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 )شركة مساهمة سعودية( شركة إتحاد إتصاالت

 المختصرةاألولية الموحدة  المركز الماليقائمة 

 يـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الر

 كما في:
 مراجعة  مراجعة  غير مراجعة  

 إيضاح 
مارس  31

  م2017
ديسمبر  31

  م2016
 يناير 1
 م2016   

 (7إيضاح  –)معدلة  (7إيضاح  –)معدلة    
       الموجودات
       غير المتداولة الموجودات

 24.559.075  24.495.374  24.028.618 8 ممتلكات ومعدات
 9.493.611  8.987.693  8.911.929 9 موجودات غير ملموسة 

 982.048  895.212   551.264  دفعات رأسمالية
 7.271  7.271  7.271  استثمارات متاحة للبيع

 35.042.005  34.385.550  33.499.082  إجمالي الموجودات غير المتداولة

       
       متداولةالموجودات ال
 497.570  866.109  956.265  نقد ومافي حكمهال

 485.859  200.072  210.915 10 مخزون
 3.424.090  3.701.340  3.528.796 11 ذمم مدينة

 1.664.542  1.698.854  1.500.454  خرىاألموجودات الو اً مقدم ةمدفوعال المصروفات
 36.508  69.568  87.235 12 عالقة يطرف ذمن مستحق ال

 1.250.000  350.000  550.000  استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 7.358.569  6.885.943  6.833.665  إجمالي الموجودات المتداولة

 42.400.574  41.271.493  40.332.747  إجمالي الموجودات

       
       المطلوبات وحقوق الملكية

       حقوق الملكية
 7.700.000  7.700.000  7.700.000  لمالرأس ا

 2.648.971  2.648.971  2.648.971  إحتياطي نظامي
 4.831.447  4.615.120  4.457.500  أرباح مبقاة

 (8.168)  (9.111)  (7.514)  إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية

 15.172.250  14.954.980  14.798.957  إجمالي حقوق المساهمين
 1.500  1.500  1.500  كية غير المسيطرةحقوق المل

 15.173.750  14.956.480  14.800.457  إجمالي حقوق الملكية

       
       المطلوبات غير المتداولة

 8.508.553  7.600.851  13.218.398 1-2-14  قروض وأوراق دفع 
 306.048  342.742  345.572  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 -  89.167  83.594  إيرادات مؤجلة
 121.987  180.064  175.256  إيرادات منح حكومية مؤجلة

 196.448  209.374  212.312 13 مخصص إلتزام إيقاف التشغيل

 9.133.036  8.422.198  14.035.132  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

       
       المطلوبات المتداولة

 6.535.866  4.521.432  3.855.585  ذمم دائنة
 5.766.262  7.607.902  1.944.291 1-2-14  قروض وأوراق دفع الجزء المتداول من 

 4.361.418  4.393.204  4.280.181  مستحقة ومطلوبات أخرى مصروفات
 210.970  138.420  162.797 12 عالقة ويطراف ذإلي أمستحق ال

 1.122.971  1.158.108  1.174.015  مخصصات
 77.711  54.518  61.058  مخصص الزكاة

 18.590  19.231  19.231  إيرادات منح حكومية مؤجلة

 18.093.788  17.892.815   11.497.158  إجمالي المطلوبات المتداولة

 27.226.824  26.315.013  25.532.290  إجمالي المطلوبات

 42.400.574  41.271.493  40.332.747  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

 .المختصرةاألولية الموحدة القوائم المالية ال يتجزأ من هذه  جزء   17إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
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 (ة)شركة مساهمة سعودي شركة إتحاد إتصاالت

 )غير مراجعة( المختصرةاألولية الموحدة  الربح أو الخسارةقائمة 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 مارس 31للثالثة أشهر المنتهية في 

 
  إيضاح 

 م7201
 

 م2016

 (7إيضاح  –معدلة )

 3.440.275  2.865.064   اإليرادات

 (1.515.302)  (1.200.236)   تكلفة المبيعات

 1.924.973  1.664.828   إجمالي الربح

      

 (320.873)  (261.528)   مصاريف بيعية وتسويقية

 (485.339)  (486.931)   مصاريف عمومية وإدارية

 (978.469)  (896.601)  9، 8 واإلطفاءاالستهالك 

 11.647  15.496   إيرادات أخرى

   35.264  151.939 

      ربح التشغيل

 (124.519)  (194.553)   مصاريف تمويلية

 6.003  2.726   إيرادات تمويلية

 33.423  (156.563)   )الخسارة( / الربح قبل الزكاة

      

 (13.685)  (6.540)   الزكاة 

 19.738  (163.103)   )خسارة(/ ربح الفترة 

      

      )الخسارة(/ الربح العائد إلى:

 19.738  (163.103)   مساهمي الشركة

 -  -   حقوق الملكية غير المسيطرة

 19.738  (163.103)   )خسارة(/ ربح الفترة

      

      :/ ربحية السهم  )خسارة

 0.02  (0.21)  15 األساسية والمخفضة )لاير سعودي( )خسارة(/ربحية السهم

 

 .المختصرةاألولية الموحدة القوائم المالية جزء  ال يتجزأ من هذه  17إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
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 )شركة مساهمة سعودية( شركة إتحاد إتصاالت

 )غير مراجعة( المختصرةاألولية الموحدة الشامل قائمة الدخل 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 مارس 31للثالثة أشهر المنتهية في 

 
 م2016  م7201   

 19.738  (163.103)   الفترة)خسارة(/ ربح 

      

      :الخسارة أو الربح إلى الحقا   تصنيفها يعاد التي البنود

 (41)  1.597   من عمليات خارجية أجنبيةترجمة عمالت  فروق

 (41)  1.597   صافي إجمالي البنود التي يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة

      

      يعاد تصنيفها الحقا  إلى الربح أو الخسارةالبنود التي لن 

 1.869  5.483   أرباح إكتوارية من إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للعاملين

 1.869  5.483   صافي إجمالي البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة

      

 1.828  7.080   إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة

 21.566  (156.023)   إجمالي )الخسارة(/ الدخل الشامل للفترة

      

      / الدخل الشامل للفترة العائد إلى: إجمالي )الخسارة(

 21.566  (156.023)   مساهمي الشركة

 -  -   حقوق الملكية غير المسيطرة

 21.566  (156.023)   إجمالي )الخسارة(/ الدخل الشامل للفترة

 

 .المختصرةاألولية الموحدة القوائم المالية جزء  ال يتجزأ من هذه  17إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
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 )شركة مساهمة سعودية( شركة إتحاد إتصاالت

 )غير مراجعة( المختصرةالموحدة  األوليةحقوق الملكية  في التغيراتقائمة 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 م2017 مارس 31للثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

 .المختصرةاألولية الموحدة القوائم المالية جزء  ال يتجزأ من هذه  17إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر

 

 

 

  أرباح مبقاة  اإلحتياطي النظامي  رأس المال 
إحتياطي ترجمة 

  عمالت أجنبية
إجمالي حقوق 

  المساهمين
لكية حقوق الم

 إجمالي حقوق الملكية  غير المسيطرة
         (7إيضاح  –معدلة )     

 15.173.750  1.500  15.172.250  (8.168)  4.831.447  2.648.971  7.700.000 م2016 يناير 1 في كما

 19.738  -  19.738  -  19.738  -  - الفترة ربح

 1.828  -  1.828  (41)  1.869  -  - اآلخرى/)الخسارة( الشاملة الدخل

 21.566  -  21.566  (41)  21.607  -  - الدخل/)الخسارة( الشاملة  إجمالي

              

 15.195.316  1.500  15.193.816  (8.209)  4.853.054  2.648.971  7.700.000 م2016 مارس 31 في كما

 
             

 14.956.480  1.500  14.954.980  (9.111)  4.615.120  2.648.971  7.700.000 م2017 يناير 1 في كما

              
 (163.103)  -  (163.103)  -  (163.103)  -  - خسارة الفترة

 7.080  -  7.080  1.597  5.483  -  - اآلخر الشامل الدخل

 (156.023)  -  (156.023)  1.597  (157.620)  -  - للفترة الشامل الدخل)الخسارة(/  إجمالي

              

 14.800.457  1.500  14.798.957  (7.514)  4.457.500  2.648.971  7.700.000 م2017مارس  31كما في 



 )شركة مساهمة سعودية( إتصاالتشركة إتحاد 

 األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة( النقدية التدفقاتقائمة 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 مارس 31للثالثة أشهر المنتهية في 
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 م6201  م7201  

 معدلة    األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
 19.738  (163.103)  )خسارة(/ ربح الفترة

     تسويات:

 (4.042)  3.326  التغير في مخصص تقادم المخزون
 828.125  814.643  االستهالك

 150.344  81.958  غير الملموسةإطفاء الموجودات 
 12.593  12.216  مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 60.725  67.793  مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها
 18.079  15.907  مخصصات
 (4.423)  (4.808)  منح حكومية

 13.685  6.540  مخصص الزكاة 
 (674)  (1)  أرباح بيع ممتلكات ومعدات

 124.519  194.553  مصروفات تمويلية
 (6.003)  (2.726)  إيرادات تمويلية

     التغيرات في:
 (315.963)  104.751  مدينة  ذمم 

 211.207  (14.169)  المخزون
 (20.499)  77.001  المدفوعة مقدما والموجودات األخرى  المصروفات
 358.755  (46.219)  ذمم دائنة 
 112.968  (153.225)  رىمستحقة ومطلوبات األخ مصروفات

 (22.762)  (17.667)  عالقة ذيالمستحق من طرف 
 15.018  24.377  عالقة ذويالمستحق إلى أطراف 

 1.551.390  1.001.147  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 (6.127)  (3.904)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

 (114.642)  (120.636)  المصروفات التمويلية المدفوعة
 (10)  -   الزكاة المدفوعة

 1.430.611  876.607  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
     األنشطة االستثمارية

 50.000  (200.000)  استثمار محتفظ به حتى تاريخ االستحقاق
 6.005  5.794  إيرادات تمويلية مستلمة
 (1.230.484)  (594.120)  شراء ممتلكات ومعدات

 789  2  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
 (11.948)  (6.194)  إقتناء موجودات غير ملموسة

 57.308  -  منح حكومية مستلمة

 (1.128.330)  (794.518)   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
     األنشطة التمويلية

 1.246.408  8.143.222  وأوراق دفعمن قروض  متحصالت
 (1.090.006)  (8.135.155)  وأوراق دفعقروض  مدفوعات

 156.402  8.067  صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية
 458.683  90.156  وما في حكمهفي النقد  اتصافي التغير

 يناير 1في  وما في حكمهالنقد 
 866.109  497.570 

 956.253  956.265  مارس 31في  وما في حكمهالنقد 

     
 معلومات إضافية غير نقدية:

    

 (30.017)  (619.628)  محملة علي ذمم دائنة رأسماليةممتلكات ومعدات مشتريات 

 .المختصرةاألولية الموحدة القوائم المالية جزء  ال يتجزأ من هذه  17إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر

 
















































































