثب وبشكل مستمر مبراقبة خماطر السيولة عن طريق
إجراء مراجعة منتظمة عن توفر السيولة الكافية ،االلتزامات احلالية واملستقبلية والنفقات التشغيلية
والرأمسالية  .إضافة إىل ذلك ،تراقب اجملموعة التدفقات النقدية الفعلية وتطابق تواريخ استحقاقها مع
موجوداهتا املالية ومطلوباهتا املالية( .انظر إيضاح .)6
 4-1مخاطر السعر
إن اجملموعة غري معرضة ملخاطر السعر فيما يتعلق بأسهم امللكية ألهنا ال متلك حالياً استثمارات جوهرية
يف األسهم كما يف  33يونيو 2315م.
 .-1القيمة العادلة
إن القيمة العادلة هي القيمة اليت يتم هبا تبادل أصل أو تسوية التزام بني أطراف ذوي دراية ولديهم
الرغبة يف ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة .حيث أنه يتم جتميع األدوات املالية
للمجموعة على أساس التكلفة التارخيية قد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة.
تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة ال ختتلف بشكل جوهري عن
قيمتها الدفرتية.
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شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -03االرتباطات وااللتزامات المحتملة
 0-03ارتباطات
على اجملموعة ارتباطات رأمسالية ناجتة عن عقود توريد ممتلكات ومعدات مل يتم تنفيذها حىت تاريخ
قائمة املركز املايل األولية املوحدة بلغت  8.2مليار ريـال سعودي كما يف  33يونيو 2315م ( 33يونيو
2314م 7.4 :مليار ريـال سعودي).
 5-03التزامات محتملة
يوجد على اجملموعة التزامات حمتملة على شكل خطابات ضمان مببلغ  436مليون ريـال سعودي كما
يف  33يونيو 2315م (2314م 382 :مليون ريـال سعودي).
أصدرت جلنة النظر يف املخالفات التابعة هليئة االتصاالت وتقنية املعلومات ("اهليئة") عدداً من القرارات
بفرض غرامات ضد الشركة ،وقامت الشركة بالتظلم من هذه القرارات وفقاً لنظام االتصاالت .تتعلق
هذه القرارات عدة خمالفات تتضمن كيفية إصدار شرائح االتصال مسبقة الدفع وتقدمي لعروض غري
معتمدة من قبل اهليئة.
كما توجد دعاوى إدارية مقامة من الشركة أمام احملكمة اإلدارية (ديوان املظامل) بالطعن ضد قرارات
اللجنة وفقاً للنظام تتمثل مبا يلي كما يف  33يونيو 2315م:






بلغ عدد الدعاوى  332دعوى مقدمة من الشركة ضد اهليئة وبلغت قيمتها  543مليون ريـال
سعودي.
وقد أصدر ديوان املظامل عدد ( )143حكماً لصاحل موبايلي تقضي بإلغاء ( )143قراراً من
قرارات اللجنة التابعة للهيئة الصادرة بتغرمي الشركة وتبلغ القيمة االمجالية للغرامات امللغاة مبلغ
وقدره  363مليون ريـال سعودي.
بعض هذه األحكام أصبح هنائيا واجب النفاذ (بعد تأكيدها من حمكمة االستئناف) وبلغ جمموع
غراماهتا امللغاة مبلغ وقدره  134مليون ريـال سعودي.

إضافة إىل ذلك ،هناك  16دعاوى مرفوعة من قبل الشركة ضد اهليئة  4دعاوى تتعلق بآلية احتساب
الرسوم احلكومية كما يف  33يونيو 2315م ،من بينها دعوتني مت احلكم فيهما لصاحل الشركة .ويف
تاريخ الحق ،حصلت الشركة على حكم هنائي لصاحلها يف أحد القضايا لصاحل الشركة وحكمني
ابتدائيني يف قضيتني أخرتني لصاحل الشركة .وما زالت القضايا األخرى قيد النظر لدى ديوان املظامل.
تعتقد االدارة وأعضاء جملس اإلدارة بأن احتمال وجود التزامات جوهرية إضافية هو أمر مستبعد وأن
لديها خمصصات مناسبة وكافية بناء على تقدير ٍ
كاف للمبالغ اليت ميكن أن تدفعها .كما أكد
ً
املستشارون القانونيون اخلارجيون أن النتيجة املتوقعة لتلك الدعاوى هي يف صاحل الشركة.
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شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -03االرتباطات وااللتزامات المحتملة (تتمة)
 5-03التزامات محتملة (تتمة)
خالل ديسمرب 2314م ،تسملت اجملموعة مطالبات إضافية من هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات
وقامت بتكوين خمصصات هلا مببلغ  55مليون ريـال سعودي خالل فرتة الستة أشهر املنتهية يف 33
يونيو 2315م اعتقاداً من اإلدارة باهنا تقدير مناسب للمبالغ اليت ميكن أن تدفعها اجملموعة مقابل
تسوية تلك املطالبات.
تتعرض اجملموعة لبعض الدعاوي القضائية يف سياق األعمال الطبيعية .تعتقد اإلدارة أن لديها
خمصصات مناسبة وكافية بناءً على موقف هذه الدعاوى كما يف  33يونيو 2315م.

قدمت اجملموعة إقرارهتا الزكوية ملصلحة الزكاة والدخل لألعوام حىت 2313م وقامت بسداد الزكاة
املستحقة .تعتزم اجملموعة تقدمي إقرارها الزكوي املـُعدَّل لسنة 2313م نتيجة للتعديالت لسنة 2313م.
إن النتيجة املتوقعة لذلك هي مصروف زكاة أقل.
أهنت اجملموعة وضعها الزكوي وحصلت على الربوط الزكوية النهائية لألعوام حىت 2336م .استلمت
اجملموعة الربوط الزكوية للسنوات من 2337م حىت 2311م واليت أظهرت فروقات إضافية يف الزكاة
وضريبة االستقطاع مببلغ  317مليون ريـال سعودي و  237مليون ريـال سعودي ،على التوايل اعرتضت
عليها إدارة اجملموعة أمام اللجان االبتدائية واالستئنافية ملصلحة الزكاة والدخل .تعتقد اإلدارة أن لديها
مربرات كافية لالعرتاض على األمور الواردة يف الربط ومن غري املتوقع أن تؤدي النتيجة النهائية لالعرتاض
إىل أي التزام جوهري.
باإلضافة إىل ذلك ،والحقاً ل ـ  31ديسمرب  ،2314هناك  147قضية مرفوعة من قبل العديد من
حاملي األسهم ضد الشركة لدى جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية ،وال تزال قيد النظر من قبل
هذه اللجنة .تعتقد إدارة الشركة وجملس اإلدارة بأن من املستبعد أن يكون هناك أية التزامات إضافية
جوهرية ناشئة عن هذه القضايا.
 -00معلومات قطاعية
تتكون عمليات اجملموعة من خدمات االتصاالت املتنقلة واليت ميثل قطاع املستهلكني  ٪78.46وقطاع
األعمال والقطاعات األخرى  ٪21.34من إيرادات اجملموعة لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  33يونيو
2315م (2314م ٪83.32 :و  ،٪14.68على التوايل) .تراقب اجملموعة موجوداهتا ومطلوباهتا على
أساس متكامل دون تقسيمها لكل قطاع عمليات .إضافة إىل ذلك ،تنفذ مجيع عمليات اجملموعة بصورة
رئيسية داخل اململكة العربية السعودية.
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شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -05إعادة التصنيف
متت إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة كما يف ولفرتيت الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف  33يونيو
 2314لكي تتوافق مع عرض فرتيت الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف  33يونيو  2315كما يلي:
قائمة المركز المالي كما في
 03يونيو 5302م:
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى*
قروض وأوراق دفع  -متداولة
ذمم دائنة*
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى*
قروض وأوراق دفع طويلة األجل

قائمة الدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية
في  03يونيو :5302
اإليرادات*
تكلفة اإليرادات*

قائمة الدخل لفترة الستة أشهر المنتهية
في  03يونيو :5302
اإليرادات*
تكلفة اإليرادات*
مصاريف عمومية وإدارية*

الرصيد المدرج سابقاً

4.238.532
857.124
7.347.387
3.768.471
12.664.543
الرصيد المدرج سابقاً

5.484.688
()2.432.374
الرصيد المدرج سابقاً

12.226.453
()6.335.143
()1.344.711

إعادة التصنيف

الرصيد بعد إعادة
التصنيف

343.642
558.724
()2.338.247
446.375
1.426.843

4.632.144
1.415.848
5.358.743
4.215.346
14.346.433

إعادة التصنيف

الرصيد بعد إعادة
التصنيف

()1.325.327
1.325.327

4.664.361
()1.576.752

إعادة التصنيف

الرصيد بعد إعادة
التصنيف

()2.726.344
2.721.328
4.721

4.533.434
()3.283.812
()1.334.443

* انظر اإليضاح  13فيما يتعلق باملبالغ املـُعدَّلة.
املبالغ املعاد تصنيفها تتعلق باإليرادات وتكاليف اإليرادات واملبيعات واليت نتجت عن عرض اإليرادات
من بيع األجهزة اجملمعة وشرائح االتصال بعد خصم التكاليف املرتبطة هبا.
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شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -00تعديل أرقام المقارنة
قررت اجملموعة خالل شهر يونيو من عام 2315م ،اعتماد سياسة حماسبية أكثر مالءمة لالعرتاف
باإليرادات لبعض العقود (عقود شبكات األلياف البصرية )” ،(“FTTHوعقود إعادة بيع العالمة
التجارية واتفاقيات حق االستخدام )” ،(“IRUتقتضي تطبيق منهجية قريبة من تلك املبينة يف املعيار
الدويل للتقارير املالية رقم ( 15وهو معيار حماسيب دويل يهدف إىل حتسني التقارير املالية حول
اإليرادات ،وسوف يصبح هذا املعيار واجب التطبيق لفرتات التقارير اليت تبدأ يف أو بعد  1يناير
2318م) مع االستمرار يف االلتزام باملعايري الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني.
تتطلب هذا املعيار أن تقوم اجملموعة بتخصيص اإليرادات من عقود متعددة املكونات بالتناسب مع
سعر البيع الفردي للخدمات أو املنتجات املقدمة هلذا النوع من العقود ،مبا يؤدي إىل تأجيل االعرتاف
باإليرادات إىل فرتات الحقة .قرر جملس اإلدارة اعتماد هذه السياسة احملاسبية اجلديدة اعتباراً من 31
ديسمرب 2314م .وعليه فقد قامت موبايلي بإعادة إصدار القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31
ديسمرب 2314م (مبا يف ذلك األرقام املناظرة املـُعدَّلة لسنة 2313م) والقوائم املالية األولية املوحدة لفرتة
الثالثة أشهر املنتهية يف  31مارس 2315م مبا يعكس هذا التغري يف السياسة احملاسبية.
يف ذلك الوقت ،أدركت اجملموعة أيضاً أن التأخري يف رمسلة األصول الثابتة يكون متكرراً يف العادة
(حيث أنه ال يكون من الواضح مىت يكون أصالً ما جاهزاً لالستخدام أو دخل اخلدمة) مما يؤجل بداية
االستهالك .ومبا أن تلك املبالغ مل تكن جوهرية ألي فرتة سابقة معينة وهي ختضع للتقدير ،فإن الشركة
قامت يف السابق باستهالك كامل تكلفة األصل (ناقصاً القيمة التخريدية) على مدار العمر اإلنتاجي
املتبقي بدالً من إجراء تعديل دفعة واحدة لتعويض االستهالك .ونظراً إلعادة إصدار القوائم املالية
املوحدة لسنة 2314م ،فقد قررت اجملموعة إعادة تقييم رمسلة موجوداهتا الثابتة واحملاسبة عن مصروف
االستهالك يف الفرتات السابقة حبيث يعكس االستهالك يف الفرتات املالئمة من تاريخ وضع املوجودات
يف اخلدمة.
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شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -00تعديل أرقام المقارنة (تتمة)

تبني اجلداول أدناه األثر على فرتيت الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف  33يونيو :2314
(أ) التعديل :قامت اجملموعة بتعديل اإليرادات وبنود أخرى ذات صلة وصايف الربح باإلضافة إىل رصيد األرباح املبقاة واألرصدة ذات العالقة يف القوائم املالية األولية املوحدة لفرتيت الثالثة أشهر
والستة أشهر املنتهيتني يف  33يونيو  2314م نتيجة خطأ يف توقيت االعرتاف باإليراد الناتج عن أحد الربامج الرتوجيية .إن هذه التعديالت مل تتغري عن القوائم املالية األولية املوحدة املعلن عنها
للربع املنتهي يف  33سبتمرب 2314م.
(ب) إعادة اإلصدار :التغري يف السياسة احملاسبية لالعرتاف باإليرادات لبعض املعامالت ،ولسياسة احملاسبة لصايف املمتلكات واملعدات للفرتات املدرجة سابقاً كما هو مبني أعاله.
فترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو (غير مراجعة)

قائمة الدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  03يونيو 5302م

اإليرادات*
تكلفة اإليرادات*
مصاريف بيعية وتسويقية
مصاريف عمومية وإدارية
االستهالك واإلطفاء
صايف ربح الفرتة
رحبية السهم (بالريـال السعودي) من:
الدخل من العمليات الرئيسية
صايف ربح الفرتة

الرصيد كما في  03يونيو 5302م
كما تم اإلفصاح عنه في القوائم
المالية الصادرة سابقاً

التعديالت المشار إليها في
إيضاح ( 00أ) أعاله

التعديالت المشار إليها
في إيضاح ( 00ب)
أعاله

الرصيد كما في 03
يونيو 5302م بعد
كافة التعديالت

4.664.361
()1.576.752
()414.433
()576.442
()784.425
1.311.845

()885.386
()34.553
()734
()2.748
()844.452

()213.453
()53.433
()54.365
()314.448

3.568.525
()1.666.735
()423.134
()574.143
()848.443
42.445

1.64
1.71

()1.21
()1.17

()3.42
()3.42

3.37
3.12

* انظر إيضاح  12املتعلق باملبالغ املعاد تصنيفها.
- 47 -

شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -00تعديل أرقام المقارنة (تتمة)

قائمة الدخل لفترة الستة أشهر المنتهية في  03يونيو 5302م

اإليرادات*
تكلفة اإليرادات*
مصاريف بيعية وتسويقية
مصاريف عمومية وإدارية*
االستهالك واإلطفاء
صايف ربح الفرتة

رحبية السهم (بالريـال السعودي) من:
الدخل من العمليات الرئيسية
صايف ربح الفرتة

الرصيد كما في  03يونيو 5302م
كما تم اإلفصاح عنه في القوائم
المالية الصادرة سابقاً

التعديالت المشار إليها في
إيضاح ( 00أ) أعاله
صفحة 2.

()627.716
()81.354
()1.583
()5.317
()687.334

4.533.434
()3.283.812
()812.617
()1.334.443
()1.553.336
2.711.521

()3.43
()3.84

3.65
3.52

* انظر إيضاح  12املتعلق باملبالغ املعاد تصنيفها.
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التعديالت المشار إليها في
إيضاح ( 00ب) أعاله
صفحة 2.

()1.451.636
4.381
()178.776
()1.621.331
()2.11
()2.11

الرصيد كما في  03يونيو
5302م بعد كافة
التعديالت

7.421.582
()3.356.343
()814.233
()1.345.337
()1.731.782
433.186
3.62
3.52

شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 5302م
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -00تعديل أرقام المقارنة (تتمة)
قائمة المركز المالي كما في  03يونيو 5302م:
الرصيد كما في  03يونيو
5302م كما تم اإلفصاح عنه في
القوائم المالية الصادرة سابقاً

ذمم مدينة ،بالصايف
املصاريف املدفوعة مقدماً وموجودات أخرى*
مستحق إىل أطراف ذوي عالقة
ذمم دائنة*
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى*
املمتلكات واملعدات ،بالصايف

13.175.383
4.632.144
67.686
5.358.743
4.215.346
22.545.717

قائمة التغيرات في حقوق الملكية كما في  03يونيو 5302م:
أرباح مبقاة
احتياطي نظامي

14.232.416
2.847.434

* انظر إيضاح  12املتعلق باملبالغ املعاد تصنيفها.
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التعديالت المشار إليها
في إيضاح ( 00أ) أعاله
صفحة 2.

()1.473.466
23.863
()3.854
()61.745
42.857
()1.352.874
()73.481

التعديالت المشار إليها في
إيضاح ( 00ب) أعاله
صفحة 2.

()2.538.318
133.121
1.873.747
()8.633
573.478
()3.634.631
()124.482

الرصيد كما في 03
يونيو 5302م بعد
كافة التعديالت

6.163.844
4.756.128
63.827
6.873.842
4.244.633
23.164.645
4.244.411
2.648.471

