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  (شركة مساھمة سعودية) إتصاالتشركة إتحاد 
 الموحدة المختصرةاألوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 (جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 م٢٠١٧ يونيو ٣٠في  ةأشھر المنتھيالستة ة لفتر

  

٨  
  

  التكوين والنشاط  -١
  

  شركة إتحاد إتصاالت ١-١
  

شركة إتحاد إتصاالت ("موبايلي " أو " الشركة ") ھي شركة مساھمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية، بموجب 
إن  .م)٢٠٠٤ديسمبر  ١٤ھـ (الموافق ١٤٢٥ذو القعدة  ٢صادر في مدينة الرياض بتاريخ  ١٠١٠٢٠٣٨٩٦سجل تجاري رقم 

  .، المملكة العربية السعودية١١٣٢١، الرياض ٢٣٠٨٨ب .الرئيسي للشركة ھو ص كتبالم
  

م) بالمصادقة على ٢٠٠٤أغسطس  ١٨ھـ (الموافق ١٤٢٥رجب  ٢بتاريخ  ٤٠تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/
القاضي بالموافقة على  م)٢٠٠٤أغسطس  ١٠ھـ (الموافق ١٤٢٥جمادى اآلخرة  ٢٣بتاريخ  ١٨٩قرار مجلس الوزراء رقم 

  .سم "شركة إتحاد إتصاالت"إالترخيص بتأسيس شركة مساھمة سعودية ب
  

م) ٢٠٠٤أغسطس  ١٠ھـ (الموافق ١٤٢٥جمادى اآلخرة  ٢٣بتاريخ  ١٩٠حصلت الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 
ناصرھما وتقديم خدماتھما كافة على على رخص إنشاء وتشغيل شبكة الھاتف الجوال من الجيلين الثاني والثالث بجميع ع

  .المستوى المحلي والدولي من خالل شبكتھا الخاصة
  

) م٢٠١٧ فبراير ٢١(الموافق  ھـ١٤٣٨ اآلولى جمادى ٢٤ بتاريخ ٥١٢٥ برقم المعلومات وتقنية االتصاالت ھيئة قرار وبموجب
 واإلنترنت الثابت الصوت خطوط ذلك في بما المرخصة االتصاالت خدمات كافة لتقديم موحد ترخيص على الشركة حصلت
  .الثابت

  
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنشاء وتشغيل شبكة اإلتصاالت الالسلكية المتنقلة وشبكات األلياف البصرية وتمديداتھا، وإدارة 

أجھزة الھاتف وأنظمة وتركيب وتشغيل شبكات الھاتف واألجھزة الطرفية وأنظمة وحدات اإلتصاالت باإلضافة إلى بيع وصيانة 
 ٢٥ھـ (الموافق ١٤٢٦ربيع الثاني  ١٧وقد بدأت الشركة عملياتھا التجارية في  .وحدات اإلتصال في المملكة العربية السعودية

 .م)٢٠٠٥مايو 
 

 ١٠مليون سھم بقيمة  ٧٧٠مليون ريـال سعودي مقسمة إلى  ٧،٧٠٠يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 
  ل سعودي للسھم الواحد. ريـا

 
م) أنھا اآلن بمرحلة دراسة إمكانية بيع  أبراج ٢٠١٥مايو  ١٣ھـ (الموافق ١٤٣٦رجب  ٢٤صرحت الشركة في إعالنھا بتاريخ 

م وقعت موبايلي مذكرة تفاھم مع شركة االتصاالت السعودية لبحث إمكانية ٢٠١٦يوليو  ٣١االتصاالت الخاصة بھا. في 
صول األبراج المملوكة من قبل الطرفين. لم تدخل الشركة في أية اتفاقيات أخرى أو قامت بتقدير األثر استخالص قيمة من أ

  المالي لذلك.
  

  الشركات التابعة ٢-١
  

  م:٢٠١٦ ديسمبر ٣١ و م٢٠١٧يونيو ٣٠ونسب الملكية في كل منھا كما في  للشركةفيما يلي ملخص بالشركات التابعة 
  

اإلستثمار   لكيةنسبة الم  بلد التأسيس  االسم
  األولى

   غير مباشرة  مباشرة   
  ٢،٥١٠   -   ١٠٠٪   البحرين  شركة موبايلي فنتشرز القابضة 

  ١،٨٣٦   ٪٠،٠١   ٪٩٩،٩٩   الھند  شركة موبايلي انفوتك الھند الخاصة المحدودة

  ١،٥٠٠،٠٠٠   .٪١   ٩٩٪   المملكة العربية السعودية  شركة بيانات األولى لخدمات الشبكات

  ٨٠،٠٠٠   ٪ ٤   ٩٦٪   المملكة العربية السعودية  شركة شبكة زاجل الدولية لإلتصاالت

  ٩،٥٠٠   .٪٥   ٩٥٪   المملكة العربية السعودية  الشركة الوطنية لحلول األعمال

  ٩٠٠   ٪١٠   ٩٠٪   المملكة العربية السعودية  شركة صحتي للخدمات المعلوماتية

(تحت  بلج آند بالي المحدودة -شركة موبايلي 
  التصفية)

  -   ٦٠٪   المملكة العربية السعودية
 

٢،٢٥٠  

  ١٨٤   ٪١٠٠   -      اإلمارات العربية المتحدة  الشركة الوطنية لحلول األعمال ش.م.ح

 
   



  (شركة مساھمة سعودية) إتصاالتشركة إتحاد 
 الموحدة المختصرةاألوليةإيضاحات حول القوائم المالية

  ير ذلك)(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غ 

 م٢٠١٧ يونيو ٣٠في  ةأشھر المنتھيالستة ة لفتر
  

٩  
  

  

 اإلعداد أسس   -٢
 المطبقة المحاسبية المعايير  ١-٢

 مجتمعين إليھم(يشار ة وشركاتھا التابعة شركالمعلومات المالية لل المختصرة الموحدة األولية المالية القوائم ھذه تتضمن
  "المجموعة").

ً لمعيار المحاسبة الدولي  المختصرةالموحدة  األوليةالمالية  القوائمإعداد ھذه  تم  "األولية المالية التقارير" ٣٤غير المراجعة وفقا
 للمحاسبين السعودية الھيئة بواسطة رةالصاد األخرىوغيرھا من المعايير واإلصدارات  السعودية العربية المملكة في المعتمد

ً  الموحدة واألولية السنوية المالية قوائمھا بإعدادقامت المجموعة  .القانونيين  العربية المملكة في المعتمدة المحاسبة لمعايير وفقا
  . ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ فى المنتھية السنة حتى القانونيين للمحاسبين السعودية الھيئة بواسطة الصادرة السعودية

 تم فقد. وعليه، سنوية مالية قوائم أول في المشمولة الفترة من جزءللمجموعة  المختصرة موحدةال األوليةالمالية  القوائم ھذهتعتبر  
 القوائمبواسطة المجموعة إلعداد  ألول مرة" المالية للتقارير الدولية المعايير تطبيق" ١الدولي للتقرير المالي  المعيار تطبيق
  .الحالية الموحدة المختصرة األولية المالية

 تقرأويجب أن  كافة المعلومات المطلوبة للقوائم المالية السنوية الكاملة المختصرةتتضمن القوائم المالية األولية الموحدة  ال 
 للمجموعة تصرةمخ موحدة أولية ماليةوأول قوائم  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ فى المنتھيةالمالية السنوية للسنة  القولئمباإلقتران مع 

أن يأخذ القارئ في  يجب كما. ٢٠١٧ مارس ٣١ فى يةالمنتھ فترة الثالثة أشھر عن المالية للتقاريرعدة وفقا للمعايير الدولية مالو
الحسبان شرح كيفية تأثير التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية على المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية 

 .٥مجموعة كما ھو مبين في إيضاح لل

 كافة على ثابتة بصورة تطبيقھا تم الموحدة المختصرة األوليةالمالية  القوائمفي إعداد ھذه  المطبقة الرئيسيةالمحاسبية  السياسات
  .المعروضة الفترات

  ).م٢٠١٧ يوليو ٢٣ (الموافق  ھـ١٤٣٨شوال  ٢٩ في لألصدارالمراجعة  غير المختصرةالموحدة  األوليةالمالية  القوائمإعتماد  تم

 أساس القياس  ٢-٢

بإستخدام أساس مفھوم  بالتكلفة التاريخية ما لم يذكر خالف ذلك المختصرةالموحدة  األوليةالمالية  القوائمإعداد ھذه  تم
  . اإلستمرارية

 والنشاط العرض عملة  ٣-٢

 السعودي والذي يعتبر عملة النشاط للمجموعة.  تم تقريب كافة باللایر المختصرةالموحدة  األوليةالمالية  القوائمعرض ھذه  تم
  المبالغ إلى أقرب ألف ما لم يذكر خالف ذلك.

 

 الھامة المحاسبية السياسات  -٣

ي ف ةالمعتمد المالية للتقاريرللمعايير الدولية ھى وفقا  المختصرة الموحدة األوليةھذه القوائم المالية  فىالمحاسبية المطبقة  السياسات
ھى و الصادرة بواسطة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيينوغيرھا من المعايير واإلصدارات األخرى  المملكة العربية السعودية

كما فى  المالية للتقاريرعدة وفقا للمعايير الدولية مالو للمجموعة مختصرة موحدة أولية ماليةأول قوائم فى  المطبقة السياساتنفس 
  .٢٠١٧مارس  ٣١ثة أشھر المنتھية فى وعن فترة الثال

 الھامة المحاسبية واإلفتراضات التقديرات  -٤

من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي  للمجموعة المختصرةالموحدة  األوليةالقوائم المالية  عدادإ يتطلب
ت واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات على المبالغ المسجلة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبا تؤثر

 الدفترية القيمة على جوھرية تعديالت تتطلب نتائج إلى يؤدي أن يمكن واإلفتراضات التقديرات ھذه من التأكد عدم إنالمحتملة. 
لتقديرات غير المؤكدة ھى والمصادر الرئيسية ل الھامةاألحكام  إن. المستقبلية الفترات في بھا تتأثر التي والمطلوبات للموجودات

كما  المالية للتقاريرعدة وفقا للمعايير الدولية مالو للمجموعة مختصرة موحدة أولية ماليةأول قوائم  علىنفس تلك التى تم تطبيقھا 
  .٢٠١٧مارس  ٣١فى وعن فترة الثالثة أشھر المنتھية فى 

   



  (شركة مساھمة سعودية) إتصاالتشركة إتحاد 
 الموحدة المختصرةاألوليةإيضاحات حول القوائم المالية

  ير ذلك)(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غ 

 م٢٠١٧ يونيو ٣٠في  ةأشھر المنتھيالستة ة لفتر
  

١٠  
  

 (يتبع) الھامة المحاسبية واإلفتراضات التقديرات  -٤

 العادلة لقيمةا قياس  ١-٤

القيمة العادلة ھي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو يتم دفعه لتسوية التزام في معاملة اعتيادية بين مشاركين في السوق 
  تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على إفتراض أن معامالت بيع األصل أو تحويل اإللتزام يحدث إما:فى 

  لموجودات أو المطلوبات أوفي السوق الرئيسي ل -
 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق المتقدمة الخاصة بالموجودات أو المطلوبات -

إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر تقدماً يجب أن يكون قابالً للوصول إليه من قبل المجموعة. يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو 
تراضات التي سوف يستخدمھا المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو اإللتزام بإفتراض أن المشاركين اإللتزام باستخدام اإلف

  في السوق يمثلون مصلحتھم اإلقتصادية.

قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في اإلعتبار قدرة المشاركين في السوق علي تحقيق منافع إقتصادية باستخدام 
  في أقصى وأفضل استخداماتھا أو ببيعھا لمشارك آخر في السوق يستخدم نفس األصل في أقصى و أفضل استخدام له.الموجودات 

تستخدم المجموعة طرق التقييم المالئمة في ظل الظروف التي تكون فيھا المعلومات الالزمة متاحة لقياس القيمة العادلة وتعظيم 
  وتقليل استخدام المدخالت غير المالحظة.االستفادة من المدخالت القابلة للمالحظة 

 الموحدة األولية المالية القوائم في عنھا اإلفصاح تم أو العادلة قيمتھا قياس يتم التي والمطلوبات الموجودات كافة تصنيف يتم
ً  يعتبر الذي مستوى أقل مدخالت على بناءً  أدناه، ذلك عن اإلفصاح ويتم. العادلة القيمة تسلسل ضمن المختصرة  القيمة لقياس ھاما

  :ككل العادلة

 .المماثلة والمطلوبات للموجودات نشطة أسواق في) تعديل(بدون  المتداولة األسعار: األول المستوى

 مالحظته يمكن الذي األول المستوى في المدرجة المتداولة األسعار بخالف مدخالت باستخدام العادلة القيمة قياس: الثاني المستوى
 .مباشرة غير بصورة أو شرةمبا بصورة إما

  .للمالحظة قابلة غير سوقية بيانات على تعتمد التي المستوي في أقل مدخالت باستخدام العادلة القيمة قياس: الثالث المستوى

 وعةالمجم تقوم متكرر، أساس على العادلة بالقيمة المختصرة الموحدة األولية المالية القوائم في بھا المعترف للموجودات بالنسبة
 مستوى أدنى إلى(استناداً  التصنيف تقييم إعادة طريق عن الھرمي التسلسل في المستويات بين حدث قد التحويل كان إذا ما بتحديد
 من لكل واإلجراءات السياسات بتحديد المجموعة تقوم. التقرير فترة نھاية في) ككل العادلة القيمة قياس إلى الھامة المدخالل من

  .المتكررة غير العادلة القيمة وقياس المتكررة ادلةالع القيمة قياس

 تقييمھا إعادة أو قياسھا إعادة يجب التي والمطلوبات الموجودات قيم في التغيرات بتحليل المجموعة تقوم تقرير كل تاريخ في
 ً  من تقييم آخر في المطبقة الرئيسية المدخالت من بالتحقق المجموعة تقوم التحليل ولھذا. للمجموعة المحاسبية للسياسات وفقا
 في التغير بمقارنة المجموعة تقوم كما. العالقة ذات األخرى والمستندات العقود مع التقييم إحتساب في المعلومات  مطابقة خالل
 ةالقيم إفصاحات ألغراض. معقوالً  التغير كان إذا ما لتحديد األخرى الخارجية المصادر مع إلتزام أو أصل لكل العادلة القيمة
 اإللتزام أو األصل ومخاطر وخصائص طبيعة أساس على والمطلوبات الموجودات فئات بتحديد المجموعة قامت العادلة

 .أعاله موضح ھو كما العادة للقيمة الھرمي التسلسل ومستوى

 مرة ألول المالية للتقارير الدولية المعايير تطبيق  -٥
  

م على ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الفترات حتى السنة المنتھية في  لجميع الموحدةشركة إتحاد إتصاالت بإعداد قوائمھا المالية  قامت
  الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.  نم المعتمدةأساس المعايير المحاسبية 

  

 "األولية المالية التقارير " ٣٤المحاسبة الدولي  لمعياروفقاً  المختصرةالموحدة  األوليةالمالية  القوائم ھذهالمجموعة بإعداد  قامت
كما في  القانونيين للمحاسبين السعودية الھيئة بواسطة الصادرة واالصدارات والمعايير السعودية العربية المملكة في المعتمدة

ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في م و٢٠١٦يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية فى المقارنة  فترة معلوماتم مع ٢٠١٧يونيو  ٣٠
 في كما للمجموعةاإلفتتاحية  الموحدةإعداد قائمة المركز المالي  تم المختصرةالموحدة  األوليةالمالية  القوائم م. عند إعداد٢٠١٦

 موحدة أولية ماليةأول قوائم وتم إدراجھا فى  المالية للتقارير الدولية المعايير إلى المجموعة تحول تاريخ وھوم ٢٠١٦ يناير ١
مارس  ٣١فى  يةالمنتھالثالثة أشھر  فترةكما فى وعن  المالية للتقاريرمعايير الدولية عدة وفقا للمالو للمجموعة مختصرة
٢٠١٧.  

ً  المعدةاإليضاح التسويات الرئيسية التي أجرتھا شركة إتحاد إتصاالت في تعديل قوائمھا المالية الموحدة  اھذ بيني   للمعايير وفقا
(المعايير المحاسبية الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  من الصادرة عوديةالس العربية المملكة في عليھا المتعارف المحاسبية
  م.٢٠١٦ يونيو ٣٠ في المنتھية للفترةالسابقة) 

  
   



  (شركة مساھمة سعودية) إتصاالتشركة إتحاد 
 الموحدة المختصرةاألوليةإيضاحات حول القوائم المالية

  ير ذلك)(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غ 

 م٢٠١٧ يونيو ٣٠في  ةأشھر المنتھيالستة ة لفتر
  

١١  
  

 (يتبع) مرة ألول المالية للتقارير الدولية المعايير تطبيق  -٥
  

 لبعض رجعي بأثر تطبيقالثناءات من مرة ببعض االست ألول لمطبقي المعايير الدولية المالي للتقرير الدولي المعيار يسمح
 المجموعة: بواسطة المستخدمة االستثناءاتالدولية للتقارير المالية. فيما يلي  المعايير متطلبات

  
 تعتبر"تجميع األعمال" لم يتم تطبيقه على عمليات االستحواذ على الشركات التابعة والتي  ٣الدولي للتقرير المالي  المعيار -

في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة  حصص على االستحواذ أوالمالية  للتقاريرالدولية  معاييرلا بموجبأعماالً 
ً  القيم أن االستثناء ھذا استخدامم. يعني ٢٠١٦يناير  ١ قبل حدثت التي  للمعاييرالدفترية للموجودات والمطلوبات وفقا

ً  التي السابقة المحاسبية  تاريخ في المقدرةھي تكلفتھا  للتقارير المالية للمعايير الدولية ينبغي أن يتم االعتراف بھا وفقا
ً  القياس يتم االستحواذ، تاريخ وبعد. االستحواذ المعتمدة في المملكة العربية السعودية  للتقارير المالية الدولية للمعايير وفقا

استبعاد الموجودات والمطلوبات غير  يتم. نوالمعايير واالصدارات الصادرة بواسطة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيي
االفتتاحية على  المختصرةالمؤھلة لإلثبات بموجب المعايير الدولية للتقاير المالية من قائمة المركز المالي األولية الموحدة 

ً سابق إثباتھاأو استبعاد أي مبالغ تم  بإثباتتقم المجموعة  لمأساس المعايير الدولية للتقارير المالية.   متطلباتل نتيجةكا
القيمة الدفترية للشھرة  استخدام ١. كما يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي للتقارير المالية الدولية لمعاييرا في اإلثبات

 لمعاييرا على بناءً االفتتاحية المعدة  المختصرةالموحدة  األولية المالي المركز قائمةفي  السابقة المحاسبية المعاييربموجب 
الموجودات غير الملموسة أو استبعادھا).  وإثبات(جزء من تسويات االنخفاض في قيمة الشھرة المالية  للتقاريرالدولية 

ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقارير  فيالشھرة  باختبارقامت المجموعة  ١وفقا
 م.٢٠١٦يناير  ١في قيمة الشھرة في  وريضر إنخفاض إي تقدير يتم لمالمالية. 

 
تكلفة القروض ورسملة تكاليف اإلقتراض  ٢٣المجموعة بتطبيق األحكام اإلنتقالية في معيار المحاسبة الدولي  قامت -

المرسملة بموجب  القروضالمتعلقة بكافة الموجودات المؤھلة بعد تاريخ التحول. وبالمثل، لم تقم المجموعة بتعديل تكاليف 
 .المالية للتقارير الدولية المعايير إلى التحول تاريخ قبل المؤھلة لموجوداتل السابقة المحاسبية معاييرال

  
  التقديرات

  
م مع تلك التي تم القيام بھا لنفس التواريخ وفقاً ٢٠١٦ ديسمبر ٣١و م ٢٠١٦ يونيو ٣٠ في المستخدمةالتقديرات  تتماشى
  أي اختالفات في السياسات المحاسبية) جزء من البنود التالية: عكستل ديالتالتع(بعد  السابقة المحاسبية للمعايير
 

 الخدمة نھاية مكافأة -
 تشغيلال إيقافإلتزام  مخصص -

  
   



  (شركة مساھمة سعودية) إتصاالتشركة إتحاد 
 الموحدة المختصرةاألوليةإيضاحات حول القوائم المالية

  ير ذلك)(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غ 

 م٢٠١٧ يونيو ٣٠في  ةأشھر المنتھيالستة ة لفتر
  

١٢  
  

 (يتبع) مرة ألول المالية للتقارير الدولية المعايير تطبيق  -٥

  م٢٠١٦ يونيو ٣٠كما في  وحقوق الملكية المختصرةالموحدة  األوليةالمجموعة لقائمة المركز المالي  تسويات  ١-٥

 إيضاح 
السعوديةمعاييرال

  التصنيف إعادة  التحول أثر  السابقة
 الدولية المعايير
 المالية للتقارير

         
        الموجودات

         الموجودات غير المتداولة
  ٢٤،٧٧٠،٦٦٢   )٣٨٢(   ٩٢،٧٨٩   ٢٤،٦٧٨،٢٥٥ ب٥ ممتلكات ومعدات

  ٩،٢٠٦،٧٨٧   ١،٤٦٧،٢٤٧   -   ٧،٧٣٩،٥٤٠  موجودات غير ملموسة 
  -   )١،٤٦٦،٨٦٥(   -   ١،٤٦٦،٨٦٥  الشھرة
  ٩٧٨،٥٨٨   -   -   ٩٧٨،٥٨٨  رأسمالية دفعات

  ٧،٢٧١   -   )١١،٧٣٢(   ١٩،٠٠٣  للبيع متاحة استثمارات
  ٣٤،٩٦٣،٣٠٨   -   ٨١،٠٥٧   ٣٤،٨٨٢،٢٥١  المتداولة غير الموجوداتإجمالي

        
         متداولةالالموجودات

  ٥٥٧،٢٠٩   -   -   ٥٥٧،٢٠٩  حكمه ومافي النقد
  ٢٤٧،٣١٤   -   -   ٢٤٧،٣١٤  مخزون

  ٣،٧١٣،٢٧٣   -   -   ٣،٧١٣،٢٧٣  مدينة ذمم
ً  المدفوعة المصروفات   ١،٨٤٣،٧٣٢   )٩٦(   )٢٠،٠٠٠(   ١،٨٦٣،٨٢٨  األخري والموجودات مقدما
  ٦٨،٦٠٦   -   -   ٦٨،٦٠٦  عالقة ذي طرف من المستحق
  ١،٢٠٠،٠٠٠   -   -   ١،٢٠٠،٠٠٠  االستحقاق تاريخ حتى بھا محتفظ استثمارات
  ٧،٦٣٠،١٣٤   )٩٦(   )٢٠،٠٠٠( ٧،٦٥٠،٢٣٠ المتداولة الموجوداتإجمالي
  ٤٢،٥٩٣،٤٤٢   )٩٦(   ٦١،٠٥٧   ٤٢،٥٣٢،٤٨١  الموجوداتإجمالي

        
         الملكية وحقوقالمطلوبات

         الملكيةحقوق
  ٧،٧٠٠،٠٠٠   -   -   ٧،٧٠٠،٠٠٠  المال رأس

  ٢،٦٤٨،٩٧١   -   -   ٢،٦٤٨،٩٧١  نظامي إحتياطي
  ٤،٨٥٢،٩٧٦   -   )٣٩٢،٧٤١(   ٥،٢٤٥،٧١٧  مبقاة أرباح

  )٩،٠٠١(   )٩،٠٠١(   -   -  أجنبية عمالت ترجمة إحتياطي
  ١٥،١٩٢،٩٤٦   )٩،٠٠١(   )٣٩٢،٧٤١(   ١٥،٥٩٤،٦٨٨  المساھمينحقوقإجمالي
  ١،٥٠٠   -   -   ١،٥٠٠  المسيطرة غير الملكية حقوق
  ١٥،١٩٤،٤٤٦   )٩،٠٠١(   )٣٩٢،٧٤١(   ١٥،٥٩٦،١٨٨  الملكيةحقوقإجمالي

        
         المتداولة غيرالمطلوبات
  ٦،٩٩٣،٣٣٥   -   -   ٦،٩٩٣،٣٣٥  وأوراق دفع  قروض

  ٣١٩،٩٩٧   -   ٦٠،٤٩٨   ٢٥٩،٤٩٩ أ٥ للموظفين الخدمة نھاية مكافأة مخصص
  ١٦٩،٦٨٠   -   ١٦٩،٦٨٠   - د٥ مؤجلة حكومية منح إيرادات
  ٢٠٤،٣٨٩   -   ٢٠٤،٣٨٩   - ب٥ التشغيل إيقاف إلتزام مخصص
  ٧،٦٨٧،٤٠١   -   ٤٣٤،٥٦٧   ٧،٢٥٢،٨٣٤  المتداولة غير المطلوباتإجمالي

        
         المتداولةالمطلوبات

  ٥،٣٣٨،٣٠٦   -   -   ٥،٣٣٨،٣٠٦  دائنة ذمم
  ٨،٤٠٩،٩٢٥   -   -   ٨،٤٠٩،٩٢٥  المتداول من قروض وأوراق دفع  الجزء

  ٤،٤٨١،٨٣٦   )١،١٧٦،١٢٤(   -   ٥،٦٥٧،٩٦٠  أخرى ومطلوبات مستحقة مصروفات
  ٢٤١،٧١٠   -   -   ٢٤١،٧١٠  عالقة ذوي أطراف إلي المستحق

  ١،١٨٥،٠٢٩   ١،١٨٥،٠٢٩   -   -  مخصصات
  ٣٥،٥٥٨   -   -   ٣٥،٥٥٨  الزكاة مخصص
  ١٩،٢٣١   -   ١٩،٢٣١   - د٥ مؤجلة حكومية منح إيرادات
  ١٩،٧١١،٥٩٥   ٨،٩٠٥   ١٩،٢٣١   ١٩،٦٨٣،٤٥٩  المتداولة المطلوباتإجمالي
  ٢٧،٣٩٨،٩٩٦   ٨،٩٠٥   ٤٥٣،٧٩٨   ٢٦،٩٣٦،٢٩٣  المطلوباتإجمالي
  ٤٢،٥٩٣،٤٤٢   )٩٦(   ٦١،٠٥٧   ٤٢،٥٣٢،٤٨١  والمطلوبات الملكيةحقوقإجمالي

 
 
   



  (شركة مساھمة سعودية) إتصاالتشركة إتحاد 
 الموحدة المختصرةاألوليةإيضاحات حول القوائم المالية

  ير ذلك)(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غ 

 م٢٠١٧ يونيو ٣٠في  ةأشھر المنتھيالستة ة لفتر
  

١٣  
  

 (يتبع) مرة ألول المالية للتقارير الدولية المعايير تطبيق  -٥

  م٢٠١٦ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  لثالثةا فترةل المختصرة الموحدة األولية الربح أو الخسارة  قائمةل المجموعة تسويات  ٢-٥

  

 
  إيضاح

السعوديةمعاييرال
  التصنيف إعادة  التحول أثر السابقة

الدولية المعايير 
  المالية للتقارير

      

  ٣،٢٨٨،٨٨٤   -  -  ٣،٢٨٨،٨٨٤   اإليرادات

  )١،٢٠١،٢٠٦(   ٢٥٠  -  )١،٢٠١،٤٥٦(   تكلفة المبيعات

  ٢،٠٨٧،٦٧٨   ٢٥٠  -  ٢،٠٨٧،٤٢٨   الربح إجمالي

       

  )٣٨١،٤٦٨(   -  ١،٣٥٤  )٣٨٢،٨٢٢(  أ٥  مصاريف بيعية وتسويقية

  )٥٧٢،١٦٠(   )٢٥٠(  ٢،٧٣٥  )٥٧٤،٦٤٥(  أ٥  ةمصاريف عمومية وإداري

  )٩٨٦،١٤٩(   -  )١،٧٨٩(  )٩٨٤،٣٦٠(  ب٥  االستھالك واإلطفاء

  ١٠،٤٥٠   ٢٥،٨٩٧  )١٥،٤٤٧(  -  د٥  أخرى إيرادات

  ١٥٨،٣٥١   ٢٥،٨٩٧  )١٣،١٤٧(  ١٤٥،٦٠١   التشغيل / (خسارة)  ربح

     

  )١٤٣،٢٩٠(   -  )٢،٤٩٣(  )١٤٠،٧٩٧(  ب٥  مصاريف تمويلية

  ٨،٨٧٧   ٨،٨٧٧  -  -   تمويلية إيرادات

  -   )٣٤،٧٧٤(  -  ٣٤،٧٧٤   إيرادات أخرى

  ٢٣،٩٣٨   -  )١٥،٦٤٠(  ٣٩،٥٧٨   قبل الزكاة / (الخسارة)  الربح

     

  )٢٠،٧٦١(   -  -  )٢٠،٧٦١(   الزكاة 

  ٣،١٧٧   -   )١٥،٦٤٠(   ١٨،٨١٧    للفترةالربح / (الخسارة)  

     

        :إلى العائدربح / (الخسارة)  ال

  ٣،١٧٧   -  )١٥،٦٤٠(  ١٨،٨١٧   الشركة ميھمسا

  -   -  -  -   المسيطرة غير الملكية حقوق

  ٣،١٧٧   -  )١٥،٦٤٠(  ١٨،٨١٧   الفترة/ (خسارة)   ربح

      

        السھم:/ (خسارة)  ربحية 

  ٠،٠٠٤   -  )٠،٠٢٠(  ٠،٠٢٤ )سعودي (لایر والمخفضة األساسية السھم / (خسارة) ربحية

  

   



  (شركة مساھمة سعودية) إتصاالتشركة إتحاد 
 الموحدة المختصرةاألوليةإيضاحات حول القوائم المالية

  ير ذلك)(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غ 

 م٢٠١٧ يونيو ٣٠في  ةأشھر المنتھيالستة ة لفتر
  

١٤  
  

 (يتبع) مرة ألول المالية للتقارير دوليةال المعايير تطبيق  -٥

  م٢٠١٦ يونيو ٣٠ في المنتھية أشھر الثالثة لفترة المختصرة الموحدة األولية الشامل الدخل لقائمة المجموعة تسويات  ٣-٥
  

 السعوديةمعايير ال  
 السابقة

 
  التحول أثر

  الدولية يرالمعاي

 المالية للتقارير 

       

  ٣،١٧٧   )١٥،٦٤٠(   ١٨،٨١٧  الفترة/ (خسارة)   ربح

      

ً  تصنيفھا يعاد التي البنود        :الخسارة أو الربح إلى الحقا

  )٧٩٢(   )٧٩٢(   -  خارجية عمليات من أجنبية عمالت ترجمة فروق

ً  تصنيفھا يعاد التي البنود إجمالي صافي  الربح إلى الحقا
  )٧٩٢(   )٧٩٢(   -  الخسارة أو

       

ً  تصنيفھا يعاد لن التي البنود       :الخسارة أو الربح إلى الحقا

 الخدمة نھاية مكافأة قياس إعادة من إكتوارية أرباح
 للعاملين

 -   )٣،٢٥٥(   )٣،٢٥٥(  

إجمالي البنود التي لن يعاد تصنيفھا الحقاً إلى صافي
  )٣،٢٥٥(   )٣،٢٥٥(   -  سارة الربح أو الخ

       

  )٤،٠٤٧(   )٤،٠٤٧(   -  للفترة ىاآلخر ةالشامل الخسارة إجمالي

  )٨٧٠(   )١٩،٦٨٧(   ١٨،٨١٧  الشامل للفترة / (الخسارة) الدخل إجمالي

      

       :إلى العائد للفترة الشامل/ (الخسارة) الدخل  إجمالي

  )٨٧٠(   )١٩،٦٨٧(   ١٨،٨١٧  الشركة مساھمي

  -   -   -  المسيطرة غير الملكية حقوق

  )٨٧٠(   )١٩،٦٨٧(   ١٨،٨١٧  للفترة الشامل/ (الخسارة) الدخل  إجمالي

 
   



  (شركة مساھمة سعودية) إتصاالتشركة إتحاد 
 الموحدة المختصرةاألوليةإيضاحات حول القوائم المالية

  ير ذلك)(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غ 

 م٢٠١٧ يونيو ٣٠في  ةأشھر المنتھيالستة ة لفتر
  

١٥  
  

 (يتبع) مرة ألول المالية للتقارير الدولية المعايير تطبيق  -٥

  م٢٠١٦ يونيو ٣٠ في المنتھية رأشھ الستة لفترة المختصرة الموحدة األولية  الخسارة أو الربح لقائمة المجموعة تسويات  ٤-٥

  

 
  إيضاح

السعوديةمعاييرال
  التصنيف إعادة  التحول أثر السابقة

المعايير الدولية 
  المالية للتقارير

      

  ٦،٧٢٩،١٥٩   -  -  ٦،٧٢٩،١٥٩   اإليرادات

  )٢،٧١٦،٥٠٨(   -  -  )٢،٧١٦،٥٠٨(   تكلفة المبيعات

  ٤،٠١٢،٦٥١   -  -  ٤،٠١٢،٦٥١   الربح إجمالي

       

  )٧٠٢،٣٤١(   -  ٢،٢٨٧  )٧٠٤،٦٢٨(  أ٥  مصاريف بيعية وتسويقية

  )١،٠٥٧،٤٩٩(   -  ٤،٧٩٤  )١،٠٦٢،٢٩٣(  أ٥  مصاريف عمومية وإدارية

  )١،٩٦٤،٦١٨(   -  )٣،٥٧٨(  )١،٩٦١،٠٤٠(  ب٥  االستھالك واإلطفاء

  ٢٢،٠٩٧   ٣٣،١٢٢  )١١،٠٢٥(  -  د٥  أخرى إيرادات

  ٣١٠،٢٩٠   ٣٣،١٢٢  )٧،٥٢٢(  ٢٨٤،٦٩٠   التشغيل / (خسارة)  ربح

     

  )٢٦٧،٨٠٩(   -  )٤،٩٨٥(  )٢٦٢،٨٢٤(  ب٥  مصاريف تمويلية

  ١٤،٨٨٠   ١٤،٨٨٠  -  -   تمويلية إيرادات

  -   )٤٨،٠٠٢(  -  ٤٨،٠٠٢   إيرادات أخرى

  ٥٧،٣٦١   -  )١٢،٥٠٧(  ٦٩،٨٦٨   قبل الزكاة/ (الخسارة)  الربح 

     

  )٣٤،٤٤٦(   -  -  )٣٤،٤٤٦(   كاة الز

  ٢٢،٩١٥   -   )١٢،٥٠٧(   ٣٥،٤٢٢   للفترة  / (الخسارة)  الربح

     

        :إلى العائد/ (الخسارة)  الربح

  ٢٢،٩١٥   -  )١٢،٥٠٧(  ٣٥،٤٢٢   الشركة ميھمسا

  -   -  -  -   المسيطرة غير الملكية حقوق

  ٢٢،٩١٥   -  )١٢،٥٠٧(  ٣٥،٤٢٢   الفترة/ (الخسارة)  ربح

      

        السھم:/ (خسارة) ربحية 

  ٠،٠٣   -  )٠،٠٢(  ٠،٠٥  )سعودي(لایر  والمخفضة األساسية السھم / (خسارة) ربحية

 
  



  (شركة مساھمة سعودية) إتصاالتشركة إتحاد 
 الموحدة المختصرةاألوليةإيضاحات حول القوائم المالية

  ير ذلك)(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غ 

 م٢٠١٧ يونيو ٣٠في  ةأشھر المنتھيالستة ة لفتر
  

١٦  
  

 (يتبع) مرة ألول المالية للتقارير الدولية المعايير تطبيق  -٥

  م٢٠١٦ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستة لفترة تصرةالمخالموحدة  األولية الشاملالدخل  لقائمة المجموعة تسويات  ٥-٥
  

 السعوديةمعايير ال  
السابقة

 
  التحول أثر

  الدولية المعايير
 المالية للتقارير 

       

  ٢٢،٩١٥   )١٢،٥٠٧(   ٣٥،٤٢٢   الفترة(خسارة)  / ربح

      

ً  تصنيفھا يعاد التي البنود         :الخسارة أو الربح إلى الحقا

  )٨٣٣(   )٨٣٣(   -   من عمليات خارجية أجنبية عمالت ترجمة فروق

ً  تصنيفھا يعاد التي البنود إجمالي صافي  الربح إلى الحقا
  )٨٣٣(   )٨٣٣(   -   الخسارة أو

       

ً  تصنيفھا يعاد لن التي البنود        :الخسارة أو الربحإلى  الحقا

 مةالخد نھاية مكافأة قياس إعادة من إكتوارية أرباح
  للعاملين

 -   )١،٣٨٦(   )١،٣٨٦(  

إجمالي البنود التي لن يعاد تصنيفھا الحقاً إلى صافي
  )١،٣٨٦(   )١،٣٨٦(   -   الربح أو الخسارة 

       

  )٢،٢١٩(   )٢،٢١٩(   -   للفترة ىاآلخر ةالشامل الخسارة إجمالي

  ٢٠،٦٩٦   )١٤،٧٢٦(   ٣٥،٤٢٢   للفترة الشامل/ (الخسارة) الدخل  إجمالي

      

        :إلى العائد للفترة الشامل/ (الخسارة)  الدخل إجمالي

  ٢٠،٦٩٦   )١٤،٧٢٦(   ٣٥،٤٢٢   الشركة مساھمي

  -   -   -   المسيطرة غير الملكية حقوق

  ٢٠،٦٩٦   )١٤،٧٢٦(   ٣٥،٤٢٢   للفترة الشامل/ (الخسارة)  الدخل إجمالي

  

   



  (شركة مساھمة سعودية) إتصاالتشركة إتحاد 
 الموحدة المختصرةاألوليةإيضاحات حول القوائم المالية

  ير ذلك)(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غ 

 م٢٠١٧ يونيو ٣٠في  ةأشھر المنتھيالستة ة لفتر
  

١٧  
  

(يتبع) مرة ألول لماليةا للتقارير الدولية المعايير تطبيق       -٥  
 

  للعاملين الخدمة نھاية مكافأة مخصص -أ
  

 ً مكافأة نھاية الخدمة على أساس  بتكاليفالمجموعة باإلعتراف  قامت -لمعايير الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  وفقا
  . إكتواري تقييمة على أساس نھاية الخدم مكافأةب اإلعتراف تماالستحقاق. وبموجب المعايير الدولية للتقارير المالية 

  
  إيقاف التشغيل  إلتزام مخصص - ب

  

 ً أنه بموجب المعايير  إالإيقاف تشغيل،  إلتزام مخصص وجود يتطلب ال  -لمعايير الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  وفقا
ً الدولية للتقارير المالية ينبغي أن تتضمن تكلفة الممتلكات والمعدات  ً أولي اً تقدير أيضا  المنشأة تتعھد عندما اإللتزام لتسوية ا

تم  التيالحالية لإللتزام المذكور  القيمةمراجعة  يتم. األصلية حالته إلى الموقع وإعادةالمعدات ذات العالقة  إزالةو تفكيكب
  ضات الرئيسية.في اإلفترا تغييرات بأي األمر لزم إن وتعديلھامراجعتھا سنوياً  ويتمالمحاسبة عنھا كمطلوبات غير متداولة 

 
  الملموسة غير الموجودات -ج

  

 ً  التي الموجوداتينبغي معاملة  كانما إذا  تحديد في إرشادات توجد ال - القانونيين للمحاسبين السعودية الھيئة لمعايير وفقا
ً . ملموسة غير كموجوداتومعدات أو  ممتلكاتكعناصر ملموسة وغير ملموسة  تجمع ر المالية الدولية للتقاري لمعاييرل وفقا

 ال التيباأللة و يتحكمالحاسب األلي والذي  برنامجالعنصر األكثر أھمية. على سبيل المثال  تقييم في تقديراتتستخدم المنشأة 
 معاملتھاويتم  بھا المرتبطة اآللي الحاسب أجھزةال يتجزأ من  جزءك معاملتھا يتم حددالم البرنامج ذلكيمكن أن تعمل بدون 

 غير كموجودات معاملتھا يتمجزًء ال يتجزأ من األجھزة ذات العالقة  مجاالبر تكونال  عندما وبالمثل .ومعدات ممتلكاتك
  .ملموسة

  
  الحكومية المنح - د

  
 ً المنح الحكومية في حال تحقق الشروط المرتبطة  بإيراداتاإلعتراف  تمي  -لمعايير الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  وفقا

ً للمعايير الدولية للتقارير المالية ينبغي اإلعتراف ب .المذكورة بالمنح  أو الربح قائمةالحكومية في  المنح إيراداتإال أنه وفقا
  .تعويضھا تنوي التي المرتبطة التكاليف مع مطابقتھالأساس منتظم  على المختصرةالموحدة  األولية الخسارة

  
  

  



  (شركة مساھمة سعودية) إتصاالتشركة إتحاد 
 الموحدة المختصرةاألوليةإيضاحات حول القوائم المالية

  ير ذلك)(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غ 
 م٢٠١٧ يونيو ٣٠في  ةأشھر المنتھيالستة ة لفتر

  

١٨  
  

  
 ممتلكات ومعدات  -٦

  أراضي
 

  مباني
 عقار تحسينات 

  رمستأج
 

شبكة اإلتصاالت  معدات
أجھزة وبرامج حاسب 

  آلي
معدات مكتبية  

  ومفروشات
 

  سيارات
أعمال رأسمالية قيد  

  التنفيذ
 

  المجموع
                   :التكلفة

                
 ٤٠،٩٨٣،٨٦٥ ٨١١،٨١٠ ٤،٢٦١،٥٨١٤٩٩،٠٢٤٣،٠٤٦ ١،٢٢١،٥٤٤٨٣٣،٦٤٨٣٣،٠٧٨،٥٠٢ ٢٧٤،٧١٠  م٢٠١٦ يناير ١ في

 ٣،١٨١،٥٨١ ٤٨٦،٤٩٢ -٥٢٨،٤٦٣١،٦٩٩ ٩،٠١٤٨١٥،١٢٢،١٤٣،٠٩٨ -  إضافات
 - - --- ١١١،٢١١)٥٤٥،٧((١٠٣،٦٦٦)-  تصنيف إعادة

 - (٤٦٠،٥١١) - -١٢،١٠٣ ٤٠٨،٨٤٨-٣٩،٥٦٠ -  تحويالت
 (١٥٣) - - -(١٥٣) --- -  استبعادات

 ٤٤،١٦٥،٢٩٣ ٨٣٧،٧٩١ ٤،٨٠١،٩٩٤٥٠٠،٧٢٣٣،٠٤٦ ٢٧٤،٧١٠١،١٦٦،٤٥٢٨٣٨،٩١٨٣٥،٧٤١،٦٥٩  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في
 ٧٨٥،٦٧١ ١٢٩،٦٥١ - ٩٢٤،١١٧٢ ٥،٦٨٨١،٦١٠٥٣٠،٧٩٦ -  إضافات
 - - --- ١٢،٩٨١-(١٢،٩٨١) -  تصنيف إعادة

 - (٨١،٦٧٨) --١٠،٥٠٨ ٥٩،٦٥٧-١١،٥١٣ -  تحويالت
 (٥٧) - --(٥٧) --- -  استبعادات

 ٤٤،٩٥٠،٩٠٧ ٨٨٥،٧٦٤ ٤،٩٣٠،٣٦٩٥٠٠،٧٢٥٣،٠٤٦ ٢٧٤،٧١٠١،١٧٠،٦٧٢٨٤٠،٥٢٨٣٦،٣٤٥،٠٩٣  م٢٠١٧ يونيو ٣٠ في
               

   : االستھالك
               
 ١٦،٤٢٤،٧٩٠ - ٢,٥٣٧,٧٨٢٦٨٢،٤٣٧١,٦٢١ ١٢,٧٦١,٨٥٤ ١٤٣,٣٣٤٥٤٢،٥١٧ -  م٢٠١٦ يناير ١ في

 ٣،٢٤٥،٢٦٠ - ٥٤٩،٥٣١٢٠،١٧١٤٣٠ ٥٣،٠٣٥٦٩،٥١٦٢،٥٥٢،٥٧٧ -  للسنة المحمل
 - - - -- ٤،٩٢٩(٩٤٩)(٣،٩٨٠) -  تصنيف إعادة

 (١٣١) - - -(١٣١) --- -  استبعادات
 ١٩،٦٦٩،٩١٩ - ٣،٠٨٧،١٨٢٤٥٧،٨٥٣٢،٠٥١ ١٩٢،٣٨٩٦١١،٠٨٤١٥،٣١٩،٣٦٠ -  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 ١،٦٣٨،٤٨٣ - ٢٦٨،٩٠٧٨،٤١٠٢١٥ ٢٥،٣١٤٣١،٢٤٥١،٣٠٤،٣٩٢ -  للفترة المحمل
 - - --- ٥٨٥-(٥٨٥) -  تصنيف إعادة

 (٥٥) - --(٥٥) --- -  استبعادات
 ٢١،٣٠٨،٣٤٧ - ٣،٣٥٦،٠٣٤٤٦٦،٢٦٣٢،٢٦٦ ٢١٧،١١٨٦٤٢،٣٢٩١٦،٦٢٤،٣٣٧ -  م٢٠١٧ يونيو ٣٠ في

                 
             الدفترية القيمة صافي

 ٢٣،٦٤٢،٥٦٠ ٨٨٥،٧٦٤  ١،٥٧٤،٣٣٥٣٤،٤٦٢٧٨٠ ١٩،٧٢٠،٧٥٦ ٢٧٤،٧١٠٩٥٣،٥٥٤١٩٨،١٩٩  م٢٠١٧ يونيو ٣٠ في

 ٢٤،٤٩٥،٣٧٤ ٨٣٧،٧٩١  ١،٧١٤،٨١٢٤٢،٨٧٠٩٩٥ ٢٠،٤٢٢،٢٩٩ ٢٧٤،٧١٠٩٧٤،٠٦٣٢٢٧،٨٣٤ م٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

  
 ديسمبر ٣١( سعودي لایر يونمل ٧٣  بمبلغالشركة  لديمليون لایر سعودي) وراتب فنيين  ٩٥م: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٥٦م بمبلغ ٢٠١٧ يونيو ٣٠تمويل خالل  تكاليف برسملة لمجموعةا قامت
).سعودي لایر مليون ١٦٢م: ٢٠١٦



  
  (شركة مساھمة سعودية) إتصاالتة إتحاد شرك

 )مراجعةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير 
  (جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

م٢٠١٧يونيو ٣٠في  ةأشھر المنتھالستة ة لفتر
  

١٩  
  

   

  
    مخزون  -٧

(الستة  سعودي لایر مليون ١٤ بمبلغ المخزون قيمة تخفيض رد صافى المجموعة لدى وجدي، ٢٠١٧ ويوني ٣٠ في ةيخالل الفترة المنتھ
 ضمن المصروفات ھذه إدراج تم). سعودي لایر مليون ١٥ بمبلغ المخزون قيمة تخفيض رد صافىم: ٢٠١٦ يونيو ٣٠ في المنتھية أشھر
  .المختصرة الموحدة األولية الخسارة او الربح قائمة في المبيعات تكلفة

 
 مدينة ذمم  -٨

  يونيو ٣٠ 
  م٢٠١٧ 

  ديسمبر ٣١
 م٢٠١٦ 

 

     
   ٦،٤٣١،٢١٤   ٥،٤١٧،٧٢٤ مدينة ذمم

   )٢،٧٢٩،٨٧٤(   )١،٥٤٢،٥٩١( تحصيلھا في مشكوك ذمم مخصص: يخصم
 ٣،٧٠١،٣٤٠   ٣،٨٧٥،١٣٣   

  
  :تحصيلھا في شكوكالم ذمم مخصص في حركة يلي فيما

 
  يونيو ٣٠

 م٢٠١٧

  ديسمبر ٣١ 
 م٢٠١٦

 )٢،٣٨٥،٧٨٠(   )٢،٧٢٩،٨٧٤( اإلفتتاحىالرصيد 
 )٥٥١،٦٩٢(   )١٢٠،٩٩٥( السنة/  الفترة خالل المحمل
  ٢٠٧،٥٩٨   ١،٣٠٨،٢٧٨ السنة/  الفترةخالل  شطب

  )٢،٧٢٩،٨٧٤(  )١،٥٤٢،٥٩١( الختامىالرصيد 

  

  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  -٩

  :التالية العالقة ذات األطراف مع بالتعامل المجموعة قامت الفترة خالل
  

  العالقة  العالقة ذو الطرف

  مساھم مؤسس  اتصاالت وشركاتھا التابعة-مؤسسة اإلمارات لالتصاالت

  قيقة لمؤسسة اإلمارات لالتصاالتششركة    غرفة اإلمارات لمقاصة البيانات

  النشاط المعتاد. فيما يلي تفاصيل المعامالت الھامة مع األطراف ذات العالقة:  سياق في العالقة ذاتمع األطراف  المجموعة تعاملت

 
يونيو ٣٠

 ٢٠١٦م
يونيو ٣٠

 ٢٠١٧م
٤٢،١٨٨ ٤٦،٩١٢ خدمات الربط البيني والتجوال  المقدمة
٤٧،٦٠٧ ٥٨،١٦١ خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة
١٨،٧٦٣ ١١،٢٦٢ رسوم إدارية
٣١،٢٥٥ ٣٢،٣٩٠ مصاريف إدارية أخرى
٢،١١٧ ٢،١٣٩ خدمات اتصاالت
٢،١٩٥ ٢،١٦٤ أخرى خدمات

 
 

ديسمبر ٣١
 ٢٠١٦م

يونيو ٣٠
 أطراف ذات عالقة رصدةأ ٢٠١٧م

٦٩،٥٦٨ ١٠٨،٨٠٤ من مستحق رصيد
١٣٨،٤٢٠ ٩٥،٢٠٣١ إلى مستحق رصيد

 



  
  (شركة مساھمة سعودية) إتصاالتة إتحاد شرك

 )مراجعةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير 
  (جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

م٢٠١٧يونيو ٣٠في  ةأشھر المنتھالستة ة لفتر
  

٢٠  
  

   

  (يتبع) معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  -٩

  العليا موظفي اإلدارة وتعويضات مزايا

 

  يونيو ٣٠
  م٢٠١٧

 
  يونيو ٣٠

  م٢٠١٦

  ٢٣،٤٧١   ٢٩،٠٣٩األجلقصيرة موظفينوتعويضات مزايا

  ٦٨٢   ٨٦٨ العملبعد ترك  موظفينوتعويضات  مزايا

  ٢٤،١٥٣   ٢٩،٩٠٧ العليا اإلدارة يموظفوتعويضات  مزايا إجمالي

 
وخدمات الربط البيني وخدمات التجوال من قبل المجموعة  تصاالتإلا خدمات تقديم من العالقة ذات لألطراف المقدمة الخدمات تتكون

ت الربط البيني من األطراف ذات العالقة من خدمات االتصاالت وخدما المستلمةالخدمات  تتكونعلى أساس الشروط التجارية العادية. 
بناًء على اإلتفاقيات  األخرى مصروفاتوخدمات التجوال للمجموعة استناداً على الشروط التجارية العادية. يتم إحتساب أتعاب اإلدارة و

  .نقداً  تسويتھا يتموس ضمانات بدونذات العالقة مع شركة االتصاالت اإلماراتية. األرصدة المستحقة من وإلى األطراف ذات العالقة 

ھم من موظفي اإلدارة  الذيناإلدارة األخرين  وأعضاءمن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  العلياالمعامالت مع موظفي اإلدارة  تتكون
  .بالمجموعة العليا

  
 المالية والمطلوبات الموجودات  -١٠

  المالية الموجودات ١-١٠

  يونيو ٣٠ 
  م٢٠١٧ 

 ديسمبر ٣١
 م٢٠١٦

 

    :للبيع متاحة استثمارات
   ٧،٢٧١   ٧،٢٧١ مدرجة غير أسھم

   ٧،٢٧١   ٧،٢٧١ للبيع كمتاحة المصنفة المالية الموجودات إجمالي
     

   :المطفأةبالتكلفة المالية الموجودات
   ٨٦٦،١٠٩  ٧٢٩،٧٠٣  حكمه ومافي النقد
   ٣،٧٠١،٣٤٠   ٣،٨٧٥،١٣٣ مدينة ذمم

   ٦٩،٥٦٨   ١٠٨،٨٠٤ عالقة ذو طرف من مستحق
   ٣٥٠،٠٠٠   ٥٥٠،٠٠٠ االستحقاق تاريخ حتى بھا محتفظ استثمارات
   ٤،٩٨٧،٠١٧   ٥،٢٦٣،٦٤٠ المطفأة بالتكلفة المالية الموجودات إجمالي
   ٤،٩٩٤،٢٨٨   ٥،٢٧٠،٩١١ المالية الموجودات إجمالي

     
   ٤،٩٨٧،٠١٧   ٥،٢٦٣،٦٤٠من الموجودات المالية المتداولالجزء

   ٧،٢٧١   ٧،٢٧١ دات الماليةمن الموجو المتداول غيرالجزء 
   ٤،٩٩٤،٢٨٨   ٥،٢٧٠،٩١١  المالية الموجودات إجمالي

  

  أسھم غير مدرجة –الموجودات المالية المتاحة للبيع 

مليون لایر  ٧،٣م: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٧،٣غير مدرجة بمبلغ  أوراق ماليةتتضمن االستثمارات المتاحة للبيع 
  كلفة ناقصاً اإلنخفاض بسبب عدم وجود سوق نشط لألوراق المالية.بالت ةسعودي) محمل

   



  
  (شركة مساھمة سعودية) إتصاالتة إتحاد شرك

 )مراجعةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير 
  (جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

م٢٠١٧يونيو ٣٠في  ةأشھر المنتھالستة ة لفتر
  

٢١  
  

   

 (يتبع) المالية والمطلوبات الموجودات  -١٠

  المالية المطلوبات   ٢-١٠

  يونيو ٣٠ 
  م٢٠١٧ 

 ديسمبر ٣١
 م٢٠١٦

 

     :المطفأة بالتكلفة مالية مطلوبات
   ٤،٥٢١،٤٣٢   ٣،٧٨٩،٨٢٨ دائنة ذمم

   ١٣٨،٤٢٠   ١٩٥،٢٠٣ عالقة ذو لطرفمستحق
   ١٥،٢٠٨،٧٥٣   ١٤،٧٥٥،٩٧٥ وأوراق دفع  قروض
   ١٩،٨٦٨،٦٠٥   ١٨،٧٤١،٠٠٦ المطفأة بالتكلفة المالية المطلوبات إجمالي

     
   ١٢،٢٦٧،٧٥٤   ٥،٣٧٩،٧٤٨ من المطلوبات المالية المتداولالجزء 
   ٧،٦٠٠،٨٥١   ١٣،٣٦١،٢٥٨ من المطلوبات المالية المتداول غير الجزء
   ١٩،٨٦٨،٦٠٥   ١٨،٧٤١،٠٠٦   المالية المطلوبات يإجمال

  
  .ةيالدفتر متھايق عن ايجوھر تختلف ال المطفأة بالتکلفة المقاسة ةيالمال والمطلوبات للموجودات العادلة ميالق إن
 

   دفع وأوراق قروض  -١١

  يونيو ٣٠ 
  م٢٠١٧ 

 ديسمبر ٣١
 م٢٠١٦

 

     
   ١٥،٢٠٨،٧٥٣   ١٤،٧٥٥،٩٧٥ األجل طويلة قروض
   )٧،٦٠٧،٩٠٢(   )١،٣٩٤،٧١٧( المتداول الجزء: يخصم

   ٧،٦٠٠،٨٥١   ١٣،٣٦١،٢٥٨ المتداول غير الجزء

 
 :الدفع وأوراق القروض استحقاق )أ

  يونيو ٣٠ 
  م٢٠١٧ 

 ديسمبر ٣١
 م٢٠١٦

 

     
   ٧،٦٠٧،٩٠٢  ١،٣٩٤،٧١٧ واحدة سنة من أقل
   ٦،٤٨٨،٨٥١  ٧،٠٥٤،٢٥٨ سنوات وخمس سنة بين
   ١،١١٢،٠٠٠  ٦،٣٠٧،٠٠٠ سنوات خمس من أكثر

الخاص  والتسھيلالبث  فتراتب الخاصةتمويل إلتزاماتھا المستحقة  إعادة في المجموعةنجحت م ٢٠١٧ يونيو ٣٠فترة المنتھية فى الخالل 
في  كماتيجة لذلك ون .سنوات ٧ مدى على سعودي لایر مليار ٧،٩ بقيمة جديد مشترك بتسھيلمليار لایر سعودي  ٧،٨بمبلغ  بياناتبشركة 

تصنيف كل التسھيالت  تموم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ بـغير متداولة مقارنة  كمطلوباتمليار سعودي  ٦تم إعادة تصنيف م  ٢٠١٧ يونيو ٣٠
  .متداولة غيرو متداولة إلي مالئمبشكل 

 والمخفضة األساسية السھم ربحية  -١٢

المتوسط المرجح لعدد  على للشركةالعائدة إلى حاملي األسھم العادية  ترةللف الربح/  (الخسارة)بتقسيم  ىاألساس ربح السھم تم احتساب 
  .الفترة خالل القائمة العاديةاألسھم 

  .مخفضة أدوات أي الشركة لدى ليس أنهربحية السھم المخفضة ھي نفسھا ربحية السھم األساسية حيث  إن

  يونيو ٣٠ 
  م٢٠١٧

 يونيو ٣٠
 م٢٠١٦

    
  ٢٢،٩١٥   )٣٥٢،٧٥٨( الفترة ربح/  (خسارة)
  ٧٧٠،٠٠٠   ٧٧٠،٠٠٠ األسھم لعدد المرجح المتوسط
  ٠،٠٣   )٠،٤٦( )سعودي(لایر  للسھم والمخفضة األساسية حيةبر / (خسارة)



  
  (شركة مساھمة سعودية) إتصاالتة إتحاد شرك

 )مراجعةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير 
  (جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

م٢٠١٧يونيو ٣٠في  ةأشھر المنتھالستة ة لفتر
  

٢٢  
  

   

  االرتباطات وااللتزامات المحتملة  -١٣

  رأسمالية  ارتباطات    ١-١٣

لم يتم تنفيذھا حتى تاريخ قائمة المركز المالي  برمةمرأسمالية ناتجة عن عقود توريد ممتلكات ومعدات  ارتباطاتعلى المجموعة 
 لایر مليار ٢،٤ :م٢٠١٦ ديسمبر ٣١( م٢٠١٧ يونيو ٣٠مليار ريـال سعودي كما في  ١،٧  بمبلغ المختصرةالموحدة  األولية
  .)سعودي

  
شركة بأن الھيئة تعتزم تخصيص لمزاد الترددات الذى أجرته ھيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات "الھيئة" فقد تم إخطار ال نتيجة
٢X٥ MHz block  وذلك بعد تلبية الشركة لمتطلبات التخصيص ودفع مقابل اإلستخدام وبمجرد اإلنتھاء من الشروط المتعلقة

مليون  ٤٢٢بالمزاد وإجراءات منح التراخيص سيتم منح الشركة الترخيص بإستخدام الترددات. سوف تتحمل الشركة تكلفة تبلغ 
يوما من إنتھاء المزاد  ٩٠منھا فى غضون  %٣٠دى للحصول على حق إستخدام ھذه الترددات على أن يتم دفع لایر سعو

  .أقساط سنوية متساوية ١٠المتبقية سيتم دفعھا على  %٧٠وال

 لتزامات محتملةإ  ٢-١٣

 ٣٠ـال سعودي كما في مليون ري ٧٤٠ على المجموعة التزامات محتملة على شكل خطابات ضمان واعتمادات مستندية بمبلغ
  .مليون ريـال سعودي) ٦٥٨: م٢٠١٦ ديسمبر ٣١( م٢٠١٧ يونيو

عدد من القرارات بفرض غرامات  التابعة لھيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام االتصاالت
ً لنظام ا عليھابالتظلم  والتي قامت المجموعة المجموعةضد  تتنوع أسباب ھذه القرارات ما بين كيفية إصدار وتصاالت، إلوفقا

  .سباباألشرائح االتصال مسبقة الدفع أو تقديم لعروض غير معتمدة من قبل الھيئة أوغيرھا من 

أمام ديوان المظالم بالطعن ضد قرارات ھيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  ضدالمجموعة مقامة من  متنوعةكما توجد دعاوى 
  ، على التفصيل التالي: اإلتصاالت نظمةألاللجنة وفقاً 
  

 مليون  ٦٥٣ قدرھا المعلومات وتقنية تصاالتإلا ھيئة ضد المجموعة بواسطة مقدمة قضائية دعوى) ٣٦١( عدد ھناك
 .م٢٠١٧ يونيو ٣٠فى  كمالایر سعودي 

 

 لصالح ١٦٩( ديوان المظالم وقد أصدر ً ت اللجنة وتبلغ القيمة ) قراراً من قرارا١٦٩تقضي بإلغاء (المجموعة ) حكما
 .م٢٠١٧ يونيو ٣٠فى  كمامليون لایر سعودي  ٤٥٢للغرامات الملغاة   اإلجمالية

 

    وبلغ مجموع غراماتھا الملغاة (بعد تأكيدھا من محكمة االستئناف) بعض ھذه األحكام األولية أصبحت نھائية واجبة النفاذ
  .م٢٠١٧يونيو  ٣٠ في كمامليون لایر سعودي  ٤١١ بحكم نھائي

  
قرارات الھيئة والخاصة بآلية إحتساب الرسوم الحكومية المجموعة ضد مقامة من ) دعوى ٢٠(إضافة إلى ما سبق، توجد 

 ابتدائي حكم المجموعة لصالح صدر وقد،  م٢٠١٧ يونيو ٣٠ في كما) قضية تتعلق بالرسوم الحكومية ١٣وغيرھا من بينھا (
   .ديوان المظالم التزال بقية الدعاوى منظورة أمام) قضايا و٥) قضايا وحكم نھائي في عدد (٧( عدد في

ومن الصعب تحديد قيمة المطالبات نظرا لالختالف على طريقة احتسابھا .ورغم أن الشركة ترى أن ھذه المطالبات ليس لھا 
ية بأثر رجعي، وھو ما أساس قانوني إال أنه قد يكون لھا تأثير جوھري على عمليات الشركة في حال تغيير  لالطر التنظيم

 يصعب تقديره.
 

 م ٢٠١٧يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستة خالل ملت المجموعة مطالبات إضافية من ھيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتتسا
تقدير مناسب للمبالغ بتسجيل  وقامتم ٢٠١٧يونيو  ٣٠في  كمامقابل المطالبات  المطلوبة وقامت بإعادة تقدير المخصصات

  .ي يمكن أن تدفعھا المجموعة مقابل تسوية تلك المطالباتالت
  

 المجموعةتعتقد اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة أن  .اإلعتياديةتتعرض المجموعة لبعض الدعاوي القضائية في سياق األعمال 
  .م٢٠١٧يونيو  ٣٠لديھا مخصصات مناسبة وكافية بناًء على موقف ھذه الدعاوى كما في 

  
أمام لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية وال تزال  المجموعةضد  المساھمينقضية مقامة من بعض ) ١٦٧( ھناك أنكما 

ً ) ٣٧( . استلمت الشركةھذه الدعاوى منظورة أمام اللجنة المختصة ً ) ١٠٧(و أولية أحكاما ، في ھذه القضايا لصالحھا نھائية أحكاما
 .م٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في  متداولة) قضية ١١وعدد (أو التنازل عنھا  رفضھا) قضية تم ١٢وعدد (

 
   



  
  (شركة مساھمة سعودية) إتصاالتة إتحاد شرك

 )مراجعةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير 
  (جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

م٢٠١٧يونيو ٣٠في  ةأشھر المنتھالستة ة لفتر
  

٢٣  
  

   

  (يتبع) االرتباطات وااللتزامات المحتملة  -١٣

 لتزامات محتملة (يتبع)إ  ٢-١٣
  

خالل  .م وقامت بسداد الزكاة المستحقة٢٠١٦لألعوام حتى عام لھيئة العامة للزكاة والدخل قدمت المجموعة إقرارتھا الزكوية ل
م نتيجة لتعديالت ٢٠١٤م و ٢٠١٣اقراراتھا الزكوية المعدلة لعامي  بتقديمالمجموعة  قامتم ٢٠١٦مبر ديس ٣١المنتھية في  السنة

   لألعوام المذكورة.القوائم المالية 
  

استلمت المجموعة  .م٢٠٠٦أنھت المجموعة وضعھا الزكوي وحصلت على الربوط الزكوية النھائية لألعوام حتى السنة المالية 
مليون ريـال  ٣١٧بمبلغ  إضافيةة وضريبة استقطاع ويزك ربوطم والتي أظھرت ٢٠١١م إلى ٢٠٠٧نوات من الربوط الزكوية للس

 .، والتي اعترضت عليھا إدارة المجموعة أمام اللجان االبتدائية واالستئنافيةالتوالي علىمليون ريـال سعودي،  ٢٣٧سعودي و
م في بعض مسائل الزكاة احكأاالعتراض الزكوية الضريبية االبتدائية ، أصدرت لجنة م٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في المنتھية السنةخالل 

تعتقد اإلدارة أن لديھا  .وضريبة االستقطاع وھذه االحكام صدرت ضد المجموعة وتم االعتراض عليھا في اللجنة االستئنافية
النھائية لالعتراض إلى أي التزام  مبررات كافية لالعتراض على األمور الواردة في الربط ومن غير المتوقع أن تؤدي النتيجة

  .جوھري

  معلومات قطاعية  -١٤

ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  المتعلقةالمعلومات  إن القطاعات التشغيلية. يتطلب  ٨بالقطاعات التشغيلية للمجموعة مبينة أدناه وفقا
الداخلية التي تتم مراجعتھا بشكل منتظم من قبل صانع  اريرتقال إلى استناداً تحديد القطاعات التشغيلية  ٨المعيار الدولي للتقرير المالي 

  .أدائھا وتقييم للقطاعات الموارد توزيع في والمستخدمة للمجموعة الرئيسيالقرارات التشغيلية 

 وأرباحھا المجموعة إيرادات معظم. العالقة ذات والمنتجات االتصاالت خدمات تقديم وھي واحد أعمال خط في المجموعة تعمل
القرارات التشغيلية  التي يتم رفعھا بإنتظام إلى صانع التشغيلية القطاعات. السعودية العربية المملكة في بعملياتھا تتعلق وجوداتھاوم

  .ووحدة أعمال المشغلين وخدمات التعھيد واألعمال المستھلكين ھيالمجموعة  في الرئيسي

ات التشغيلية األخرى بصفة مجمعة. وھذا ھو المقياس الذي يتم تقديمة الي المعلوم ماستال الرئيسي التشغيلية لقراراتا صانع اعتاد
  .القطاع أداء وتقييم الموارد توزيع ألغراضمجلس إدارة المجموعة 

      

 
  يونيو ٣٠  

  م٢٠١٧ 
 يونيو ٣٠

  م٢٠١٦
  ٥،٥٩٧،٦٢٦   ٤،٧٤٦،٤٦٨    المستھلك إيرادات
  ٧٢٨،١٣١   ٦١١،٨٦٢    األعمال إيرادات
  ٣٧١،٢٥٤   ٣١٧،٩٣٦    أعمال المشغلين  وحدة إيرادات
  ٣٢،١٤٨   ٤٢،٦٢٧    التعھيد خدمات إيرادات
  ٦،٧٢٩،١٥٩   ٥،٧١٨،٨٩٣    اإليرادات إجمالي
  )٢،٧١٦،٥٠٨(   )٢،٤٢٠،٧٨٠(    المبيعات تكلفة إجمالي
  )١،٧٣٧،٧٤٣(   )١،٤٦٦،٢٠٩(    التشغيل مصروفات إجمالي

  )١،٩٦٤،٦١٨(   )١،٨٠٢،١٣٣(    واإلطفاء االستھالك
  )٢٥٢،٩٢٩(   )٣٥١،٥٧٢(    التشغيلية غير المصروفات إجمالي
  ١،٨٨٩،٦٤٠   ٧٩١،٨٦٥    الرأسمالية النفقات

 

  


