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تقرير مراجعي الحسابات

  المحترمين  شركة إتحاد إتصاالت /السادة المساهمين
  (شركة مساهمة سعودية)

  نطاق المراجعة

لقد راجعنا قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة لشركة إحتاد إتصاالت (شركة مسامهة سعودية) ("الشركة") 
��ƨǠƥƢƬǳ¦�ƢēƢǯǂǋÂجمتمعني�Ŀ�ƢǸǯ��ƨǟȂǸĐ¦والقوائم املوحدة للدخل والتدفقات  م٢٠١٤ديسمرب  ���٣١

) ٢٩) إىل رقم (١، واإليضاحـات من رقم (للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ امللكيةالنقدية والتغريات يف حقوق 
من نظام  ١٢٣الشركة وفقاً لنص املادة واملـُعدة من قبل من هذه القوائـم املالية املوحدةاليت تعترب جزءاً ال يتجزأ 

إن هذه القوائم املالية املوحدة هي مسؤولية  الشركات واملقدَّمة لنا مع كافة املعلومات والبيانات اليت طلبناها.
�ƨǟȂǸĐ¦�̈°¦®¤ إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم املالية املوحدة استناد�Ƣđ�ƢǼǸǫ�Ŗǳ¦�ƨǠƳ¦ǂŭ¦�ń¤�Å¦

لقد قمنا مبراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية واليت تتطلب منا ختطيط 
بأن القوائم املالية خالية من األخطاء اجلوهرية.  من القناعة جة معقولةوتنفيذ أعمال املراجعة للحصول على در 

تشمل املراجعة إجراء فحص اختباري للمستندات واألدلة املؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة يف القوائم املالية.  
ت مبعرفة اإلدارة كما تشمل املراجعة إجراء تقييم للسياسات احملاسبية املطبقة والتقديرات اهلامة اليت أعد

ولطريقة العرض العام للقوائم املالية. ونعتقد أن مراجعتنـا تعطينا أساساً معقوًال إلبداء رأينا.

من تغيري السياسات احملاسبية األثر  من هذه القوائم املالية املوحدة املعاد إصدارها )٣٠يبني اإليضاح رقم (
 املدرجة املوحدةاألولية  على القوائم املاليةلكات واملعدات والسياسة احملاسبية بشكل أساسي يف صايف املمت

يونيو  ٣٠يف  تنيالستة أشهر املنتهييت الثالثة و م وفرت ٢٠١٤مارس  ٣١لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  سابقاً 
االثين عشر شهراً يت الثالثة و وفرت  م٢٠١٤سبتمرب  ٣٠يف  تنيالتسعة أشهر املنتهيالثالثة و  يتم وفرت ٢٠١٤

 مل يتم عرضهلذه الفرتات. باإلضافة إىل األثر املرتتب على أرقام املقارنة  م٢٠١٤ديسمرب  ٣١يف  تنياملنتهي
اإلفصاحات املتعلقة بتلك الفرتات يف نطاق هذه املراجعة نظرًا ألن القوائم املالية الربع سنوية ختضع و  األثر

  لفحص حمدود وال ختضع للمراجعة.

  الرأي

  ككل واملشار إليها أعاله:  املعاد إصدارها القوائم املالية املوحدةويف رأينا، أن 

 م٢٠١٤ديسمرب  ٣١متثل بصورة عادلة، من مجيع النواحي اجلوهرية، املركز املايل للمجموعة كما يف •
ǟ�» °ƢǠƬŭ¦�ƨƦǇƢƄ¦�ŚȇƢǠŭ�ÅƢǬǧÂ�Ǯ ǳ̄Â�ƺȇ°ƢƬǳ¦�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ƨȈȀƬǼŭ¦�ƨǼǈǴǳ�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƢēƢºǬǧƾƫÂ�ƢŮƢǸǟ¢�ƲƟƢƬǻÂ ليها

�ƨǟȂǸĐ¦�» Âǂǜǳ�ƨǸƟȐŭ¦Â�ƨȇ®ȂǠǈǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǰǴǸŭ¦�Ŀ

تتفق، من مجيع النواحي اجلوهرية، مع أحكام نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد •
  وعرض القوائم املالية املوحدة.

، اململكة العربية السعودية١١٤٨٢ ، الرياض٨٢٨٢، ص.ب. برج اململكة)، ٢٥ترخيص رقم (برايس وترهاوس كوبرز، 

www.pwc.com/middle-east+،٩٦٦) ١١( ٢١١- ٠٤٠١+، فاكس: ٩٦٦) ١١( ٢١١-٠٤٠٠هاتف: 
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لفت انتباه

نود لفت االنتباه إىل ما يلي:
ه قد مت إعادة املرفقة والذي ينص على أن املعاد إصدارها حول القوائم املالية املوحدة ١-٢اإليضاح رقم ) أ

°¦ƾǏ¤�©¦ŚǤƬǴǳ�ƨƴȈƬǻ�̈ ƾƷȂŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�ǶƟ¦ȂǬǳ¦�ǽǀǿ�°̈¦®ȍ¦�Ƣđ�ƪ ǷƢǫ�Ŗǳ¦�Ŀ�ǒ Ǡƥ�ǇƢȈǈǳ¦©Ƣ��ƨȈƦǇƢƄ¦
�Å¦ǂȇǂǬƫ�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ والسياسة احملاسبية لصايف املمتلكات واملعدات واملعتمدة من قبل جملس اإلدارة ǸǴǈƫ�À¢�ƾǠƥ

 ٧-٢و  ٢-٢و  ١-٢ت رقم اــم. تقدم اإليضاح٢٠١٥و ــر يونيـالل شهـة خــــوق املاليـــلسموجزًا من هيئة ا
أثر تلك  ٢٩ويبني اإليضاح رقم  يف السياسة احملاسبية. التغريات هذه لومات إضافية حول طبيعةمع ١٧-٢و 

. يتمثل م٢٠١٣م و ٢٠١٤ ديسمرب ٣١املعلومات املالية الصادرة سابقًا للسنتني املنتهيتني يف التغريات على 
مليون ريـال سعودي،  ٦٦٢مببلغ م ٢٠١٤ديسمرب  ٣١املنتهية يف أثر تلك التعديالت يف زيادة خسارة السنة 

: بلغ أثر التغيري ختفيض صايف الربح ٢٠١٣(مليون ريـال سعودي.  ١,٥٧٦لسنة ذه اسارة هللتبلغ صايف اخل
صدار عادة إقمنا بإمليون ريـال سعودي).  ٤,٦٩٢ربح مليون ريـال سعودي ليصبح صايف ال ١,٢٤٥مببلغ 

الصادرة سابقاً، بسببم حول القوائم املالية املوحدة ٢٠١٥فرباير  ٢٥تقرير مراجعي احلسابات املؤرخ يف 
. ٢٩ألمور املبينة يف اإليضاح رقم وغريها من ا املذكورة أعاله التغريات اليت طرأت على السياسة احملاسبية

حول القوائم املالية املوحدة املعاد إصدارها. اجلديد تقريربإصدار هذا الوعليه قمنا 
 مل املوحدة. حول القوائم املالية املوحدة املرفقة والذي يبني أساس إعداد هذه القوائم املالية ١-٢اإليضاح رقم ) ب

ƨǟȂǸĐ¦�ǺǰǸƬƫ���Ŀ�ƢǸǯÐÎ��ŐǸǈȇ®Ï Í ÎÑ¿�ŭ¦�©ȐȈȀǈƬǳ¦�ǺǸǓ�śǠǷ�ŅƢǷ�ƾȀǠƬƥ� ƢǧȂǳ¦�ǺǷ�ƨǴȇȂǗ�ƨȈǳƢ
وبالتايل متت إعادة تصنيف القروض وأوراق الدفع طويلة األجل ضمن  ،األجل مع عدة جهات مقرضة

 ١٧,٣املطلوبات املتداولة كما يف ذلك التاريخ. ونتيجة لذلك، بلغ صايف املطلوبات املتداولة للمجموعة 
م.٢٠١٤ديسمرب  ٣١مليار ريـال سعودي كما يف 

ń¤�» Âǂǜǳ¦�ǽǀǿ�Śǌƫ�ƢŮƢǸǟ¢�ƨǳÂ¦ǄǷ�Ŀ�°¦ǂǸƬǇȏ¦Â�ƢȀǫƢǬƸƬǇ¦�ƾǼǟ�ƢēƢǷ¦ǄƬǳƢƥ� ƢǧȂǳ¦�ȄǴǟ�ƨǟȂǸĐ¦�̈°ƾǫ�À¢�
�ƨǟȂǸĐ¦�̈°¦®¤�¿ȂǬƫ��ƨǓǂǬŭ¦�©ƢȀŪ¦�ǞǷ�°Ȃǯǀŭ¦�ƾȀǠƬǳ¦�ƾȇƾŢ�̈®Ƣǟȍ�ǲǏȂƬǳ¦�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫ�ȄǴǟ�ƾǸƬǠƫ

ن أن هذه املفاوضات لتعهد املذكور وهي واثقة ملبالتفاوض مع اجلهات املقرضة للتوصل إىل إعادة حتديد 
املرفقة وفقًا ملبدأ  املعاد إصدارها سوف تكلل بالنجاح. وبالتايل فقد مت إعداد القوائم املالية املوحدة

االستمرارية.
حول القوائم املالية املوحدة املرفقة والذي يوضح إجراء تعديالت معينة على التقديرات  ٢-٢اإليضاح رقم ج)

 (غري املراجعة) املوحدة وأعضاء جملس اإلدارة الحقًا إلصدار القوائم املالية األوليةاحملاسبية من قبل اإلدارة 
على  م بناءً ٢٠١٤ ديسمرب ٣١يف  تنيلفرتة الثالثة أشهر والسنة املنتهي م٢٠١٥يناير  ٢١الصادرة بتاريخ 

احملاسبية  اتسياست يف الة. يتمثل أثر هذه التعديالت، قبل التغريااملـُعدَّلاملعلومات اإلضافية والتقييمات 
، يف خمصص إضايف مببلغ والسياسات احملاسبية لصايف املمتلكات واملعدات واملشار اليها يف البند (أ) أعاله

مليون ريـال سعودي. ١,١٣٣
املرفقة والذي يوضح إجراءات التحكيم بني الشركة  املعاد إصدارها حول القوائم املالية املوحدة ٤إيضاح رقم د)

م فيما يتعلق ٢٠١٤ديسمرب  ٣١ة زين السعودية واليت بدأت خالل فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف وشرك
مايو  ٦بتاريخ  هااتفاقية اخلدمات املوقعة معمن شركة زين السعودية مبوجب بإمكانية حتصيل املبالغ املستحقة 

م.٢٠٠٨
ن يوضحان أثر إعادة ااملرفقة واللذ عاد إصدارهاامل حول القوائم املالية املوحدة ٢٩ورقم  ٢٨اإليضاحني رقم هـ)

 م٢٠١٤سبتمرب  ٣٠عنها سابقًا خالل فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  املفصحالتصنيف وتعديل أرقام املقارنة 
يتضمن هذان اإليضاحان تفاصيل  .واملتعلقة بربنامج الرتويجطأ يف توقيت االعرتاف بااليرادات نتيجة اخل

 ٣١حمددة حول أثر هذه التعديالت على اإليرادات وصايف الربح يف القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 
م.٢٠١٣ديسمرب  ٣١م وعلى األرباح املبقاة واألرصدة األخرى ذات العالقة كما يف ٢٠١٣ديسمرب 

برایس وترهاوس كوبرز

__________
أحمد محضر خالد

٣٦٨ترخیص رقم 

ه١٤٣٦ شوال ١٤
)م٢٠١٥يوليو  ٣٠(



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

قائمة المركز المالي الموحدة
م٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
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ديسمبر٣١كما في 
م٢٠١٣م٢٠١٤إيضاحات

)ُمعدَّلة()١-٢(إيضاح الموجودات
الموجودات المتداولة

٣١,٩٦٤,٣٣٢١,٥٧٠,٢٩٣النقدية وشبه النقدية
-٤١,١٠٠,٠٠٠-٢استثمارات قصرية األجل

٤٤,٤٧٢,٥٣١٧,٤٧١,٩٣٥ذمم مدينة، بالصايف
٥٥٦,٣٩٤٣٣,٢٧٠املستحق من طرف ذي عالقة

٦٨١٨,٠٧٤٩١٤,٥٢١خمزون، بالصايف
٧٤,٠٩١,٠٤٩٤,٧٣٠,٢٣٧املصاريف املدفوعة مقدماً واملوجودات األخرى

١٢,٥٠٢,٣٨٠١٤,٧٢٠,٢٥٦المتداولةمجموع الموجودات 
موجودات غير متداولة

٨٢٤,٠٧٢,٥٢٧٢٠,٣١٩,٥٦٢ممتلكات ومعدات، بالصايف
٩٨,٥٧٨,١٤٢٨,٩١٢,٧٩١رسوم اقتناء الرتاخيص، بالصايف

١١١,٤٦٦,٨٦٥١,٥٢٩,٨٨٦شهرة
٣٢٤,١١٣٥,٦٣١-١زميلةاستثمار يف شركات 

٣٤,١٤١,٦٤٧٣٠,٧٦٧,٨٧٠المتداولةمجموع الموجودات غير 
٤٦,٦٤٤,٠٢٧٤٥,٤٨٨,١٢٦مجموع الموجودات
الملكيةالمطلوبات وحقوق 

مطلوبات متداولة
١٢١٦,٩٩٣,٤٦٢٣,٠٧٩,٦٥٣قروض وأوراق دفع

١٣٧,٨٠٥,٩٢٩٥,٠٤٢,٦٢٢ذمم دائنة
٥١٤٥,٢٧٤١٠٣,١١٢عالقةذويمستحق إىل أطراف 
١٤٤,٨٤٥,٥٥٠٥,٤٧٢,٠٦٠ومطلوبات أخرىمصاريف مستحقة 

٢٩,٧٩٠,٢١٥١٣,٦٩٧,٤٤٧مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة
١٠,٥١٧,٢٤١-١٢قروض وأوراق دفع طويلة األجل

١٦١٩٩,٩٢١١٥٧,٧٤٢للموظفنيƨǷƾŬ¦�ƨȇƢĔفأةخمصص مكا
١٩٩,٩٢١١٠,٦٧٤,٩٨٣مجموع المطلوبات غير المتداولة

٢٩,٩٩٠,١٣٦٢٤,٣٧٢,٤٣٠مجموع المطلوبات
الملكيةحقوق 

حقوق مساهمي الشركة
١٧,٧٠٠,٠٠٠٧,٧٠٠,٠٠٠رأس املال

١٧٢,٦٤٨,٩٧١٢,٦٤٨,٩٧١احتياطي نظامي
٦,٣٠٣,٤٢٠١٠,٧٦٦,٧٢٥أرباح مبقاة

١٦,٦٥٢,٣٩١٢١,١١٥,٦٩٦المساهمينمجموع حقوق 
-١,٥٠٠حقوق األقلية

١٦,٦٥٣,٨٩١٢١,١١٥,٦٩٦مجموع حقوق الملكية
٤٦,٦٤٤,٠٢٧٤٥,٤٨٨,١٢٦مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

املعاد إصدارها. من هذه القوائم املالية املوحدة جزءاً ال يتجزأ ٨٢إىل صفحة  ٨تشكل اإليضاحات املرفقة من صفحة 

اإلدارة المفوضعضو مجلس الرئیس التنفیذيالتنفیذي للشؤون المالیةالرئیس 



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

قائمة الدخل الموحدة

م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)(مجيع املبالغ 
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ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

م٢٠١٣م٢٠١٤إيضاحات
)ُمعدَّلة()١-٢(إيضاح 

١٨١٣,٩٩٥,٠١٧١٨,١٠٢,٦٦٧اإليرادات
)٦,٨٩٥,٩٩٩()٧,٠٩٥,٨٦٦(١٩تكلفة اإليرادات

٦,٨٩٩,١٥١١١,٢٠٦,٦٦٨إجمالي الربح

مصاريف التشغيل:
)١,٥٣٢,٥٢٩()١,٨٤٢,٩٥٥(٢٠مصاريف بيعية وتسويقية
)٢,٢٠٩,٤٩٠()٢,٨٠٩,٩٦١(٢١مصاريف عمومية وإدارية

)٢,٧٥٩,٩٣٦()٣,٥٣٢,٨٥٦(٩، ٨واإلطفاءاالستهالك
-)٦٣,٠٢١(١١الشهرةقيمةهبوط

)٦,٥٠١,٩٥٥()٨,٢٤٨,٧٩٣(إجمالي مصاريف التشغيل

٤,٧٠٤,٧١٣)١,٣٤٩,٦٤٢((الخسارة)/ الربح من العمليات 

)١٩٠,٦٣٤()٢٦٩,١٤٥(مصاريف متويلية
٨٣,٧٨١٢٥٧,٢٢٦إيرادات أخرى، بالصايف

-)٢٩٥(الزميلةالشركة يف صايف خسارة الشركات حصة

٤,٧٧١,٣٠٥)١,٥٣٥,٣٠١((الخسارة)/ الربح قبل الزكاة

)٧٩,٣٩٧()٤٠,٥٠٤(١٥الزكاة 

٤,٦٩١,٩٠٨)١,٥٧٥,٨٠٥(ربحالخسارة)/ الصافي (

السعودي من:ريـال(خسارة)/ ربحية السهم بال

٦,١١)١,٧٥(٢٣(اخلسارة)/ الربح من العمليات 

٦,٠٩)٢,٠٥(٢٣ربحالسارة)/ اخلصايف (

املعاد إصدارها. جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة ٨٢إىل صفحة  ٨تشكل اإليضاحات املرفقة من صفحة 

اإلدارة المفوضعضو مجلس الرئیس التنفیذيالرئیس التنفیذي للشؤون المالیة



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

م٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

- ٥ -

ديسمبر٣١للسنة المنتهية في إيضاحات

م٢٠١٣م٢٠١٤
)ُمعدَّلة()١-٢(إيضاح 

األنشطة التشغيلية
٤,٦٩١,٩٠٨)١,٥٧٥,٨٠٥(ربحالسارة)/ اخلصايف(

صافيتعديالت لتسوية صافي (الخسارة)/ الربح إلى 
:يةنشطة التشغيلاألالنقد الناتج من 

-٦١١٦,٩٨٧خمصص تقادم املخزون
٨٢,٩٥٨,٢٥٧٢,١٨٦,١١٠استهالك

٩٥٧٤,٥٩٩٥٧٣,٨٢٦إطفاء رسوم اقتناء الرتاخيص
-١١٦٣,٠٢١الشهرةقيمة هبوط

١٦٥٩,٧٤٨٣٩,١٨٩للموظفنيƨǷƾŬ¦�ƨȇƢĔأةخمصص مكاف
١٠٦٩٠,٤٨٣٣٣٤,٨٧٥، ٤يف حتصيلهاخمصص الديون املشكوك

٢٦٩,١٤٥١٩٠,٦٣٤مصاريف متويلية
التغيرات في رأس المال العامل:

)٢,٢٢٩,٧٢٤(٢,٣٠٨,٩٢١الذمم املدينة، بالصايف
)٢٧,١٥٨()٢٣,١٢٤(املستحق من طرف ذي عالقة

)١٩٣,١٢٧()٢٠,٥٤٠(خمزون
)١,٠٢٢,٧٥٣(٨٤٠,٣٧٧األخرىاملصاريف املدفوعة مقدماً واملوجودات 

)٧٦٠,١٩١(٥١١,٢٩٨ذمم دائنة
)٢٩,١٩٦(٤٢,١٦٢عالقةويمستحق إىل أطراف ذ

١,٨٥٤,٦٩٠)٦٢٦,٥٠٩(مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
)١٨,٥٥٨()١٧,٥٦٩(١٦ة للموظفنيǟȂǧƾŭ¦�ƨǷƾŬ¦�ƨȇƢĔأةخمصص مكاف

٦,١٧١,٤٥١٥,٥٩٠,٥٢٥صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
-)١,١٠٠,٠٠٠(استثمارات قصرية األجل
)٥,٧٣٩,٤٥٠()٤,٧١٤,١٢٣(شراء ممتلكات ومعدات

٥٣,٧٢٠١٨,١٩٠صايفبالاستبعادات ممتلكات ومعدات، 
)٧٦,٦٤٥()٢٣٩,٩٥٠(٩اقتناء الرتاخيص، بالصايف

١,٨٣٥-استبعاد رسوم اقتناء الرتاخيص
)٥,٦٣١()١٨,٤٨٢(، بالصايفزميلةاستثمار يف شركات 

)٥,٨٠١,٧٠١()٦,٠١٨,٨٣٥(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
٥,٥١١,٨٥١٥,٧٠٣,٠٧٠املتحصل من قروض وأوراق دفع

)١,٣٥٩,٩٠٠()٢,١٠٨,٣٥٠(املسدد من قروض وأوراق دفع
)٢٤٤,٧٨١()٢٧٦,٠٧٨(متويليةاريفاملسدد من مص

)٣,٦١٩,٠٠٠()٢,٨٨٧,٥٠٠(٢٢توزيعات أرباح نقدية
-١,٥٠٠حقوق األقلية

٢٤١,٤٢٣٤٧٩,٣٨٩صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

(يتبع)

اإلدارة المفوضعضو مجلس الرئیس التنفیذيالرئیس التنفیذي للشؤون المالیة



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)قائمة التدفقات النقدية الموحدة

م٢٠١٤ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

- ٦ -

ديسمبر٣١للسنة المنتهية في إيضاح

م٢٠١٣م٢٠١٤
)ُمعدَّلة()١-٢(إيضاح 

٣٩٤,٠٣٩٢٦٨,٢١٣صايف التغري يف أرصدة النقدية وشبه النقدية

١,٥٧٠,٢٩٣١,٣٠٢,٠٨٠النقدية وشبه النقدية يف بداية السنة

٣١,٩٦٤,٣٣٢١,٥٧٠,٢٩٣النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

غير نقدية :معلومات إضافية 
٧٠٠,٠٠٠-احملول من األرباح املبقاة إىل رأس املال

٢,٢٥٢,٠٠٩٧٥٢,٤٧٠مشرتيات ممتلكات ومعدات حمملة على ذمم دائنة رأمسالية

املعاد إصدارها. جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة ٨٢إىل صفحة  ٨تشكل اإليضاحات املرفقة من صفحة 

اإلدارة المفوضعضو مجلس الرئیس التنفیذيالرئیس التنفیذي للشؤون المالیة



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

الموحدةالملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

- ٧ -

أرباح مبقاةاحتياطي نظاميرأس المالإيضاحات
حقوق 
اإلجمالياألقلية

 م٢٠١٣يناير  ١الرصيد يف 
٢٠,٩٠٥,٧٧٦-٧,٠٠٠,٠٠٠٢,١٧٩,٧٧٩١١,٧٢٥,٩٩٧)قبل التعديل(

أثر التغريات يف السياسات
)٨٦٢,٩٨٨(-)٨٦٢,٩٨٨(--٢٩والتعديالت األخرىاحملاسبية 

م٢٠١٣يناير ١الرصيد يف 
٢٠,٠٤٢,٧٨٨-١٧,٠٠٠,٠٠٠٢,١٧٩,٧٧٩١٠,٨٦٣,٠٠٩-٢)بعد التعديل(
ل من األرباح املبقاة إىلاحملوَّ 

--)٧٠٠,٠٠٠(-١٧٠٠,٠٠٠رأس املال
صايف ربح السنة املنتهية يف

م ٢٠١٣ديسمرب  ٣١  
٤,٦٩١,٩٠٨-٤,٦٩١,٩٠٨--٢٩، ١-٢)بعد التعديل(
إىل االحتياطي ل احملوَّ 

١٧)بعد التعديلالنظامي (
-

٤٦٩,١٩٢(٤٦٩,١٩٢(--
)٣,٦١٩,٠٠٠(-)٣,٦١٩,٠٠٠(--٢٢نقديةتوزيعات أرباح

م ٢٠١٣ديسمبر٣١الرصيد في 
٢١,١١٥,٦٩٦-٢٩٧,٧٠٠,٠٠٠٢,٦٤٨,٩٧١١٠,٧٦٦,٧٢٥، ١-٢)بعد التعديل(

صايف خسارة السنة املنتهية يف
)١,٥٧٥,٨٠٥(-)١,٥٧٥,٨٠٥(--٢٩، ١-٢م٢٠١٤ديسمرب ٣١

)٢,٨٨٧,٥٠٠(-)٢,٨٨٧,٥٠٠(--٢٢نقديةتوزيعات أرباح

١,٥٠٠١,٥٠٠---املسامهة من حقوق األقلية

٢٩٧,٧٠٠,٠٠٠٢,٦٤٨,٩٧١٦,٣٠٣,٤٢٠١,٥٠٠١٦,٦٥٣,٨٩١، ١-٢م٢٠١٤ديسمبر٣١الرصيد في 

.املعاد إصدارها جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة ٨٢إىل صفحة  ٨تشكل اإليضاحات املرفقة من صفحة 

اإلدارة المفوضعضو مجلس الرئیس التنفیذيالرئیس التنفیذي للشؤون المالیة



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)(مجيع املبالغ بآالف 

 - ٨  -  

  التكوين والنشاط -١

شركة إتحاد إتصاالت١-١

("الشركة" أو "موبايلي") هي شركة مسامهة سعودية مسجلة يف اململكة العربية  شركة إحتاد إتصاالت
ذو احلجة  ٢صادر يف مدينة الرياض بتاريخ  ١٠١٠٢٠٣٨٩٦السعودية، مبوجب سجل جتاري رقم 

، الرياض ٣٣٠٨٨م). إن العنوان الرئيسي للشركة هو ص.ب ٢٠٠٤ديسمرب  ١٤هـ (املوافق ١٤٢٥
  السعودية.، اململكة العربية ١١٣٣١

أغسطس  ١٨هـ (املوافق ١٤٢٥رجب  ٢بتاريخ  ٤٠تأسست الشركة مبوجب املرسوم امللكي رقم م/
هـ (املوافق ١٤٢٥مجادى اآلخرة  ٢٣بتاريخ  ١٨٩م) باملصادقة على قرار جملس الوزراء رقم ٢٠٠٤

ركة م) القاضي باملوافقة على الرتخيص بتأسيس شركة مسامهة سعودية باسم "ش٢٠٠٤أغسطس  ١٠
  إحتاد إتصاالت".

 ١٠هـ (املوافق ١٤٢٥مجادى اآلخرة  ٢٣بتاريخ  ١٩٠حصلت الشركة مبوجب قرار جملس الوزراء رقم 
م) على رخص إنشاء وتشغيل شبكة اهلاتف اجلوال من اجليلني الثاين والثالث جبميع ٢٠٠٤أغسطس 

¾Ȑƻ�ǺǷ�ŅÂƾǳ¦Â�ȆǴƄ¦�ÃȂƬǈŭ¦�ȄǴǟ�ƨǧƢǯ�ƢǸēƢǷƾƻ�ŉƾǬƫÂ�ƢŷǂǏƢǼǟ .شبكتها اخلاصة  

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة يف إنشاء وتشغيل شبكة اإلتصاالت الالسلكية املتنقلة وشبكات 
�©¦ƾƷÂ�ƨǸǜǻ¢Â�ƨȈǧǂǘǳ¦�̈ǄȀƳȋ¦Â�Ǧ ƫƢŮ¦�©ƢǰƦǋ�ǲȈǤǌƫÂ�Ƥ ȈǯǂƫÂ�̈°¦®¤Â��Ƣē¦ƾȇƾŤÂ�ƨȇǂǐƦǳ¦�» ƢȈǳȋ¦

تصال يف اململكة العربية اإلتصاالت باإلضافة إىل بيع وصيانة أجهزة اهلاتف وأنظمة وحدات اإل
Ŀ�ƨȇ°ƢƴƬǳ¦�ƢēƢȈǴǸǟ�ƨǯǂǌǳ¦�©¢ƾƥ�ƾǫÂ��ƨȇ®ȂǠǈǳ¦ مايو  ٢٥ ه (املوافق١٤٢٦ربيع اآلخر  ١٧

  .م)٢٠٠٥

يناير  ١٢هـ (املوافق ١٤٣٤صفر  ٣٠قررت اجلمعية العامة غري العادية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 
سعودي إىل  ريـالمليار  ٧أس مال الشركة من م) املوافقة على توصية جملس اإلدارة بزيادة ر ٢٠١٣

سعودي وذلك مبنح سهم جماين مقابل كل عشرة أسهم قائمة ميلكها املسامهون  ريـالمليار  ٧,٧
املقيدون بسجل املسامهني لدى الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، على أن 

من بند األرباح املبقاة كما يف  ريـالمليون  ٧٠٠ق حتويل مبلغ تسدد قيمة الزيادة يف رأس املال عن طري
مليون سهم،  ٧٧٠مليون سهم إىل  ٧٠٠م، وبالتايل يزداد عدد األسهم من ٢٠١٢سبتمرب  ٣٠

سعودي مقسمة إىل  ريـالمليار  ٧,٧مليون سهم. وبالتايل، يبلغ رأس مال الشركة  ٧٠بزيادة قدرها 
سعودي للسهم الواحد. إن اإلجراءات النظامية املتعلقة بزيادة رأس  ريـال ١٠مليون سهم بقيمة  ٧٧٠

  م.٢٠١٣مال الشركة قد اكتملت خالل الربع األول من عام 

قامت شركة إحتاد إتصاالت "موبايلي" بتوقيع اتفاقية خدمة املشغل اإلفرتاضي مع شركة إحتاد جوراء 
من خدمات البنية التحتية لشبكة  لإلتصاالت وتقنية املعلومات واليت متكن إحتاد جوراء من اإلستفادة

موبايلي وذلك لتقدمي خدمات اهلاتف املتحرك لعمالئها األفراد كمشغل إفرتاضي وذلك بعد حصوهلا 
على الرخصة احلكومية الالزمة من اجلهات املعنية. إن اإلجراءات النظامية املتعلقة حبصول احتاد جوراء 

م. ٢٠١٤اكتملت خالل الربع الثاين من عام على الرخصة الالزمة من اجلهات احلكومية قد 



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٩  -  

(تتمة)التكوين والنشاط -١

الحقًا لنهاية السنة، أعلنت شركة موبايلي باإلشارة إىل األنباء املتعلقة خبطة الشركة لبيع أبراج
�ƺȇ°ƢƬƥ�ƢĔȐǟ¤�Ŀ�ƨǯǂǌǳ¦�ƪ،. وعليهاململوكة هلا التصاالتا ƷǂǏ�ƾǬǧه (املوافق ١٤٣٦رجب  ٢٤

الشركة بأية مل تدخل  �¿��¢٢٠١٥ǾȈǴǟÂ��«¦ǂƥȋ¦�ǽǀǿ�ǞȈƥ�ƨȈǻƢǰǷ¤�ƨǇ¦°®�ƨǴƷǂŠ�Àȉ¦�ƢĔمايو  ١٣
  .ملزمة ومل تقم بتقدير األثر املايل هلذه العمليةاتفاقيات 

مارس  ٣٠ ه (املوافق١٤٣٥مجادى األوىل  ٢٩ إحلاقاً إلعالن الشركة واملنشور على موقع تداول بتاريخ
Indefeasibleخبصوص توقيع اتفاقية حق استخدام ( )م٢٠١٤ Right of Use بني شركة بيانات (

إحدى الشركات التابعة لشركة إحتاد إتصاالت  وهي األوىل خلدمات الشبكات (شركة بيانات)
كان من املفرتض أن متنح شركة بيانات حق   ولقد (موبايلي) وشركة إحتاد عذيب لإلتصاالت (عذيب)،

سنة بناًء على  ١٧سعودي ملدة  ريـالمليون  ٤٠٠) لشركة عذيب مقابل FTTHاستخدام شبكتها (
 )م٢٠١٤مايو  ٢٩ ه (املوافق١٤٣٥رجب  ٣٠ ). الحقاً، بتاريخIRUاتفاقية حق االستخدام (

¦ƾƼƬǇȏ¦�ǪƷ�ƨȈǫƢǨƫ¦� ƢĔƜƥ�Ƥ ȇǀǟ�ƨǯǂǋÂ�©ƢǻƢȈƥ�ƨǯǂǋ�ƪ ǷƢǫ) مIRU ال يوجد أثر هلذه العملية .(
  م. ٢٠١٤ديسمرب  ٣١على نتائج الشركة للسنة املنتهية يف 

 ٣١املنتهية كما يف  هذه القوائم املالية املوحدة املعاد إصدارها حتل حمل القوائم املالية املوحدة للسنة
فرباير  ٢٥(املوافق  ه١٤٣٦مجادى األوىل  ٦بتاريخ  من قبل الشركة بقاً اسالصادرة م ٢٠١٤ديسمرب 
يونيو  ٢٧ه (املوافق ١٤٣٦رمضان  ١٠بتاريخ  م)، بناًء على إعالن الشركة يف موقع تداول٢٠١٥
 يبينان) ٣٠و  ٢٩يضاحان (اال إن التغريات.وأسباب  تفاصيل طبيعة )١-٢إيضاح (يبني ). م٢٠١٥

سابقاً.الصادرة أثر التسويات على القوائم املالية املوحدة 

إعادة إصدار القوائم املالية األولية املوحدة لفرتة الثالثة أشهر  أيضاً  أنه من املناسب اإلدارة يرى جملس
م) مبينة األثر يف ٢٠١٤عام من (مبا يف ذلك أرقام املقارنة املـُعدَّلة  ٢٠١٥مارس  ٣١املنتهية يف 

هذه القوائم املالية  إن غيريات يف السياسات احملاسبية والسياسة احملاسبية لصايف املمتلكات واملعدات.الت
األولية املوحدة املعاد إصدارها متوفرة أيضاً على موقع تداول.

الشركات التابعة  ٢-١

البيانات املالية للشركات  �ƨǟȂǸĐ¦��śǠǸƬů��ƨǠƥƢƬǳ¦�ƢēƢǯǂǋÂ�ƨǯǂǌǴǳ�تتضمن القوائم املالية املوحدة 
  التابعة التالية:

شركة موبايلي فنتشرز القابضة ش.ش.و١- ٢-١

�¿Ƣǟ�¾Ȑƻ�ƨǯǂǌǳ¦�ƪ Ĕ¢م اإلجراءات القانونية املتعلقة باالستثمار يف شركة تابعة، شركة موبايلي ٢٠١٤
  ة.فينتشرز القابضة، شركة حبرينية (شركة الشخص الواحد) مملوكة بالكامل من قبل الشرك



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ١٠ -  

(تتمة)التكوين والنشاط -١

  (تتمة) الشركات التابعة  ٢-١

شركة موبايلي انفوتك الهند المحدودة٢- ٢-١

ك احملدودة، ــي انفوتــة موبايلـة، شركـة تابعـار يف شركــم باالستثم٢٠٠٧الل سنة ـقامت الشركة خ
٪ من رأس ماهلا واليت زاولت كامل نشاطها التجاري خالل سنة ٩٩,٩٩اهلند بنسبة  – الورـبنج

٪ املتبقية من ٠,٠١ـ ــالـم االستحواذ على ٢٠٠٩م. جتدر اإلشارة إىل أنه قد مت يف بداية عام ٢٠٠٨
  .للشركة رأس مال الشركة التابعة من قبل الشركة الوطنية حللول األعمال وهي شركة تابعة

شركة بيانات األولى لخدمات الشركات٣- ٢-١

٪ من حصص الشركاء يف شركة بيانات األوىل ٩٩م، حبيازة ما نسبته ٢٠٠٨قامت الشركة خالل سنة 
خلدمات الشبكات، شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة وإشتمل الشراء مجيع حقوق وأصول 

�°ƢƴƬǳ¦�ƢēƢǷȐǟÂ�Ä°ƢƴƬǳ¦�ƢȀũ¤Â�ƢēƢǷ¦ǄƬǳ¤Â�ƨǯǂǌǳ¦�©¦®ȂƳȂǷÂ ية احلالية واملستقبلية مقابل سعر شراء
مليار ريـال سعودي كما يف  ١,٤٦٦مليار ريـال سعودي والذي نتج عنه شهرة مببلغ  ١,٥إمجايل قدره 
٪ املتبقية من رأس مال الشركة مملوكة من قبل ١ن الـ أ). جتدر اإلشارة إىل ١١ة (إيضاح تاريخ احلياز 

  .للشركة ركة تابعةالشركة الوطنية حللول األعمال وهي ش

شركة شبكة زاجل الدولية لإلتصاالت٤- ٢-١

٪ من حصص الشركاء يف شركة شبكة زاجل ٩٦م، حبيازة ما نسبته ٢٠٠٨قامت الشركة خالل سنة 
الشراء مجيع حقوق وأصول  الدولية لالتصاالت ("زاجل")، شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة وإشتمل

� ¦ǂǋ�ǂǠǇ�ǲƥƢǬǷ�ƨȈǴƦǬƬǈŭ¦Â�ƨȈǳƢū¦�ƨȇ°ƢƴƬǳ¦�ƢēƢǷȐǟÂ�Ä°ƢƴƬǳ¦�ƢȀũ¦Â�ƢēƢǷ¦ǄƬǳ¦Â�ǲƳ¦±�©¦®ȂƳȂǷÂ
سعودي كما يف تاريخ  ريـالمليون  ٦٣سعودي نتج عن ذلك شهرة مببلغ  ريـالمليون  ٨٠إمجايل قدره 

املتبقية من رأس مال الشركة مملوكة من قبل الشركة  ٪٤ ـــن الأ). جتدر اإلشارة إىل ١١ة (إيضاح احلياز 
الوطنية حللول األعمال وهي شركة تابعة. هذا وقد مت إطفاء الشهرة الناجتة عن االستحواذ على شركة 

  ).١١م (إيضاح ٢٠١٤ديسمرب  ٣١شبكة زاجل الدولية لالتصاالت بالكامل خالل السنة املنتهية يف 

األعمالالشركة الوطنية لحلول ٥- ٢-١

الشركة الوطنية حللول األعمال مال من رأس ٪ ٩٥م، باالستثمار يف ٢٠٠٨ عامقامت الشركة خالل 
هي اليت بيانات األوىل خلدمات الشبكات و بينما متتلك شركة . شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودةوهي 

  .املتبقية ٪٥ـــ للشركة نسبة ال شركة تابعة



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ١١ -  

(تتمة)التكوين والنشاط -١

  (تتمة) الشركات التابعة  ٢-١

شركة صحتي للخدمات المعلوماتية٦- ٢-١

�¿Ƣǟ�¾Ȑƻ�ƨǯǂǌǳ¦�ƪ Ĕ¢شركة من رأس مال  ٪٩٠م اإلجراءات القانونية املتعلقة باالستثمار يف ٢٠١٤
شركة بيانات األوىل بينما متتلك . شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة وهيصحيت للخدمات املعلوماتية 

  .املتبقية ٪١٠الـــ للشركة نسبة  هي شركة تابعةاليت الشبكات و خلدمات 

بلج آند بالي المحدودة -شركة موبايلي ٧- ٢-١

ǯǂǌǳ¦�ƪ Ĕ¢من رأس مال ٪٦٠يف ار ــة املتعلقة باالستثمـــراءات القانونيـــم اإلج٢٠١٤الل عام ـة خـ 
شركة بينما متتلك شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة.  وهي بلج آند بالي احملدودة - شركة موبايلي 

  .املتبقية ٪٤٠الـــ نسبة  بلج آند بالي إنرتناشونال ومقرها الواليات املتحدة األمريكية

الشركة الوطنية لحلول األعمال ش.م.ح٨- ٢-١

�¿Ƣǟ�¾Ȑƻ�¾ƢǸǟȋ¦�¾ȂǴū�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨǯǂǌǳ¦�ƪ Ĕ¢اإلجراءات القانونية املتعلقة باالستثمار يف م٢٠١٤ 
الشركة الوطنية حللول األعمال، ومقرها دولة اإلمارات العربية املتحدة.من رأس مال  ٪١٠٠

 م٢٠١٤ديسمرب  ٣١فيما يلي ملخص بالشركات التابعة للمجموعة ونسب امللكية يف كل منها كما يف 
  :م٢٠١٣و 

نسبة الملكية
غير مباشرةمباشرةالتأسيسبلد االسم

-٪١٠٠,٠٠البحرينشركة موبايلي فنتشرز القابضة ش.ش.و
٪٠,٠١٪٩٩,٩٩اهلندشركة موبايلي انفوتك اهلند احملدودة

٪١,٠٠٪٩٩,٠٠اململكة العربية السعوديةشركة بيانات األوىل خلدمات الشركات

٪٤,٠٠٪٩٦,٠٠اململكة العربية السعوديةلإلتصاالتشركة شبكة زاجل الدولية 

٪٥,٠٠٪٩٥,٠٠اململكة العربية السعوديةالشركة الوطنية حللول األعمال
٪١٠,٠٠٪٩٠,٠٠اململكة العربية السعوديةشركة صحيت للخدمات املعلوماتية

-٪٦٠,٠٠السعوديةاململكة العربية بلج آند بالي احملدودة-شركة موبايلي 
٪١٠٠,٠٠-اإلمارات العربية املتحدةالشركة الوطنية حللول األعمال ش.م.ح



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ١٢ -  

(تتمة)التكوين والنشاط -١

  (تتمة) الشركات التابعة  ٢-١

  (تتمة) الشركة الوطنية لحلول األعمال ش.م.ح٨- ٢-١

  التابعة فيما يلي:تتمثل النشاطات الرئيسية للشركات 

.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.

رتونية والكهربائية وأجهزة االتصاالت جتارة اجلملة والتجزئة يف املعدات واآلالت واألجهزة اإللك
السلكية والالسلكية وأنظمة املباين الذكية واالسترياد والتصدير للغري باإلضافة إىل تسويق وتوزيع 

�©ȏƢǐƫȏ¦�¾ƢĐ�ƨȇ°ƢǌƬǇȏ¦�©ƢǷƾŬ¦�ŉƾǬƫÂ�©ȏƢǐƫȏ¦�©ƢǷƾƻ

يانتها وتشغيلها وتقدمي جتارة اجلملة والتجزئة يف أجهزة احلاسب اآليل واألجهزة اإللكرتونية وص
�Ƣđ�ƨǘƦƫǂŭ¦�©ƢǷƾŬ¦

.تقدمي خدمة القنوات التلفزيونية باستخدام بروتوكول االنرتنت  

.إنشاء وإدارة وتشغيل واالستثمار يف املشاريع اخلدمية والصناعية  

�ƨǻƢȈǏÂ� ƢǼƥÂ��Ƣđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�¾ƢǸǟȋ¦Â�Ņȉ¦�Ƥ ǇƢū¦Â�©ȏƢǐƫȏ¦�©ƢǰƦǋ�ƨǻƢȈǏÂ�ǲȈǤǌƫÂ� Ƣǌǻ¤
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
  الالزم هلا.وتوفري الدعم 

.استثمار أمواهلا يف األسهم والسندات واألوراق املالية  

�ÀȂǻƢǬǴǳ�ÅƢǬǧÂ�Ƣđ�¬ȂǸǈŭ¦�®Âƾū¦�Ŀ�ƢȀǗƢǌǻ�̈ǂǋƢƦŭ�ƨǷ±Ȑǳ¦�©ȏȂǬǼŭ¦Â�©¦°ƢǬǠǳ¦�Ǯ ǴŤ

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



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ١٣ -  

(تتمة)لتكوين والنشاط ا  -١

  (تتمة) الشركات التابعة  ٢-١

  (تتمة) الشركة الوطنية لحلول األعمال ش.م.ح٨- ٢-١

 أن تكون هلا مصلحة أو أن تشرتك بأي وجه مع اهليئات اليت تزاول أعماًال�ƢĔÂƢǠƫ�ƾǫ�Ŗǳ¦�Â¢�ƨȀȈƦǋ
�Ƣđ�ƢȀǬƸǴƫ�Â¢�©ƢƠȈŮ¦�ǽǀǿ�Äŗǌƫ�À¢�ƢŮÂ�ƢȀƳ°ƢƻÂ�ǺȇǂƸƦǳ¦�ƨǰǴŲ�Ŀ�ƢȀǓ¦ǂǣ¢�ǪȈǬŢ�ȄǴǟ

.القيام جبميع األعمال واخلدمات املتعلقة بتحقيق األغراض السابقة  

الزميلةالشركات ٣-١

�Ŀ�ƢǸǯ�ƨǬȈǬǌǳ¦�©Ƣǯǂǌǳ¦�Ŀ�ƨǟȂǸĐ¦�©¦°ƢǸưƬǇ¦�ÀȂǰƬƫم مما يلي:٢٠١٣م و٢٠١٤ديسمرب  ٣١  

بلد التأسيساالسم
نسبة 
الملكية

٪١١,١بريتيش فريجني أيالندسشركة أنغامي احملدودة
٪١٠,٠أملانياإي كومريس تاكس ميدل إيست

٪١٢,٥لوكسمبورغهلوفود الشرق األوسط

  السياسات المحاسبية الهامة-٢

إعداد هذه القوائم املالية املوحدة مت إدراجها أدناه. مت تطبيق هذه أهم السياسات احملاسبية املطبقة يف 
السياسات بشكل منتظم على مجيع السنوات املعروضة، ما مل يذكر غري ذلك.

  أسس اإلعداد١-٢

ديسمرب  ٣١هذه القوائم املالية املوحدة هي القوائم املالية املوحدة املعاد إصدارها للسنة املنتهية يف 
 ٢٥ه (املوافق ١٤٣٦مجادى األوىل  ٦بتاريخ  سابقاً  الصادرةحتل حمل القوائم املالية املوحدة و  م٢٠١٤
ه (املوافق ١٤٣٦رمضان  ١٠واملشار إليها يف إعالن الشركة على موقع تداول بتاريخ  م)٢٠١٥فرباير 

  م).٢٠١٥يونيو  ٢٧

املالية ("اهليئة") فيما يتعلق  م تقريرًا موجزًا من هيئة السوق٢٠١٥تسلمت الشركة خالل شهر يونيو 
. وقام جملس اإلدارة بدراسة املالحظات اليت أوردها الفريق املتخصص املعني للمجموعةبالقوائم املالية 
  .يف تقريره املوجز من قبل اهليئة



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ١٤ -  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  -٢

(تتمة) أسس اإلعداد١-٢

نقاط معينة تتعلق بإبرام وتشغيل عقود شبكات األلياف البصرية أشار تقرير هيئة السوق املالية إىل 
")FTTH الطريقة اليت مت ") وعقود إعادة بيع العالمة التجارية، حيث توصل الفريق املتخصص إىل أن

ǳ�ňȂǻƢǬǳ¦�ǲǰǌǳƢƥ�ǪȈǫ®�ȂƸǼƥ�¿ǄƬǴƫ�Ń�®ȂǬǠǳ¦�ǽǀǿ�ǲȈǤǌƫ�Ƣđو لك العقود ت�ȄǴǟ�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ ǷƢǫ�Ŗǳ¦
احملاسبية منهجيتها أن تعيد النظر يف  ¦ƨǟȂǸĐوبالتايل فإنه يتعني على بوضع سياستها احملاسبية  أساسها

  لتلك العقود.

ƨǟȂǸĐ¦ēƢǇƢȈǇ�ǎ تقام ƸǨƥاحملاسبية هلذين النوعني من العقود ا ƢŮ�ƨđƢǌŭ¦�®ȂǬǠǳ¦Â عتقد ت. وبينما
ƨǟȂǸĐ¦  أن السياسة احملاسبية اليت كانت مطبقة مع تلك العقود تتوافق بالكامل مع معايري اهليئة

ĔƜǧ��śȈǻȂǻƢǬǳ¦�śƦǇƢƸǸǴǳ�ƨȇ®ȂǠǈǳ¦رى اآلن استخدام سياسة حماسبية أكثر مالءمة يقتضي تطبيق ت ا
حماسيب دويل يهدف  (وهو معيار ١٥منهجية قريبة من تلك املبينة يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

واجب التطبيق لفرتات التقارير اليت هذا املعيار إىل حتسني التقارير املالية حول اإليرادات، وسوف يصبح 
ملعايري الصادرة عن اهليئة السعودية با االلتزام) مع االستمرار يف ٢٠١٨يناير  ١تبدأ يف أو بعد 

بتخصيص اإليرادات من عقود متعددة  ¦ƨǟȂǸĐللمحاسبني القانونيني. يتطلب هذا املعيار أن تقوم 
من العقود، مبا  هلذا النوع املكونات بالتناسب مع سعر البيع الفردي للخدمات أو املنتجات املقدمة

اعتماد هذه السياسة ¦�ƨǟȂĐ ت، قرر عليه اإليرادات إىل فرتات الحقة. وبناءً االعرتاف بيؤدي إىل تأجيل 
م. وعليه فقد قامت موبايلي بإعادة إصدار القوائم ٢٠١٤ديسمرب  ٣١من  اعتباراً اجلديدة احملاسبية 

م) مبا يعكس هذا ٢٠١٣ة لسنة املـُعدَّلم (مبا يف ذلك األرقام املناظرة ٢٠١٤املالية السنوية املوحدة لسنة 
  تفصيل.هذا التغري يف السياسة احملاسبية مبزيد من ال ١٧- ٢التغري يف السياسة احملاسبية. يبني اإليضاح 

صايف لالشركة احملاسبية املطبقة من قبل  عاجلةاملكما أشار تقرير هيئة السوق املالية إىل نقاط معينة حول 
والبدء اخلاضعة لالستهالك ىل املمتلكات واملعدات نقطة نقلها إفيما يتعلق يف معينة  ممتلكات ومعدات

. لدى موبايلي قاعدة كبرية ومعقدة للموجودات الثابتة، وهي ختضع للتقييم والتحديث يف استهالكها
�ƨƬƥƢưǳ¦�©¦®ȂƳȂŭ¦�ƨǴũǂƥ�ƶǸǈƫ�ȏ�ƢĔƜǧ��ƨǯǂǌǳ¦�Ãƾǳ�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�ƨƥƢǫǂǳ¦�¿Ƣǜǻ�°ƢǗ¤�ĿÂ��ǶǜƬǼǷ�ǲǰǌƥ

ين قد دخل وإدخاهلا يف قاعدة بيانات املوجودات الثابتة حلني استالم تأكيدات داخلية بأن البند املع
اخلدمة. حيدث بني احلني واآلخر تأخري يف الرمسلة حيث ال يكون واضحًا يف العادة مىت يكون األصل 

. ومبا أن تلك املبالغ مل تكن جوهرية ألي االستهالكجاهزاً لالستخدام أو دخل اخلدمة مما يؤجل بداية 
باستهالك كامل تكلفة األصل  ، فإن الشركة قامت يف السابقختضع للتقدير وهيفرتة سابقة معينة 

(ناقصًا القيمة املتبقية) على مدار العمر اإلنتاجي املتبقي بدًال من إجراء تعديل دفعة واحدة لتعويض 
إعادة تقييم ¦�ƨǟȂǸĐ تم، فقد قرر ٢٠١٤. ونظراً إلعادة إصدار القوائم املالية املوحدة لسنة االستهالك

Ǻǟ�ƨƦǇƢƄ¦Â�ƨƬƥƢưǳ¦�Ƣē¦®ȂƳȂǷ�ƨǴũ°  االستهالكيف الفرتات السابقة حبيث يعكس  االستهالكمصروف 
  .يف اخلدمة املوجودات وضعيف الفرتات املالئمة من تاريخ 
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لصايف والسياسة احملاسبية احملاسبية  اتأثر هذه التغريات على السياس ٣٠و  ٢٩ انيبني اإليضاح
املنتهية خسارة السنة  زيادةيف  التعديالتويتمثل أثر هذه لفرتات التقارير السابقة.  املمتلكات واملعدات

سعودي، مبا يؤدي إىل صايف خسارة ريـالمليون  ٦٦٢مببلغ  سابقاً الصادرة  ٢٠١٤ديسمرب  ٣١يف 
  سعودي. ريـالمليون  ١,٥٧٦مببلغ للسنة 

على أساس التكلفة التارخيية وفقًا ملبدأ االستحقاق وطبقا  املعاد إصدارهاأعدت القوائم املالية املوحدة 
  للمعايري احملاسبية الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني. 

وجب Š�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ƾȀǠƬǳ¦�ƾƷƘƥ�¿¦ǄƬǳȏ¦�ȄǴǟ�̈°®Ƣǫ�ƨǟȂǸĐ¦�ÀȂǰƫ�Ǻل)، ١٢كما هو مبني يف اإليضاح (
التسهيالت التمويلية طويلة األجل اليت حصلت عليها من عدة جهات مقرضة، وبالتايل فقد متت إعادة 
تصنيف تلك القروض وأوراق الدفع طويلة األجل كمطلوبات متداولة، وبلغ صايف املطلوبات املتداولة 

وعة حالياً ǸĐ¦�¿ȂǬƫ��Ä®ȂǠǇ ريـالمليار  ١٧,٣م مبلغ ٢٠١٤ديسمرب  ٣١للمجموعة كما يف 
�ƨȈǳƢŭ¦�ƢēƢǠǫȂƫ�ȄǴǟ� ƢǼƥ�°Ȃǯǀŭ¦�ŅƢŭ¦�ƾȀǠƬǳ¦�ƾȇƾŢ�̈®Ƣǟ¤�ń¤�ǲǏȂƬǴǳ�ƨǓǂǬŭ¦�©ƢȀŪ¦�ǞǷ�µ ÂƢǨƬǳƢƥ

  احلالية. 

�ǞǫȂƬƫ��¬ƢƴǼǳƢƥ�ǲǴǰƫ�» ȂǇ�ƨǓǂǬŭ¦�©ƢȀŪ¦�ǞǷ�ƨȇ°ƢŪ¦�©ƢǓÂƢǨŭ¦�À¢�ǺǷ�ƨǬƯ¦Â�ƨǟȂǸĐ¦�̈°¦®¤�À¤
�ŅƢƬǳƢƥÂ��ƨȈǠȈƦǘǳ¦�¾ƢǸǟȋ¦�¼ƢȈǇ�Ŀ�ƢȀǫƢǬƸƬǇ¦�ƾǼǟ�ƢēƢǷ¦ǄƬǳƢƥ� ƢǧȂǳ¦�Ŀ�ǂǸƬǈƫ�» ȂǇ�ƢĔ¢�ƨǟȂǸĐ¦

رفقة امل املعاد إصدارها املوحدة جملس اإلدارة أنه من املناسب أن يتم إعداد القوائم املاليةو تعتقد اإلدارة 
  على أساس مبدأ االستمرارية.

التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة٢-٢

احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية  ملعايرييتطلب إعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا 
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 

التقديرات واالفرتاضات بشكل مستمر وهي مبنية على خربة سابقة وعوامل أخرى  املالية. يتم تقييم
تتضمن توقعات باألحداث املستقبلية واليت تعترب مناسبة للظروف.



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ١٦ -  

(تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  -٢

  (تتمة) التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة٢-٢

 ٣١والظروف احملددة اليت وقعت خالل السنة املنتهية يف يف ضوء الظروف التجارية احلالية واألحداث 
م، قامت اإلدارة بإعادة تقييم تقديرات حماسبية معينة. وقد كان إلعادة التقييم أثر ٢٠١٤ديسمرب 

م واألرصدة كما يف ذلك التاريخ. ٢٠١٤ديسمرب عام  ٣١جوهري على النتائج املعلنة للسنة املنتهية يف 
 ١٨و  ١٠و  ٨و  ٤ات رقم ـــور اهلامة املدرجة يف اإليضاحـــانتباه القراء إىل األموتود اإلدارة أن تلفت 

من أجل إيضاح تأثريها على النتائج املالية  املعاد إصدارها حول القوائم املالية املوحدة ٢٩و  ٢٥و 
  ملعلنة واملركز املايل للمجموعة.ا

م عن فرتة الثالثة أشهر ٢٠١٥يناير  ٢١املراجعة) يف  الحقًا إلصدار القوائم املالية األولية املوحدة (غري
م، قامت اإلدارة وأعضاء جملس اإلدارة بدراسة إمكانية حتصيل ٢٠١٤ديسمرب  ٣١يف  تنيوالسنة املنتهي

م آخذين يف االعتبار املناقشات اجلارية مع ٢٠١٤ديسمرب  ٣١بعض أرصدة الذمم املدينة كما يف 
شروط التعاقدية وأيضاً املعلومات االضافية اليت توضح زيادة خماطر عدم العمالء ذوي العالقة خبصوص ال

التحصيل. متت أيضًا مراجعة بعض التقديرات احملاسبية واملخصصات األخرى بناًء على معلومات 
 ريـالمليون  ١,١٣٣إضافية. إن أثر هذه التعديالت على التقديرات احملاسبية نتج عنه عبء إضايف بلغ 

كما مت إدراجها سابقًا يف ،سعودي ريـالمليون  ٩١٣لسنة بلغت لىل صايف خسارة سعودي أدى إ
هذه التغريات يف التقديرات احملاسبية ختتلف عن التعديالت القوائم املالية املوحدة قبل إعادة إصدارها. 
. مت عرض سابقاً واليت مت اإلفصاح عنها  م٢٠١٤سبتمرب  ٣٠اليت مت اإلفصاح عنها يف الربع املنتهي يف 

املعاد  حول هذه القوائم املالية املوحدة ٣٠و  ٢٩ نياملزيد من التفاصيل عن هذه التغريات يف اإليضاح
. مت عكس بعض هذه التعديالت على التقديرات احملاسبية الحقاً يف هذه القوائم املالية املوحدة إصدارها

مصروف ة وتعديل ـــاحملاسبي اتـــيف السياس املعاد إصدارها نظرًا النعدام احلاجة إليها نتيجة للتغريات
مليون ريـال  ١,٥٧٦مببلغ  للسنة خسارةصايف نتج عنه ، سابقاً  صادرةرات الـــللفتاحململ  االستهالك

 اتفاصيل أكثر حول هذ يعطيحول القوائم املالية املوحدة املعاد إصدارها  ٢٩. إن إيضاح رقم سعودي
  .املوضوع
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�ǞǷ�ÃÂƢǈƬƫ�ƢǷ�Å¦°®Ƣǻ��ƢȀǨȇǂǠƬǳ�ÅƢǬǧÂ�Ŗǳ¦Â��ǲƦǬƬǈŭƢƥ�ƨǬǴǠƬǷ�©ƢǓ¦ŗǧ¦Â�©¦ǂȇƾǬƫ�ǞǓȂƥ�ƨǟȂǸĐ¦�¿ȂǬƫ
القيم  اليت ترتتب عليها خماطر إحداث تعديالت جوهرية يف واالفرتاضاتإن التقديرات النتائج الفعلية. 

الدفرتية للموجودات واملطلوبات مبينة أدناه:

خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها)أ (

يتم تكوين خمصص للذمم املدينة غري القابلة للتحصيل عندما يكون هناك دليل موضوعي بعدم إمكانية 
�̈ƾȇƾǌǳ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢƥȂǠǐǳ¦�À¤��ƨǼȇƾŭ¦�ǶǷǀǴǳ�ƨȈǴǏȋ¦�¶ÂǂǌǴǳ�ÅƢǬǧÂ�ƨǬƸƬǈŭ¦�ǢǳƢƦŭ¦�ƨǧƢǯ�ǲȈǐŢ�ƨǟȂǸĐ¦

يكلة مالية، واالمتناع أو عدم للمدين، واحتمال أن يكون املدين مقبًال على إشهار إفالسه أو إعادة ه
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 

تكوين خمصص مقابلها استنادًا إىل طول املدة ومعدالت التحصيل يف  وتقيم على أساس إمجايل ويتم
.١٠و  ٤السنوات السابقة. انظر اإليضاحني 

الشهرة قيمة املتوقع يف  اهلبوط)ب (

�½ƢǼǿ�ÀƢǯ�ƢǷ�¦̄¤�ƾǯƘƬǳƢƥ�ÅƢȇȂǼǇ�ƨǟȂǸĐ¦�¿ȂǬƫالشهرة طبقًا للسياسات احملاسبية املذكورة  قيمة يف هبوط
يد قيمة املبالغ القابلة لالسرتداد من الوحدات املولدة للنقد بناًء على . مت حتد١٠- ٢يف اإليضاح 

��©¦ǂȇƾǬƬǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�Ƥ ǴǘƬȇ�©ƢƥƢǈƬƷȏ¦�ǽǀđ�¿ƢȈǬǳ¦�À¤��ƨǷƾƼƬǈŭ¦�ƨǸȈǬǳ¦�§ ƢǈƬƷ¦

املمتلكات واملعدات)ج (

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملعدات
يتم تقدير األعمار اإلنتاجية لبنود املمتلكات واملعدات للمجموعة بناء على الفرتة اليت يتوقع فيها أن 

على تقييم مجاعي من قبل اإلدارة ). يعتمد هذا التقدير ٧- ٢يكون األصل متاحًا لالستخدام (إيضاح 
©¦®ȂƳȂŭ¦�ǞǷ�̈ŐŬ¦Â�ȆǴƻ¦ƾǳ¦�řǨǳ¦�ǶȈȈǬƬǳ¦Â�ƨđƢǌŭ¦�¾ƢǸǟȋ¦�©ƢǇ°ƢǸŭ التقديرات إىل وتطبيق  املماثلة

مت إثبات استهالك إضايف خالل الفرتة ملعاجلة التأخري يف  .ن تصبح جاهزة لالستخدام وبدء االستهالكأ
   الرمسلة أو التحويل من أعمال رأمسالية حتت التنفيذ.

لتوقعات عن تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة لكل أصل بشكل دوري ويتم حتديثها إذا اختلفت ا
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 

مل املذكورة أعاله. إن اخنفاض األعمار يف مبالغ وتوقيت املصاريف املسجلة الناجتة عن التغريات يف العوا
ألي من بنود املمتلكات واملعدات يؤدي إىل زيادة املصاريف التشغيلية املسجلة اإلنتاجية املقدرة 

وختفيض املوجودات غري املتداولة. 
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التكاليفختصيص 

�ƢŠ�̈®ƾǠƬǷ�©ƢǷƾƻÂ�©ƢƴƬǼǷ�ŚǧȂƫ�ǺǸǔƬƫ�ƾǫ�Ŗǳ¦Â�śȈǈȈƟǂǳ¦�ƢȀȇ®°ȂǷ�ǒ Ǡƥ�ǞǷ�©ƢƦȈƫǂƫ�ƨǟȂǸĐ¦�¿Őƫ
يشمل املمتلكات واملعدات واملخزون والصيانة وغريها من اخلدمات على مدار عدد من الفرتات املالية. 

توفري موجودات وحوافز تشغيلية تسمح للمجموعة باحلصول على  الرتتيباتميكن أن تتضمن هذه 
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 

 ةة. تتم رمسلة تكلفة هذه املكونات أو قيدها كمصاريف وفقًا للسياسللقيمة العادلة للمكونات الفردي
احملاسبية ذات الصلة.

الربوط الزكوية  (د)

تقوم اإلدارة بوضع خمصص للزكاة وضريبة االستقطاع وفقاً ملتطلبات مصلحة الزكاة والدخل ("املصلحة") 
ƢǯǄǴǳ�©ƢƥȂǴǘŭ¦�ƾȈǬƥ�ƨǟȂǸĐ¦�¿ȂǬƫ��ƨƸ̈�وهو قابل للتعديل بناء على الربوط النهائية املستلمة من املصل

وضريبة االستقطاع املتوقعة بناء على التقديرات حول ما إذا كانت زكاة/ ضرائب إضافية سوف تستحق. 
تعتمد النتيجة النهائية ألي مبالغ إضافية يتم ربطها من قبل املصلحة على النتيجة النهائية لالعرتاضات 

عندما ختتلف النتيجة النهائية هلذه األمور عن املبالغ اليت مت قيدها يف اليت حيق للمجموعة تقدميها. و 
البداية، تؤثر هذه الفروقات على قائمة الدخل املوحدة يف الفرتة اليت مت التحديد النهائي خالهلا.

التزامات حمتملة  (هـ)

��ÃÂƢǟƾǳ¦�ǽǀǿ�ƨȇȂǈƬǳ�ƨǴǸƬƄ¦�Ǧ ȈǳƢǰƬǴǳ�©¦ǂȇƾǬƫ�®¦ƾǟ¤�Ļ��ƨȈƟƢǔǬǳ¦�ÃÂƢǟƾǳ¦�ǒ ǠƦǳ�ƨǟȂǸĐ¦�µ ǂǠƬƫ
��ƢȇƢǔǬǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƨǟȂǸĐ¦�Ǻǟ�̧ Ƣǧƾǳ¦�ÀȂǳȂƬȇ�śȈƳ°ƢƻÂ�śȈǴƻ¦®�Ǻȇ°ƢǌƬǈǷ�̈°ƢǌƬǇ¦�Őǟ��©ƾƳÂ�À¤

�ǽǀǿ�À¢�ÅƢȈǳƢƷ�ƨǟȂǸĐ¦�̈°¦®¤�ƾǬƬǠƫ��ƨǴǸƬƄ¦�ƲƟƢƬǼǳ¦�©ƢǠǫȂƫ�ȄǴǟ�ƨȈǼƦǷ�ȆǿÂ اإلجراءات القضائية لن
يكون هلا أثر جوهري على القوائم املالية. لكن من احملتمل أن تتأثر النتائج املستقبلية للعمليات بشكل 

جوهري وفقاً للنتائج النهائية للدعاوى. 
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  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  -٢

  (تتمة) التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة٢-٢

اإليرادات  (و)

عقود التأجري التمويلي

�ƾȇƾƸƬƥ�ƨǟȂǸĐ¦�̈°¦®¤�¿ȂǬƫ�Ʈ ȈƷ�ȆǴȇȂŤ�°ƢŸ¤�®ȂǬǟ�Ƥ ƳȂŠ�ƨǼȈǠǷ�©ƢƦȈƫǂƫ�Ǻǟ�ƨƦǇƢƄƢƥ�ƨǟȂǸĐ¦�¿ȂǬƫ
معايري معينة حبيث تتضمن حتويًال جوهريًا جلميع منافع وخماطر امللكية املتعلقة  يليبما إذا كان الرتتيب 

باألصل من قبل املؤجر وذلك من خالل فحص احلقائق والظروف الفردية اخلاصة بكل ترتيب. تدرج 
ǬƬǈŭ¦�ǢǳƢƦŭ¦�¿ȐƬǇ¦�ǲǸƬƄ¦�ǺǷ�À¢�ŐƬǠƫ�ƢǷƾǼǟ�ǖǬǧ�©ƢƦȈƫŗǳ¦�ǽǀđ�ƨǘƦƫǂŭ¦�©¦®¦ǂȇȍ¦�ƨǟȂǸĐ¦ بلية

وعندما تشكل ترتيبات التأجري التمويلي جزءًا من تسليم املنتجات املستحقة مبوجب هذه الرتتيبات. 
�¬Ƣǔȇȍ¦�Ŀ�ƨǼȈƦŭ¦�ƨȈƦǇƢƄ¦�ƨǇƢȈǈǳ¦�ǞƦƬȇ�ƨǳ®ƢǠǳ¦�ǶȈǬǳ¦�ǎ Ȉǐţ�ÀƜǧ��ƨǠǸĐ¦�©ƢǷƾŬ¦Â(ي). ١٧- ٢  

عرض املبالغ باإلمجايل مقابل الصايف

فإن اإليرادات والدفعات للشركاء يتم إدراجها  أصيلمات بصفة بضائع أو خد ¦ƨǟȂǸĐعندما تبيع 
�ƨǨǐƥ�©ƢǷƾŬ¦Â�ǞƟƢǔƦǳ¦�ǞȈƦƥ�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ ǷƢǫ�¦̄¤��ƨȈǴȈǤǌƬǳ¦�Ǧ ȈǳƢǰƬǳ¦Â�©¦®¦ǂȇȍ¦�ƾǼƥ�ƪ Ţ�ŅƢŦȍƢƥ

وكيل فإن اإليرادات والدفعات للشركاء تسجل ضمن اإليرادات بالصايف، حيث متثل اهلامش املكتسب.

العناصر الرتتيبات متعددة

بالنسبة للرتتيبات اليت تتضمن تسليم منتجات وخدمات جممعة مبا يف ذلك الرتتيبات طويلة األجل، يتم 
�ǞǷ�©¦®¦ǂȇȍ¦�Ŀ�ƨǴǐǨǼǷ�ƨŷƢǈǷ�ƢȀǼǷ�ǲǰǳ�ƨȇ®ǂǧ�ǂǏƢǼǟ�ń¤�ƨǠǸĐ¦�©ƢǷƾŬ¦Â�©ƢƴƬǼŭ¦�ǽǀǿ�ǲǐǧ

يتم ربط املبلغ اإلمجايل مراعاة التفاصيل التعاقدية اخلاصة بكل منها وفق تقييمها من وجهة نظر العميل. 
ƨǟȂǸĐ¦�®ƾŢ��Ä®ǂǨǳ¦�ǂǐǼǠǴǳ�ƨȈƦǈǼǳ¦�ƨǳ®ƢǠǳ¦�ƨǸȈǬǳ¦�ȄǴǟ� ƢǼƥ�ƲƬǼǷ�ǲǰƥ�Ƥ ȈƫŗǴǳ  بصورة عامة القيمة

العادلة للعناصر الفردية بناء على تقديرات اإلدارة ألسعار البيع الفردية لكل منتج مع األخذ يف االعتبار 
  القيمة الزمنية للنقود.

شبه النقديةالنقدية و ٣-٢

تتضمن النقدية وشبه النقدية النقد يف الصندوق واحلسابات اجلارية لدى البنوك واملراحبات اليت تستحق 
خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اقتنائها.
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استثمارات قصيرة األجل٤-٢

البنوك واالستثمارات قصرية األجل األخرى عالية السيولة تشمل االستثمارات قصرية األجل الودائع مع 
  واليت تستحق بعد ثالثة أشهر وقبل مضي سنة من تاريخ الشراء.

الذمم المدينة٥-٢

تظهر الذمم املدينة باملبالغ األصلية للفواتري بعد خصم خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. يتم عمل 
�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ¦�ǺǰŤ�¿ƾǟ�ȄǴǟ�ȆǟȂǓȂǷ�ǲȈǳ®�½ƢǼǿ�ÀȂǰȇ�Ƣخمصص للديون املشكوك يف حتصيلها عندم

حتصيل مجيع املبالغ املستحقة مبوجب الشروط األصلية للذمم املدينة. يتم قيد هذه املخصصات يف قائمة 
  عمومية وإدارية". اريفالدخل املوحدة وتظهر حتت بند "مص

خمصص الديون املشكوك يف عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل 
عمومية وإدارية"  اريفحتت بند "مص سابقاً حتصيلها. يتم قيد أي اسرتدادات الحقة للمبالغ املشطوبة 

يف قائمة الدخل املوحدة. يتم قيد شطب الذمم املدينة اليت مل يتم تكوين خمصص هلا مباشرة يف قائمة 
  العمومية واإلدارية. اريفالدخل املوحدة يف السنة اليت مت إجراء الشطب خالهلا حتت بند املص

هر كموجودات غري متداولة يف قائمة شهراً وتظ ١٢تصنف الذمم املدينة القابلة للتحصيل بعد أكثر من 
  املركز املايل املوحدة. 

  مخزون٦-٢

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 ومصروفات استكمال البيع. يتم 
�ƨǯǂū¦�ƨƠȈǘƥ�ƨǟƢǔƦǴǳ�ǎ ǐű�ǺȇȂǰƬƥ�ƨǟȂǸĐ¦�¿ȂǬƫ��ƶƳǂŭ¦�ǖǇȂƬŭ¦�ƨǬȇǂǗ�¿¦ƾƼƬǇƢƥ�ƨǨǴǰƬǳ¦�ƾȇƾŢ

  واملخزون املتقادم.
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والمعداتالممتلكات ٧-٢

املرتاكم. تشمل  االستهالكيتم تسجيل املمتلكات واملعدات، باستثناء األراضي، بالتكلفة مطروحا منها 
تكلفة املمتلكات واملعدات التكاليف املباشرة والتكاليف اإلضافية املتكبدة يف شرائها وتركيبها صافية من 

  أي خصومات من املوردين. 

عدات على قائمة الدخل املوحدة باستخدام طريقة القسط الثابت على ل استهالك املمتلكات واملمَّ حيُ 
من تاريخ تقرير اإلدارة  السنوية التالية االستهالكمدى العمر اإلنتاجي املقدر لكل منها وفقًا لنسب 

  :جاهزية األصل لالستخدام

النسبة
٪٥مباين

٪١٠حتسينات عقار مستأجر
٪٢٠-٪٥معدات شبكة االتصاالت
٪٢٥أجهزة وبرامج حاسب آيل
٪٢٥-٪٢٠معدات مكتبية ومفروشات

٪٢٥-٪٢٠سيارات

يف الرمسلة أو التحويل من أعمال رأمسالية أي تأخري معلوم مت إثبات استهالك إضايف خالل الفرتة ملعاجلة 
حتت التنفيذ.

أو العمر التشغيلي تتم رمسلة التجديدات والتحسينات الرئيسية إذا كانت تزيد من اإلنتاجية 
للموجودات. كما تتم رمسلة األجور والتكاليف املباشرة األخرى، أما اإلصالحات والتحسينات الصغرية 
فيتم حتميلها كمصروفات عند حدوثها. كما يتم إثبات الربح أو اخلسارة الناجتة عن عملية استبعاد 

  فرتية للموجودات يف قائمة الدخل املوحدة.املوجودات واليت متثل الفرق بني متحصالت البيع والقيمة الد

قيد التنفيذ بالتكلفة حلني انتهاء اإلنشاء أو الرتكيب، وعندئذ يتم حتويل تكلفة  الرأمساليةتظهر األعمال 
هذه املوجودات باإلضافة إىل التكاليف املنسوبة مباشرة إىل اإلنشاء أو الرتكيب، مبا يف ذلك تكاليف 

األعمال الرأمسالية قيد على  االستهالكفئة املوجودات املعنية. ال يتم حتميل  االقرتاض املرمسلة، إىل
  التنفيذ.
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رسوم اقتناء التراخيص٨-٢

يتم إطفاء رسوم اقتناء الرتاخيص حسب العمر النظامي للرخصة املقتناة. يتم حتميل اإلطفاء كمصروفات 
�Ä¢�ƾȇƾƸƬǳ�ƨȈǳƢǷ�ƨǼǇ�ǲǯ�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƨǴũǂŭ¦�ǎ Ȉƻ¦ŗǳ¦�¿ȂǇ°�ƨǠƳ¦ǂǷ�ǶƬȇÂ��̈ƾƷȂŭ¦�ǲƻƾǳ¦�ƨǸƟƢǫ�Ŀ

تم حتميل خسائر اخنفاض يف القيمة. ويف حالة وجود مؤشر لالخنفاض الدائم يف رسوم الرتاخيص في
  االخنفاض الدائم يف قائمة الدخل املوحدة.

الشهرة٩-٢

متثل الشهرة زيادة تكلفة شراء الشركات التابعة عن القيمة العادلة لصايف املوجودات املشرتاة يف تاريخ 
قيمة، إن يف ال اهلبوطيف قائمة املركز املايل املوحدة بصايف التكلفة بعد التعديالت خلسارة  تقيَّدالشراء و 

  ).١٠-٢وجدت (إيضاح 

وزميلةفي شركات تابعة  االستثمارات١٠-٢

  الشركات التابعة  (أ)

�ȄǴǟ�¾ȂǐƸǴǳ�ƨȈǴȈǤǌƬǳ¦Â�ƨȈǳƢŭ¦�ƢēƢǇƢȈǇ�ǾȈƳȂƫ�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�Ãƾǳ�Ŗǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ȇǿ�ƨǠƥƢƬǳ¦�©Ƣǯǂǌǳ¦
التصويت يف الشركات املنافع االقتصادية، واليت تنشأ عادة عند االحتفاظ بأكثر من نصف حقوق 

�¿ƾǟ�ǶƬȇÂ�ƨǟȂǸĐ¦�ń¤�̈ǂǘȈǈǳ¦�ǲȇȂŢ�ƺȇ°Ƣƫ�ǺǷ�ǲǷƢǰǳƢƥ�ƨǠƥƢƬǳ¦�ƨǯǂǌǳ¦�©ƢƥƢǈƷ�ƾȈƷȂƫ�ǶƬȇ��ƨǠƥƢƬǳ¦
  توحيدها من تاريخ توقف السيطرة.

تستخدم طريقة الشراء يف احملاسبة لقيد شراء الشركات التابعة. تقاس تكلفة الشراء على أساس القيمة 
ملشرتاة أو االلتزامات اليت مت تكبدها أو حتملها كما يف تاريخ الشراء باإلضافة إىل العادلة للموجودات ا

�Ŀ�ƨǟȂǸĐ¦�ƨǐū�ƨǳ®ƢǠǳ¦�ƨǸȈǬǳ¦�Ǻǟ� ¦ǂǌǳ¦�ƨǨǴǰƫ�̈®Ƣȇ±�À¤�� ¦ǂǌǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ�̈ƾƟƢǠǳ¦�̈ǂǋƢƦŭ¦�Ǧ ȈǳƢǰƬǳ¦
ن شراء الشركات التابعة الشهرة الناجتة ع تقيَّدكشهرة.   تقيَّدصايف املوجودات املشرتاة القابلة للتحديد، 
املرفقة. يتم سنوياً اختبار الشهرة فيما يتعلق  املعاد إصدارها بشكل منفصل يف قائمة املركز املايل املوحدة

بصايف التكلفة بعد حسم أي خسارة هبوط، إن وجدت. تقيَّديف القيمة، و  باهلبوط

Ƅ¦�Śǣ�¬Ƣƥ°ȋ¦�ƨǟȂǸĐ¦�©Ƣǯǂǋ�śƥ�©ȐǷƢǠŭ¦�®ƢǠƦƬǇ¦�ǶƬȇ��Ƣđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�̈ƾǏ°ȋ¦�Ǯ ǳǀǯÂ�ƢȀǼǟ�ƨš ƢǼǳ¦�ƨǬǬ
ويتم كذلك استبعاد اخلسائر غري احملققة. مت تغيري السياسات احملاسبية للشركات التابعة عند الضرورة 

  لتتماشى مع السياسات احملاسبية للمجموعة.
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)تتمة( لسياسات المحاسبية الهامةا  -٢

  (تتمة) وزميلةاالستثمارات في شركات تابعة ١٠-٢

  الزميلةالشركات   (ب)

هي الشركات اليت يكون للمجموعة تأثري جوهري عليها دون أن يصاحب ذلك  الزميلةالشركات 
مبدئياً بالتكلفة. تقيَّدباستخدام طريقة حقوق امللكية و  زميلةسيطرة. يتم قيد االستثمارات يف شركات 

املتحققة بعد الشراء يف قائمة الدخل املوحدة،   الزميلةƢǯǂǌǳ¦�̈°Ƣǈƻ�Â¢�ƶƥ°�Ŀ�ƨǟȂǸĐ¦�ƨǐƷ©�تقيَّد
حصتها يف التغري يف االحتياطيات الذي حيدث بعد الشراء يف االحتياطيات. يتم تعديل  تقيَّدكما 

�ƨǯǂǋ�ǂƟƢǈƻ�Ŀ�ƨǟȂǸĐ¦�ƨǐƷ�ÀȂǰƫ�ƢǷƾǼǟ�� ¦ǂǌǳ¦�ƾǠƥ�Ƣŭ�ƨǸǯ¦ŗŭ¦�ƨǯǂūƢƥ�°ƢǸưƬǇȐǳ�ƨȇŗǧƾǳ¦�ƨǸȈǬǳ¦
¦�ƨǟȂǸĐتقيَّدأو أكثر، مبا فيها أي ذمم مدينة غري مضمونة، ال  الزميلةها يف الشركة مساوية حلصت زميلة

  .الزميلةأي خسائر إضافية، ما مل تتكبد أي التزامات أو تسديدات نيابة عن الشركة 

�ƢēƢǯǂǋÂ�ƨǟȂǸĐ¦�śƥ�©ȐǷƢǠŭ¦�ǺǷ�ƨǬǬƄ¦�Śǣ�¬Ƣƥ°ȋ¦�®ƢǠƦƬǇ¦�ǶƬȇالزميلة Ŀ�ƨǟȂǸĐ¦�ƨǐƷ�ƾƷ�ń¤
. كذلك يتم استبعاد اخلسائر غري احملققة ما مل تقدم العملية دليال على وجود هبوط يف الزميلةالشركات 

  ل.قيمة األصل احملوَّ 

  يف قائمة الدخل املوحدة. زميلةيتم قيد األرباح واخلسائر الناجتة عن االستثمارات يف شركات 

  حقوق األقلية  (ج)

�Ŀ�ǲǐǨǼǷ�ǲǰǌƥ�µمتثل حقوق األقلية اجلزء من الربح  ǂǠƫÂ�ƨǟȂǸĐ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�ŘƬǬŭ¦�Śǣ�̈°ƢǈŬ¦�Â¢
قائمة الدخل املوحدة وضمن حقوق امللكية يف قائمة املركز املايل املوحدة بشكل منفصل عن حقوق 

  .امللكية

يتم احتساب حيازة حقوق األقلية كمعامالت مع املالكني بصفتهم مالكني وبالتايل ال يتم قيد شهرة  
بقيد أي حقوق أقلية يف الشركة املقتناة لكل حيازة على حدة  ¦ƨǟȂǸĐكنتيجة هلذه املعامالت. تقوم 

سواء بالقيمة العادلة أو باحلصة باملتناسبة حلقوق امللكية يف املبالغ املدرجة للشركة املقتناة واحملددة كصايف 
  موجودات.
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)تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  -٢

  في قيمة الموجودات غير المالية الهبوط١١-٢

يف قيمتها عندما تشري احلاالت أو  اهلبوطمراجعة املوجودات غري املالية، عدا الشهرة، فيما يتعلق بتتم 
التغري يف الظروف إىل أن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لالسرتداد. يتم إثبات اخلسارة الناجتة عن 

القيمة القابلة لالسرتداد وهي القيمة يف القيمة، واليت متثل الزيادة يف القيمة الدفرتية لألصل عن  اهلبوط
، يتم جتميع اهلبوطالعادلة لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. لغرض تقدير 

املوجودات على أدىن مستوى هلا حبيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة وحمددة (وحدات مدرة للنقد). 
عن الشهرة، واليت سبق أن حدث هبوط يف قيمتها بغرض يتم مراجعة املوجودات غري املالية، عدا 

يف  اهلبوط، وذلك يف تاريخ كل فرتة مالية. إذا ما مت الحقًا عكس خسارة اهلبوطاحتمال عكس ذلك 
لقيمتها القابلة  املـُعدَّلالقيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل أو الوحدة املدرة للنقد إىل التقدير 

يف قيمة ذلك األصل  اهلبوطعلى أال يزيد عن القيمة الدفرتية فيما لو مل يتم إثبات خسارة لالسرتداد، 
يف القيمة فوراً كإيرادات يف  اهلبوطأو الوحدة املدرة للنقد يف السنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة 

  يف قيمة الشهرة ال ميكن عكسها. اهلبوطقائمة الدخل. خسائر 

  القروض  ١٢-٢

بات القروض بقيمة املتحصالت املستلمة بعد خصم تكاليف املعاملة املتكبدة، إن وجدت. يتم يتم إث
رمسلة تكاليف القروض اليت ترتبط مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلة وذلك كجزء من 

  هذه املوجودات. يتم حتميل تكاليف القروض األخرى على قائمة الدخل املوحدة. 

ذمم دائنة ومستحقات  ١٣-٢

بتم إثبات مبالغ املطلوبات اليت سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواًء مت إصدار فواتري 
�ȏ�¿¢�ƨǟȂǸĐ¦�ń¤�ƢȀƦƳȂŠ

  مخصصات١٤-٢

�ǪƥƢǇ�ª ƾū�ƨƴȈƬǻ�ŅƢƷ�řǸǓ�Â¢�ňȂǻƢǫ�¿¦ǄƬǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ȄǴǟ�Ƥ ƫŗȇ�ƢǷƾǼǟ�©ƢǐǐƼŭ¦�Ƥ ǈƬÉŢ
تدعي األمر تكّبد موارد لتسوية االلتزام ويكون باإلمكان تقدير قيمة االلتزام ويكون من احملتمل أن يس

بشكٍل موثوق به.
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الزكاة وضريبة الدخل١٥-٢

�ȄǴǟ�ƨǬƸƬǈŭ¦�̈ƢǯǄǳ¦�ǲȈǸŢ�ǶƬȇ����ƨƸǴǐŭ¦���ǲƻƾǳ¦Â�̈ƢǯǄǳ¦�ƨƸǴǐǷ�ƨǸǜǻȋ�ÅƢǬǧÂ�̈ƢǯǄǴǳ�ƨǟȂǸĐ¦�Ǟǔţ
�Ǟǔź��̈ƾƷȂŭ¦�ǲƻƾǳ¦�ƨǸƟƢǫ�ȄǴǟ�ƨȇ®ȂǠǈǳ¦�ƨǠƥƢƬǳ¦�©Ƣǯǂǌǳ¦�Ŀ�ƨǟȂǸĐ¦�ƨȈǰǴŠ�ƨǬǴǠƬŭ¦�̈ƢǯǄǳ¦Â�ƨǟȂǸĐ¦

بة الدخل. يتم حتميل خمصصات ضريبة الشركاء األجانب يف الشركات التابعة السعودية املوحدة إىل ضري
الدخل املتعلقة بالشركاء األجانب يف تلك الشركات التابعة على حقوق األقلية. يتم تسجيل املبالغ 
�ƨǠƥƢƬǳ¦�ƢēƢǯǂǋÂ�ƨǯǂǌǳ¦�¿ȂǬƫ��ƢǿƾȇƾŢ�ƾǼǟ��©ƾƳÂ�À¤��ƨȈƟƢȀǼǳ¦�©ƢȇȂǈƬǳ¦�Ƥ ƳȂŠ�ƨǬƸƬǈŭ¦�ƨȈǧƢǓȍ¦

عامالت حمددة مع أطراف غري مقيمة يف اململكة العربية السعودية باستقطاع الضريبة الواجبة عن م
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 املوحدة.

للموظفين مخصص مكافأة نهاية الخدمة١٦-٢

�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǰǴǸŭ¦�Ŀ�¾ƢǸǠǳ¦Â�ǲǸǠǳ¦�ƨǸǜǻ¢�¶Âǂǋ�Ƥ ƳȂŠ�śǨǛȂǸǴǳ�ƨǷƾŬ¦�ƨȇƢĔ�̈ƘǧƢǰǷ�ǎ ǐű�ƾȈǫ�ǶƬȇ
�§ ƢǈƬƷ¦�ǶƬȇ��̈ƾƷȂŭ¦�ǲƻƾǳ¦�ƨǸƟƢǫ�ȄǴǟ�ǲǸŹÂ�ƨȇ®ȂǠǈǳ¦�ƨǠƥƢƬǳ¦�ƢēƢǯǂǋ�Â�ƨǯǂǌǳ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�ƨȇ®ȂǠǈǳ¦

��ƨǠǫȂƬŭ¦�̈ƾƷȂǳ¦�ƨǨǴǰƫ�ƨǬȇǂǗ�Ƥ ƳȂŠ�śǨǛȂǸǴǳ�ƨǷƾŬ¦�ƨȇƢĔ�ǎ ǐű ويتم قيد املخصص بناء على
  القيمة احلالية اللتزامات املكافآت احملددة.

املـُعدَّليتم احتساب القيمة احلالية اللتزامات املكافآت احملددة باستخدام االفرتاضات على متوسط 
ومتوسط مدة التوظيف ومعدل خصم مناسب. يتم احتساب االفرتاضات  الرواتبالسنوي للزيادة يف 

على أساس متوافق لكل فرتة وهي تعكس أفضل تقدير لدى اإلدارة. يتم حتديد معدالت املستخدمة 
اخلصم وفقاً ألفضل التقديرات املتوفرة حول العوائد السوقية املتوفرة حالياً يف تاريخ التقرير مع الرجوع إىل 

  سندات احلكومة والشركات.

  اإليرادات١٧-٢

تتألف اإليرادات من القيم العادلة للمقابل املادي املستلم أو املستحق من بيع البضائع واخلدمات يف 
�®ƢǠƦƬǇ¦�ƾǠƥ�©ƢǔȈǨƼƬǳ¦Â�Ǆǧ¦Ȃū¦Â�©ƢǷȂǐŬ¦�ǺǷ�ƨȈǧƢǏ�ǂȀǜƫÂ�ƨǟȂǸĐ¦�ƨǘǌǻȋ�ȆǠȈƦǘǳ¦�¼ƢȈǈǳ¦

��ƨǟȂǸĐ¦�ǲƻ¦®�©¦®¦ǂȇȍ¦
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)تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  -٢

اإليرادات (تتمة)١٧-٢

يتم إثبات اإليراد عندما يكون من املمكن قياسه بشكل موثوق وعندما يكون من املرجح أن تؤول 
�ƶǓȂǷ�Ȃǿ�ƢǸǯ�ƨǟȂǸĐ¦�ƨǘǌǻ¢�ǺǷ�ǲǰǳ�̈®ƾŰ�ŚȇƢǠǷ�ǪǬƸƬƫ�ƢǷƾǼǟÂ�ƨǟȂǸĐ¦�ń¤�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ƨǠǨǼŭ¦

  أدناه. 

��ƨǴǬǼƬŭ¦�©ȏƢǐƫȏ¦�©ƢǷƾƻ�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ¦�©¦®¦ǂȇ¤�Ǧ ǳƘƬƫ:كما يلي  

تتألف اإليرادات من االتصاالت املتنقلة من مبالغ ّحمملة على العمالء نتيجة عمليات التفعيل )أ (
والربط واستخدام العمالء لفرتات البث والرسائل النصية ومجيع خدمات االتصاالت  املتنقلة 
األخرى، مبا يف ذلك توفري خدمات البيانات واملعلومات ورسوم ربط مستخدمي شبكات 

�ƨǟȂǸĐ¦�ƨǰƦǌƥ�Ãǂƻȋ¦�ƨǳȂǸƄ¦Â�ƨȈǓ°ȋ¦�©ȏƢǐƫȏ¦

يتم إثبات إيرادات استخدام العمالء لفرتات البث والرسائل النصية وخدمات البيانات كجزء من )ب (
�ǺǷ�©¦®¦ǂȇȍƢƥ�» ¦ŗǟȏ¦�ǶƬȇ��Ƣđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ǖƥǂǳ¦�©¦ŗǧ�¾Ȑƻ�®¦ǂȇƜǯ�Ƣđ�» ŗǠȇÂ�ƨȇ°Âƾǳ¦�Śƫ¦ȂǨǳ¦

اجتة من اخلدمات اليت مت تقدميها يف الفرتة ما بني تاريخ إصدار الفاتورة اخلدمات غري املفوترة والن
�Śǣ�©¦®¦ǂȇȍƢƥ�» ¦ŗǟȏ¦�ǲȈƳƘƫ�ǶƬȇ�ƢǸǼȈƥ�ƨǬƸƬǈǷ�©¦®¦ǂȇƜǯ�ǲƴǈƫÂ�ƨȈƦǇƢƄ¦�̈ŗǨǳ¦�ƨȇƢĔ�Ņ¤
املكتسبة اليت يتم تقدميها يف الفرتات التالية لكل فرتة حماسبية إيل أن يقوم العميل باستخدام 

  لبث. فرتات ا

وهي رسوم غري قابلة لالسرتداد تدفع ملرة  مليتم إثبات إيرادات رسوم التفعيل والربط بشكل كا)ج (
ƨǟȂǸĐ¦�©ƢǷ¦ǄƬǳ¦�ƢȀȈǧ�ȆȀƬǼƫ�Ŗǳ¦�̈ŗǨǳ¦�¾Ȑƻ�ƨǟȂǸĐ¦�ƨǰƦǌƥ� ȐǸǠǳ¦�ǖƥ°�ƾǼǟ�ǖǬǧ�̈ƾƷ¦Â

. ال يعتمد دفع الرسوم للمجموعة على إعادة البيع أو الدفع من قبل (ي)) ١٧- ٢(انظر إيضاح 
املستخدم النهائي حيث ال توجد للمجموعة التزامات إضافية فيما يتعلق بإعادة البيع أو التسليم 

 األخرى إلثبات اإليرادات. الشروطوتتحقق مجيع 

لالستخدام على أساس طريقة  يتم إثبات إيرادات رسوم االشرتاك الشهري واليت ال ختتلف وفقاً )د (
  القسط الثابت على مدى فرتة تقدمي اخلدمة.

يتم إثبات إيرادات الربط البيين على أساس القيمة اإلمجالية للفواتري املقدمة للمشغلني اآلخرين )ه (
مقابل خدمات االتصاالت االنتهائية عن فرتات االتصال، وخدمات الرسائل النصية وتوفري 

تنقلة األخرى للفرتة املفوتر عنها وفقاً للتعرفة املتفق عليها.خدمات االتصاالت امل
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  (تتمة)اإليرادات ١٧-٢

لشركاء التجوال بناًء على على أساس القيمة اإلمجالية للفواتري املقدمة  التجواليتم إثبات إيرادات )و (
  .احلركة الفعلية لنقل البيانات خالل الفرتة املفوتر عنها

يتم إثبات اإليرادات من بيع أجهزة االتصاالت وشرائح االتصال عند تسليمها للعمالء يف الفرتة )ز (
  اليت تتم فيها عملية البيع.

�ƶƟ¦ǂǋ�ǞǷ�ƨǠǸĐ¦�©ȏƢǐƫȏ¦�̈ǄȀƳ¢�ǞȈƥ�ǺǷ�©¦®¦ǂȇȍ¦�µ¦)ح ( ǂǟ�ǶƬȇ التصال بالصايف بعد خصم
�Ƣđ�ƨǘƦƫǂŭ¦�Ǧ ȈǳƢǰƬǳ¦

يتم االعرتاف باإليراد من اتفاقيات التأجري التمويلي عندما تنتقل مجيع املخاطر واملكاسب )ط (
�Ƣđ� ƢǧȂǳ¦�ǶƬȇ�Ń�ǂƳƚŭ¦�ȄǴǟ�©ƢǷ¦ǄƬǳ¦�Ä¢�½ƢǼǿ�ÀȂǰȇ�ȏÂ�ǂƳƚŭ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�ƨȈǰǴŭƢƥ�ƨǘƦƫǂŭ¦�ƨȇǂǿȂŪ¦

ل النهائي للرتتيب من قبل املستأجر. وعندما تشكل ترتيبات والىت ميكن أن تؤثر على القبو 
�ǞƦƬȇ�ƨǳ®ƢǠǳ¦�ǶȈǬǳ¦�ǎ Ȉǐţ�ÀƜǧ��ƨǠǸĐ¦�©ƢǷƾŬ¦Â�©ƢƴƬǼŭ¦�ǶȈǴǈƫ�ǺǷ�Å¦ ǄƳ�ȆǴȇȂǸƬǳ¦�ŚƳƘƬǳ¦

  (ي). ١٧- ٢السياسة احملاسبية املبينة يف اإليضاح 

اإليرادات من ترتيبات هناك تغري عن السياسة احملاسبية السابقة حيث كان حيتسب ختصيص 
التأجري التمويلي باعتباره اإليرادات املتبقية بعد حتديد القيمة العادلة للمكونات الفردية األخرى 

�ǲǬƬǈǷ�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�©ƢƴƬǼŭ¦�Ƣđ�̧ƢƦƬǇ�Ŗǳ¦�°ƢǠǇȌǳ�̈°¦®ȍ¦�ǶȈȈǬƫ�Őǟ

عناصر فردية فيما يتعلق بالعروض اليت تتضمن تقدمي عروض جممعة ، فإنه يتم تقسيم العرض إيل )ي (
لكل منها مسامهة منفردة يف اإليرادات مقيمة من وجهة نظر العميل. ويتم توزيع قيمة العرض 
�ƨǟȂǸĐ¦�¿ȂǬƫ��ǂǐǼǟ�ǲǰǳ�ƢȈƦǇƢǼƫ�ƨǳ®ƢǠǳ¦�ƨǸȈǬǳ¦�ȄǴǟ�Å ƢǼƥ�µ ǂǠǳ¦�ǂǏƢǼǟ�ǺǷ�ǂǐǼǟ�ǲǯ�ȄǴǟ

على  بصفة عامة بتحديد القيمة العادلة لكل عنصر طبقًا لسعر البيع العادي لذلك العنصر
  أساس مستقل.

حيث كان التقسيم إىل مكونات فردية خيضع  سابقاً ميثل هذا تغريًا عن السياسة احملاسبية املتبعة 
�ǪǧÂ�®ƾƸƬƫ�ƨȇ®ǂǨǳ¦�©ƢǻȂǰǸǴǳ�ƨǳ®ƢǠǳ¦�ƨǸȈǬǳ¦�ƪ ǻƢǯÂ��ƨǟȂǸĐ¦�ǂǜǻ�ƨȀƳÂ�ǺǷ�¿Ƣǟ�ǲǰǌƥ�ǶȈȈǬƬǴǳ

Ƿ�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ƲƬǼŭ¦�Ƣđ�̧ƢƦȇ�À¢�ǺǰŻ�Ŗǳ¦�°ƢǠǇȌǳ�̈°¦®ȍ¦�ǶȈȈǬƫ.ستقل  
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)تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  -٢

يفر االتكاليف والمص١٨-٢

  تكلفة اإليرادات١-١٨-٢

متثل تكلفة اإليرادات تكلفة اخلدمات واملبيعات املتكبدة خالل الفرتة وتشمل تكاليف البضائع املباعة 
غري مباشرة تتعلق  مصاريفوتكاليف العمال املباشرة ونفقات حكومية وتكاليف االتصاالت الداخلية و 

  باإليرادات املثبتة.

الرسوم الحكوميةأ -١-١٨-٢

متثل الرسوم احلكومية رسوم تقدمي اخلدمة جتاريًا ورسوم الرخصة والطيف الرتددي والتكاليف املرتتبة على 
�ÅƢǬǧÂ�ƨȇ®ȂǠǈǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǰǴǸŭƢƥ�©ƢȈǘǠŭ¦Â�©ȏƢǐƫȏ¦�©ƢǷƾƻ�ŉƾǬƫ�¼ȂǬƷ�ǲƥƢǬǷ�ƨǟȂǸĐ¦ التفاقيات

�Ŀ�©ƢǷƾŬ¦�ƨǨǴǰƫ�ƾǼƥ�ǺǸǓ�«°ƾƫÂ�¿¦ƾƼƬǇȏ¦�ƪ ǫÂ�Ƣđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©¦ŗǨǳ¦�Ŀ�ƢēƢƦƯ¤�ǶƬȇÂ��ǎ Ȉƻŗǳ¦
  قائمة الدخل املوحدة.

الربط البيني مصاريفب -١-١٨-٢

¦�ǀȈǨǼƫ�©¦ŗǧ�Ŀ�ƢēƢƦƯ¤�ǶƬȇÂ��ƨȈǴŰÂ�ƨȈƦǼƳ¢�©ȏƢǐƫ¦�©ƢǰƦǌƥ�ǖƥǂǳ مصاريفالربط البيين  مصاريفمتثل 
  املكاملات ذات الصلة وتدرج ضمن بند تكلفة اخلدمات يف قائمة الدخل املوحدة.

  بيعية وتسويقية مصاريف٢-١٨-٢

ȂƬǳ¦Â�ǞȈƦǳ¦�¾ƢǸǟ¢�Â¢�ǪȇȂǈƬǳ¦�¾ƢǸǟƘƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ƨǟȂǸĐ¦�̈°¦®¤�®ȂȀƳ�Ǻǟ�ƨš±� صاريفمتثل امل ƢǼǳ¦  .يع
البيع والتسويق على التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت ال تكون بالضرورة جزءًا من  مصاريفتشتمل 

البيع والتسويق وتكاليف اإليرادات، إن لزم األمر،  مصاريفتكاليف اإليرادات. توزع هذه التكاليف بني 
  بطريقة منتظمة.

  وعمومية وإدارية مصاريف٣-١٨-٢

تعلقة باإلدارة وليس بأعمال كسب اإليرادات أو أعمال البيع والتوزيع. تشتمل امل صاريفمتثل امل
العمومية واإلدارية على التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت ال تكون بالضرورة جزءًا من  صاريفامل

لزم  العمومية واإلدارية و تكاليف اإليرادات، إن صاريفتكاليف اإلنتاج. توزع هذه التكاليف بني امل
األمر، بطريقة منتظمة.
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)تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  -٢

  توزيعات أرباح١٩-٢

ا من قبل املسامهني يف توزيعات األرباح يف القوائم املالية املوحدة يف الفرتة اليت يتم املوافقة عليه تقيَّد
�ƨǟȂǸĐ¦

  المعامالت بالعمالت األجنبية٢٠-٢

  والتنفيذيةالعملة الرئيسية   (أ)

للشركة وعملة  التشغيليةالسعودي وهو العملة  ريـالتظهر البنود يف القوائم املالية املوحدة للشركة بال
�ÀƜǧ�Ǯ كلالعرض للمجموعة. حتدد   ǳǀǳ�ƨƴȈƬǻÂ��Ƣđ�ƨǏƢŬ¦�ƨȇǀȈǨǼƬǳ¦�ƢȀƬǴǸǟ�ƨǟȂǸĐ¦�ǺǸǓ�ƨǠƥƢƫ�ƨǯǂǋ

  . التشغيليةة يتم قياسها باستخدام تلك العملة البنود الواردة يف القوائم املالية لكل شركة تابعة على حد

  معامالت وأرصدة  (ب)

يتم قيد املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية على مستوى الشركات التابعة مبدئياً بسعر صرف العملة 
التنفيذية السائد يف تاريخ تلك املعامالت. يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناجتة عن تسوية تلك 

م، وكذلك الناجتة من حتويل املوجودات ٢٠١٤م و٢٠١٣تعترب غري جوهرية لسنة  واليتعامالت، امل
�¿ƢǠǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƢǸǯ�̈ƾƟƢǈǳ¦�©ȐǸǠǳ¦�» ǂǏ�°ƢǠǇ¢�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ƨȈƦǼƳȋ¦�ƨǴǸǠǳƢƥ�ƨȇƾǬǼǳ¦�©ƢƥȂǴǘŭ¦Â

  ضمن قائمة الدخل املوحدة.

ƨǟȂǸĐ¦�©Ƣǯǂǋ  (ج)

غري العاملة يف  والزميلةالناتج عن حتويل املراكز املالية ونتائج األعمال للشركات األجنبية التابعة  يقيَّد
السعودي   ريـالالسعودي اىل ال ريـالبيئات اقتصادية ذات تضخم مرتقع اليت تكون عملتها الرئيسية غري ال

  كما يلي:

ر الصرف السائدة يف تاريخ قائمة املركز حّول املوجودات واملطلوبات لكل قائمة مركز مايل بأسعا  -١
  املايل.

حّول اإليرادات واملصاريف لكل قائمة دخل على أساس متوسط سعر الصرف.  -٢
حّول بنود حسابات حقوق امللكية بأسعار الصرف السائدة يف التواريخ اليت تعود لكل بند عند   -٣

  حدوثه.

 ريـالاألجنبية إىل ال الزميلةتدرج التعديالت املرتاكمة الناجتة عن حتويل القوائم املالية للشركات التابعة أو 
  .املسامهنيكبند منفصل ضمن حقوق   السعودي
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)تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  -٢

إيجارات تشغيلية ورأسمالية٢١-٢

رأمسالية إذا ترتب على عقد اإلجيار حتويل جوهري ملنافع وخماطر يتم تصنيف عقود اإلجيار كعقود إجيار 
امللكية املتعلقة باألصل ويتم تصنيف عقود اإلجيار األخرى كعقود إجيار تشغيلية حيث تدرج مصروفات 

  وإيرادات إجيارات التشغيل يف قائمة الدخل املوحدة وفقا لطريقة القسط الثابت على فرتات اإلجيارات.

قيمة احلالية لدفعات اإلجيار عن املوجودات املباعة مبوجب التأجري التمويلي كذمم مدينة يتم قيد ال
صافية من اإليراد التمويلي غري املكتسب. يتم قيد إيراد التأجري على مدار فرتة اإلجيار باستخدام طريقة 

ر املدينة صايف االستثمار، واليت تعكس معدل عائد دوري مستمر. يتم تكوين خمصص لذمم اإلجيا
عندما تصبح مشكوكا يف حتصيلها، وتصنف املبالغ املستحقة ألكثر من سنة واحدة كموجودات غري 

  متداولة.

برنامج الوالء للعمالء٢٢-٢

� ȏȂǳ¦�ƲǷƢǻǂƥ�©ƖǧƢǰǷ�ƾǸƬǠƫ�� ȐǸǠǴǳ�ƨǟȂǼƬǷ�Ƣȇ¦ǄǷ�¿ƾǬȇ�Äǀǳ¦� ȐǸǠǴǳ� ȏȂǳ¦�ƲǷƢǻǂƥ�ƨǟȂǸĐ¦�¿ƾǬƫ
�ƾȈǏ°�§ ƢǈƬƷƢƥ�ƨǟȂǸĐ¦�¿ȂǬƫ��ƨǟȂǸĐ¦�ƢȀǷƾǬƫ�Ŗǳ¦�©ƢǷƾƼǴǳ�ǲȈǸǠǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�ȄǴǟ� ȐǸǠǴǳ

بيع اليت مت املكافآت املكتسبة اخلاص بربنامج الوالء للعمالء على حدة كجزء مستقل من عملية ال
  اكتساب املكافآت خالهلا. 

يتم االعرتاف باملقابل املايل لرصيد املكافآت خالل البيع املبدئي على أساس القيمة العادلة ويتم 
�ƨǳ®ƢǠǳ¦�ƨǸȈǬǳ¦�ƾȇƾŢ�ǶƬȇ��©ƖǧƢǰŭ¦�¾¦ƾƦƬǇ¦�ǶƬȇ�ŕƷ�̈ƾƷȂŭ¦�ŅƢŭ¦�Ǆǯǂŭ¦�ƨǸƟƢǫ�Ŀ�¿¦ǄƬǳƢǯ�Ƣđ�» ¦ŗǟȏ¦

�ƢǸǯ��Ƣđ�©ƖǧƢǰŭ¦�¾¦ƾƦƬǇ¦�ǺǰŻ�Ŗǳ¦�Ƣȇ¦ǄǸǴǳ�ƨǳ®ƢǠǳ¦�ƨǸȈǬǳ¦�°ƢƦƬǟȏ¦�Ŀ�ǀƻباستخدام أساليب تقدير تأ
�ǶƬȇ��ƨǟȂǸƴǸǴǳ�ƨȈŸÂŗǳ¦�ƨǘǌǻȋ¦�Ŀ�ƢȀǷ¦ƾƼƬǇȏ�ƨưǳƢƯ�» ¦ǂǗȋ�©ƖǧƢǰŭ¦�ǽǀǿ�ÅƢǔȇ¢�ƨǟȂǸĐ¦�ǞȈƦƫ

  االعرتاف باإليراد من تلك املبيعات عند استبدال العميل هلذه املكافآت.

مطلوبات محتملة٢٣-٢

التزامات من احملتمل أن تنشأ عن أحداث سابقة ويتأكد وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم  هي
وقوع واحد أو أكثر من أحداث مستقبلية غري مؤكدة ال تقع ضمن السيطرة الكاملة للمجموعة، أو 

ام. يف حال التزام حايل ال يتم قيده ألن من غري احملتمل أن تكون هناك حاجة لتدفق املوارد لتسوية االلتز 
�ƶǐǨƫ�ƢŶ¤Â�ƨǴǸƬƄ¦�©ƢƥȂǴǘŭ¦�«°ƾƫ�ȏ�ƨǟȂǸĐ¦�ÀƜǧ�ƨȈǧƢǯ�ƨȈǫȂƯȂŠ�¿¦ǄƬǳȏ¦�ǢǴƦǷ�² ƢȈǫ�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�¿ƾǟ

  عنها يف القوائم املالية املوحدة.
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)تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  -٢

التقارير القطاعية  ٢٤-٢

  قطاع األعمال  (أ)

  ات أو العمليات أو املنشآت اليت:املوجودإن قطاع األعمال هو جمموعة من 

 تعمل يف أنشطة تدر إيرادات.-١

٢-ǴǠƬƫ�Ŗǳ¦�©¦°¦ǂǬǳ¦�̄Ƣţ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ƢēƢȈǴǸǟ�ƲƟƢƬǻ�ǲȈǴƸƬƥ�°¦ǂǸƬǇƢƥ�̈°¦®ȍ¦�¿ȂǬƫ ق بتوزيع املصادر
  وتقييم األداء.

  تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل.-٣

  القطاع اجلغرايف  (ب)

جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت تقوم بأنشطة تدر إيرادات يف القطاع اجلغرايف هو 
انظر (ادية أخرى. بيئة اقتصادية حمددة ختضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك اليت تعمل يف بيئات اقتص

  ).٢٦أيضاً إيضاح 

  النقدية وشبه النقدية-٣
م٢٠١٣م٢٠١٤

١,٩٦٤,٣٣٢١,٥٧٠,٢٩٣نقد يف الصندوق ولدى البنوك

١,٩٦٤,٣٣٢١,٥٧٠,٢٩٣

الذمم المدينة، بالصافي-٤
م٢٠١٤

)١-٢(إيضاح 
م٢٠١٣

)ُمعدَّلة(

٥,٦٨١,٢٦٣٨,١٦٣,٦٦٥ذمم مدينة جتارية
)٦٩١,٧٣٠()١,٢٠٨,٧٣٢(يطرح: خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

٤,٤٧٢,٥٣١٧,٤٧١,٩٣٥
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  (تتمة) بالصافيالذمم المدينة، -٤

  فيما يلي حركة خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها:

إيضاح
م٢٠١٤

)١-٢(إيضاح 
م٢٠١٣

)ُمعدَّلة(

٦٩١,٧٣٠٤٣٠,٢٦١يناير١الرصيد يف 
٢١٦٦٥,٤٧٧٣٣٤,٨٧٥املكون خالل السنة

)٧٣,٤٠٦()١٤٨,٤٧٥(ديون معدومة مشطوبة

١,٢٠٨,٧٣٢٦٩١,٧٣٠ديسمرب٣١الرصيد يف 

بالبدء بإجراءات التحكيم خبصوص املبالغ املستحقة  م٢٠١٤قامت الشركة خالل الربع الرابع من عام 
 ١ لشركة موبايلي الناجتة من اتفاقية اخلدمات املربمة مع شركة االتصاالت املتنقلة (زين السعودية) بتاريخ

واملتعلقة بقيام شركة موبايلي بتقدمي خدمات لشركة  )م٢٠٠٨مايو  ٦ ه (املوافق١٤٢٩مجادى األوىل 
تشمل خدمات التجوال الوطين واملشاركة يف مواقع األبراج ووصالت الرتاسل و نقل احلركة  زين السعودية

 ٢٠ ه (املوافق١٤٣٦صفر  ٢٨ الدولية. مت عقد اجللسة األوىل أمام هيئة التحكيم، وذلك يوم السبت
، ومت خالهلا االتفاق على اإلجراءات اليت ستتبعها هيئة التحكيم يف نظر النزاع، كما )م٢٠١٤ديسمرب 

  قدمت شركة موبايلي خالهلا الئحة دعواها. 

واليت  )م٢٠١٥فرباير  ٧ ه (املوافق١٤٣٦الثاين ربيع  ١٨ انعقدت اجللسة الثانية يوم السبت بتاريخ
� ƢǤǳƜƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ǪƟƢƯȂǳ¦�ƢŮȐƻ�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ Ƿƾǫ تكليف حماميها الذي توىل القضية يف السابق وأكدت

�Ŀ�ƨǷ®ƢǬǳ¦�ƨǈǴŪ¦�ƾǟȂǷ�ƾȇƾŢ�ǶȈǰƸƬǳ¦�ƨƠȈǿ�©°ǂǫ��ƨȈǔǬǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƨǟȂǸĐ¦�ǲȈưǸƬǳ�ƾȇƾƳ�Ç¿ƢŰ�śȈǠƫ
  .)م٢٠١٥فرباير  ١٤ ه (املوافق١٤٣٦الثاين ربيع  ٢٥ يوم السبت بتاريخ

¦�ƨǟȂǸĐ¦�śȈǠƫ�ǶȈǰƸƬǳ¦�ƨƠȈǿ�©ƾǸƬǟ )م٢٠١٥فرباير  ١٤ ه (املوافق١٤٣٦ الثاينربيع  ٢٥ بتاريخ
�ŉƾǬƬƥ�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ ǷƢǫ�ÅƢǔȇ¢�ƨǈǴŪ¦�ǽǀǿ�¾ȐƻÂ��ƨȈǔǬǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƨǟȂǸĐ¦�ǲȈưǸƬǳ�ƾȇƾŪ¦�ȆǷƢƸǸǴǳ

على الئحة الدفاع املقدمة من قبل زين السعودية. إضافة إىل ذلك، قدمت زين  ١الئحة الرد رقم 
�ȂǸĐ¦�ǺǷ�¿ƾǬŭ¦�®ǂǳ¦�ȄǴǟ�Ƣǿ®°�ƨȇ®ȂǠǈǳ¦ .عة  

�ƨȈǴȈǐǨƫ�ƨƸƟȏ�ǶȈǴǈƫÂ�®¦ƾǟƜƥ�ƨǟȂǸĐ¦�ƪم) ٢٠١٥ايو م ٢٣ ه (املوافق١٤٣٦شعبان  ٥ بتاريخ ǷƢǫ
�Ǻȇ±�ƨǯǂǋ�©ǂǫ¢��ǶȈǰƸƬǳ¦�ƨƠȈǿ�ǂǇ�ƨǻƢǷȋ�ƢēƢǬǧǂǷÂ�ƨƥȂǴǘŭ¦�ƨƸƟȐǳ¦�ǲǸǌƫ باستالم الالئحة السعودية
لالئحة إلعداد وتقدمي ردها التفصيلية واليت ُحددت مهلة مقدارها شهرين ونصف من تاريخ استالمها 

  على هذه الالئحة.



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٣٣ -  

  (تتمة) الذمم المدينة، بالصافي-٤

�ƪم) ٢٠١٥يوليو  ١٣ ه (املوافق١٤٣٦رمضان  ٢٦ بتاريخ ǷƢǫ�ƢĔ¢�¾Â¦ƾƫ�ǞǫȂǷ�Őǟ�Ǻȇ±�ƨǯǂǋ�ƪ ǼǴǟ¢
بتسليم ردها واملستندات املرفقة به ألمانة سر هيئة التحكيم ويف نفس التاريخ أقرت شركة موبايلي 

تقوم بالرد عليها وفقاً إلجراءات هيئة التحكيم.¢�ƾǫ�ƢĔƘƥ�©°Ƣǋباستالم هذا الرد واملستندات املرفقة به 

يونيو  ٢٧ه (املوافق ١٤٣٦رمضان  ١٠اإلدارة يف إعالنه الصادر بتاريخ إضافة إىل ذلك، ذكر جملس 
مليون  ٨٠٠م) أنه بعد مراجعة الذمم املدينة القائمة، سوف يتم تكوين خمصص إضايف بقيمة ٢٠١٥

تظهر يف وسوف  السعودية شركة زين من ريـال سعودي وسوف يتم تسجيله ليقابل املبالغ املستحقة
(انظر أيضاً م ٢٠١٥يونيو  ٣٠يف  تنيأشهر املنتهي ولية للمجموعة لفرتة الثالثة والستةالقوائم املالية األ

  ).ا املوضوعلتفاصيل إضافية حول هذ ٢٧إيضاح 

ديسمرب  ٣١سعودي كما يف  ريـالمليار  ٢,٢إن أرصدة الذمم املدينة اخلاصة إلجراءات التحكيم تبلغ 
٢٠١٤©Ƣǐǐű�ǺȇȂǰƬƥ�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ ǷƢǫ�ƾǫÂ�¦ǀǿ��¿  سعودي مقابل  ريـالمليار  ١,٢امجالية بقيمة

ƨǟȂǸĐ¦�©ƢǇƢȈǈǳفقاً و م ٢٠١٤ديسمرب  ٣١امجايل الذمم املستحقة من شركة زين السعودية كما يف 
. خالل السنة املنتهية طبقاً لتطور األحداث ٢٠٠٩يف تكوين خمصصات منذ شهر نوفمرب  والذي يتمثل

  سعودي. ريـالمليون  ١٥٢م بلغ إمجايل خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها ٢٠١٤ديسمرب  ٣١يف 

�ƨǯǂǋ�ǺǷ�ƨǸǜƬǼǷ�Śǣ�©ƢǠǧ®�ǶǴƬǈƫ�ƨǟȂǸĐ¦�À¢�ƢǸǯ��ƨȇ°ƢǇ�ƪ ǳ¦±�ƢǷ�ǽȐǟ¢�ƢȀȈǳ¤�°Ƣǌŭ¦�ƨȈǫƢǨƫȏ¦�À¤
واعضاء  زالت قائمة، تعتقد اإلدارة زين عن اخلدمات املقدمة. وحيث أن نتيجة إجراءات التحكيم ما

بناًء على احلقائق والظروف  م٢٠١٤ديسمرب  ٣١انه مت تكوين خمصصات كافية كما يف  جملس اإلدارة
  ).٢-٢إيضاح ( املتاحة يف ذلك التاريخ

�¿Ƣǟ�ǺǷ�̈ŗǨǴǳ�©ƢǷƾŬ¦�©ƢǐǐƼŠ�ǪǴǠƬȇ�ƢǸȈǧ�ƨȇ®ȂǠǈǳ¦�©ȏƢǐƫȏ¦�ƨǯǂǋ�ǞǷ�ƨȇȂǈƬǳ�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ ǴǏȂƫ
سعودي  ريـالمليون  ٢٩٩,٩م واليت نتج عنها متحصالت نقدية مببلغ ٢٠١٣ يونيو م اىل٢٠٠٥

�ǢǴƦŠ�ƨȈǧƢǓ¦�ǲǇ¦ǂƫ�ǂƟ¦Â®�Ǧ ȈǳƢǰƫ�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ ǴǸŢ�À¢�ƾǠƥ��ƨǟȂǸĐ¦�ŁƢǐǳسعودي. ريـالمليون  ٥٥  

�̈®ƢǟƜƥ�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ ǷƢǫ العديد من أرصدة الذمم املدينة األخرى القائمة لفرتة طويلة  إمكانية حتصيلتقييم
وبناًء على املوقف احلايل لكل منهم مت تكوين خمصصات اضافية مقابل خماطر متزايدة من عدم 

  التحصيل.



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٣٤ -  

  عالقة ويمعامالت وأرصدة مع أطراف ذ-٥

ǈǳ¦�¾Ȑƻ�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ ǷƢǫة:العالقة التالي وينة بإجراء معامالت مع األطراف ذ  

العالقةالجهة

مساهم مؤسس¦ƨǠƥƢƬǳ¦�ƢēƢǯǂǋÂ�©ȏƢǐƫ-مؤسسة اإلمارات لالتصاالت 
شقيقة ملؤسسة اإلمارات لالتصاالتغرفة اإلمارات ملقاصة البيانات

العالقة بناًء على شروط وأسعار متفق عليها مع هذه األطراف. يتم  ويتتم التعامالت مع األطراف ذ
احتساب الرسوم اإلدارية واملصاريف اإلدارية األخرى بناء على االتفاقيات ذات الصلة مع مؤسسة 

العالقة خالل السنة  ويملعامالت اجلوهرية مع األطراف ذاإلمارات لالتصاالت. فيما يلي تفاصيل ا
  سمرب:دي ٣١املنتهية يف 

م٢٠١٤
م٢٠١٣
(ُمعدَّلة)

٦٧,٩٥٤٥٣,٤٨٢صايف خدمات الربط البيين والتجوال

٣٧,٥٤٣٣٧,٥٣٣رسوم إدارية

٩٣,١٣٨١٠٤,٩٣٨خرىأدارية مصاريف إ

٣,٨١٤٧,٦٥٩خدمات اتصاالت

  ديسمرب مما يلي: ٣١يتكون املستحق من طرف ذي عالقة كما يف 

م٢٠١٣م٢٠١٤

٥٦,٣٩٤٣٣,٢٧٠اإلمارات لالتصاالتمؤسسة 

٥٦,٣٩٤٣٣,٢٧٠

  ديسمرب مما يلي: ٣١عالقة كما يف  وييتكون املستحق اىل أطراف ذ

م٢٠١٤
م٢٠١٣

لة( )ُمعدَّ
١٤٤,٩٣١٩٦,٩٣٤مؤسسة اإلمارات لالتصاالت
٣٤٣٦,١٧٨غرفة اإلمارات ملقاصة البيانات

١٤٥,٢٧٤١٠٣,١١٢



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٣٥ -  

المخزون، بالصافي-٦
م٢٠١٣م٢٠١٤

٨١٥,٥٨٨٧٥٤,٦٣١أجهزة هاتف ومعدات يف موقع العميل
١٠١,٢٨٦١٠٨,٥١٢شرائح اتصال

١٨,١٨٧٥١,٣٧٨بطاقات مدفوعة مسبقاً وإعادة شحن
٩٣٥,٠٦١٩١٤,٥٢١

-)١١٦,٩٨٧(يطرح: خمصص تقادم خمزون

٨١٨,٠٧٤٩١٤,٥٢١

  م:٢٠١٤ديسمرب  ٣١فيما يلي احلركة يف خمصص تقادم املخزون خالل السنة املنتهية يف 

م٢٠١٤إيضاح

-يناير١الرصيد يف 
٢١١١٦,٩٨٧للسنةاحملمَّل

١١٦,٩٨٧ديسمرب٣١الرصيد يف 

  األخرىالمصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات -٧
م٢٠١٤

)١-٢(إيضاح 
م٢٠١٣

)ُمعدَّلة(

٢,٣٤٨,٨٢٣٢,١٣١,٥٣٠دفعات مقدمة ملوردي معدات شبكات
٣٩٣,٤٥٤٦٦٨,٥٩٤تكاليف مؤجلة

٢٥٧,٩٤٢٧٠١,٥٦١إيرادات مستحقة
٣٦٢,٠١٠٣٨٨,٥٣٤مصاريف مدفوعة مقدماً 

١٥٤,٤٧٧١٤٤,٢٦٨دفعات مقدمة ملوردين جتاريني
٥٧٤,٣٤٣٦٩٥,٧٥٠أخرى

٤,٠٩١,٠٤٩٤,٧٣٠,٢٣٧



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

مل يذكر غري ذلك)(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما

 - ٣٦ -  

  بالصافيالممتلكات والمعدات، -٨

مبانيأراضي
تحسينات 
عقار مستأجر

معدات شبكة 
االتصاالت

أجهزة وبرامج 
حاسب آلي

معدات مكتبية 
سياراتومفروشات

أعمال رأسمالية 
المجموعتحت التنفيذ

  )١-٢(إيضاح  التكلفة

٢٧٥,٣٦٠٧٣٧,١٠١٧٠٣,٩٩٠٢٥,٢٤١,٧٠٩٢,٨٨٦,٩٣٣٤٦٨,٧٢٦٢,٣٧٠٥٠٢,٦٩٥٣٠,٨١٨,٨٨٤(ُمعدَّل)م٢٠١٤يناير ١
١٣,٧٠٩١٠,٣٤٨٤,٤٩٦,٥١٢٦٩٦,١٨٦٢٥,٥٥٩٢٧٢١,٥٢٣,٠٠٦٦,٧٦٥,٥٩٢-إضافات

-)٩٩٣,٢٣٦(-٢٩,٠٣٨٥١٤,٠٥٩٤٤٧,٦٨٦٢,٤٥٣--التحويالت/ إعادة التصنيف
)٦٠,٣٣٩()٥٠,٦٤٢(--)٣()٩,٠٤٤(--)٦٥٠(استبعادات

٢٧٤,٧١٠٧٥٠,٨١٠٧٤٣,٣٧٦٣٠,٢٤٣,٢٣٦٤,٠٣٠,٨٠٢٤٩٦,٧٣٨٢,٦٤٢٩٨١,٨٢٣٣٧,٥٢٤,١٣٧م٢٠١٤ديسمبر ٣١

  )١- ٢(إيضاح  المتراكم االستهالك

١٠,٤٩٩,٣٢٢-٧٣,٢٤٨٣٨٧,٩٢٧٨,٠٤١,٥٤٣١,٦١٨,٠٣٧٣٧٧,٦٩١٨٧٦-(ُمعدَّل)م٢٠١٤يناير ١
٢,٩٥٨,٢٥٧-٢٤,٥٨١٦٩,٣٢٥٢,٢٥٨,٢٦١٥٧٣,٦٤٦٣٢,٠٨٩٣٥٥-استهالك السنة

)٥,٩٦٩(---)٣()٥,٩٦٦(---استبعادات

١٣,٤٥١,٦١٠-٩٧,٨٢٩٤٥٧,٢٥٢١٠,٢٩٣,٨٣٨٢,١٩١,٦٨٠٤٠٩,٧٨٠١,٢٣١-م٢٠١٤ديسمبر ٣١

)١-٢(إيضاح  صافي القيمة الدفترية

٢٧٤,٧١٠٦٥٢,٩٨١٢٨٦,١٢٤١٩,٩٤٩,٣٩٨١,٨٣٩,١٢٢٨٦,٩٥٨١,٤١١٩٨١,٨٢٣٢٤,٠٧٢,٥٢٧م٢٠١٤ديسمبر ٣١



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

مل يذكر غري ذلك)(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما

 - ٣٧ -  

(تتمة)الممتلكات والمعدات، بالصافي -٨

مبانيأراضي
تحسينات 
عقار مستأجر

معدات شبكة 
االتصاالت

أجهزة وبرامج 
حاسب آلي

معدات مكتبية 
سياراتومفروشات

أعمال رأسمالية 
المجموعتحت التنفيذ

)١- ٢(إيضاح  التكلفة

٢٧٥,٣٦٠٣٠٨,٠٧٩٦٤٩,٨٩٠٢٠,٨٠٧,٥٥٧٢,٠٦١,٥٧٦٤٢٧,٦٧٦١,٧٩٠٧٠٣,٩٣٢٢٥,٢٣٥,٨٦٠(ُمعدَّل)م٢٠١٣يناير ١
١٠٢,٨٦٤٤٥,٥٢٧٣,٧٥١,١١٣٧٣٦,٤٥٧٤١,٠٩١٥٨٠٩٣٤,٦٤٥٥,٦١٢,٢٧٧-إضافات
-)١,١٣٥,٨٨٢(-٣٢٦,١٥٨٨,٥٧٣٧٠٩,٢٩٨٩١,٧٢٦١٢٧-حتويالت

)٢٩,٢٥٣(--)١٦٨()٢,٨٢٦()٢٦,٢٥٩(---استبعادات

٢٧٥,٣٦٠٧٣٧,١٠١٧٠٣,٩٩٠٢٥,٢٤١,٧٠٩٢,٨٨٦,٩٣٣٤٦٨,٧٢٦٢,٣٧٠٥٠٢,٦٩٥٣٠,٨١٨,٨٨٤(ُمعدَّل)م٢٠١٣ديسمرب ٣١

)١-٢املرتاكم (إيضاح  االستهالك

٨,٣٢٤,٢٧٧-٤١,٢٦٦٣٢١,٧٥٢٦,٣٨٥,٧٤٠١,٢٣٨,٧٤٧٣٣٦,٠٧٥٦٩٧-(ُمعدَّل)م٢٠١٣يناير ١
٢,١٨٦,١١٠-٣١,٩٨٢٦٦,١٧٥١,٦٦٤,٢٨٤٣٨١,٧٤٩٤١,٧٤١١٧٩-استهالك السنة

)١١,٠٦٥(--)١٢٥()٢,٤٥٩()٨,٤٨١(---استبعادات

١٠,٤٩٩,٣٢٢-٧٣,٢٤٨٣٨٧,٩٢٧٨,٠٤١,٥٤٣١,٦١٨,٠٣٧٣٧٧,٦٩١٨٧٦-(ُمعدَّل)م٢٠١٣ديسمرب ٣١

  )١-٢(إيضاح صايف القيمة الدفرتية 

٢٧٥,٣٦٠٦٦٣,٨٥٣٣١٦,٠٦٣١٧,٢٠٠,١٦٦١,٢٦٨,٨٩٦٩١,٠٣٥١,٤٩٤٥٠٢,٦٩٥٢٠,٣١٩,٥٦٢(ُمعدَّل)م٢٠١٣ديسمرب ٣١

�ƨǠƳ¦ǂŭ¦�ǽǀǿ�Ǻǟ�ƲƬǻÂ��©¦ƾǠŭ¦Â�©ƢǰǴƬǸŭ¦�½ȐȀƬǇ¦Â�ƨǴũǂǳ�ƨȈǴƻ¦®�ƨǠƳ¦ǂŠ�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ ǷƢǫ الربع الرابع من عام مليون ريـال سعودي خالل ٢٠٢زيادة يف مصروف االستهالك مببلغ 
لكي يعكس مصاريف االستهالك الصحيحة يف الفرتات  والذي مت قبل إعادة إصدار هذه القوائم املالية املوحدة ). ومع ذلك، مت عكس تعديل االستهالك املذكور٢-٢م (إيضاح ٢٠١٤

Ƣǟ�¾Ȑƻ�©¦ƾǠŭ¦Â�©ƢǰǴƬǸŭ¦�ń¤�©ƢǧƢǓƜƥ�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ¿�رأمسالية حتت التنفيذ ونتيجة لذلك العمال األرمسلة  لتقييمقرارًا جملس اإلدارة  اختذاجعة هيئة السوق املالية والحقًا ملر املناسبة.  ǧŗǟ¦
 ٤١,٥مببلغ م ٢٠١٤ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف �Ƣđ�ƨǬǴǠƬǷة ستهالكات إضافيوكذلك مت تسجيل إمليون ريـال سعودي)  ١٨٨م: ٢٠١٣مليون ريـال سعودي ( ٩٢٥ مببلغم ٢٠١٤

  .٢٩مليون ريـال سعودي). انظر إيضاح  ٢٥٨,١م: ٢٠١٣مليون ريـال سعودي (

�ǢǴƦŠ�µ ¦ŗǫ¦�Ǧ ȈǳƢǰƫ�ƨǴũǂƥ�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ ǷƢǫ٢,٣م: ٢٠١٣مليون ريـال سعودي ( ١٦ �ǢǴƦŠ�ƨǟȂǸĐ¦�Ãƾǳ�śȈǼǧ�Ƥ ƫ¦Â°Â��Ä®ȂǠǇ�¾Ƣºȇ°�ÀȂȈǴǷ١٤٧,٧م: ٢٠١٣مليون ريـال سعودي ( ١٥٦ 
  م.٢٠١٤ديسمرب  ٣١خالل السنة املنتهية يف  ،مليون ريـال سعودي)
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رسوم اقتناء التراخيص، بالصافي-٩

رخصة خدمة 
االتصاالت 

المتنقلة

رخصة خدمات 
الجيل الثالث 

)٣G(اإلجماليأخرى

التكلفة

١٢,٢١٠,٠٠٠٧٥٣,٧٥٠٨٩٥,١٠٩١٣,٨٥٨,٨٥٩م٢٠١٤يناير ١
٢٣٩,٩٥٠٢٣٩,٩٥٠--إضافات

١٢,٢١٠,٠٠٠٧٥٣,٧٥٠١,١٣٥,٠٥٩١٤,٠٩٨,٨٠٩م٢٠١٤ديسمبر ٣١

اإلطفاء المتراكم

٤,٤٨٨,٣٠٦٢٧٦,٥١٣١٨١,٢٤٩٤,٩٤٦,٠٦٨م٢٠١٤يناير ١
٤٨٢,٦٠٦٢٩,٨٢٧٦٢,١٦٦٥٧٤,٥٩٩إطفاء السنة

٤,٩٧٠,٩١٢٣٠٦,٣٤٠٢٤٣,٤١٥٥,٥٢٠,٦٦٧م٢٠١٤ديسمبر ٣١

  صافي القيمة الدفترية

٧,٢٣٩,٠٨٨٤٤٧,٤١٠٨٩١,٦٤٤٨,٥٧٨,١٤٢م٢٠١٤ديسمبر ٣١

رخصة خدمة 
االتصاالت 

المتنقلة

رخصة خدمات 
الجيل الثالث 

)٣G(اإلجماليأخرى

التكلفة

١٢,٢١٠,٠٠٠٧٥٣,٧٥٠٨٢٠,٣٤١١٣,٧٨٤,٠٩١م٢٠١٣يناير ١
٧٦,٦٤٥٧٦,٦٤٥--إضافات

)١,٨٧٧()١,٨٧٧(--استبعادات

١٢,٢١٠,٠٠٠٧٥٣,٧٥٠٨٩٥,١٠٩١٣,٨٥٨,٨٥٩م٢٠١٣ديسمرب ٣١

اإلطفاء املرتاكم

٤,٠٠٥,٧٠٠٢٤٦,٦٨٦١١٩,٨٩٨٤,٣٧٢,٢٨٤م٢٠١٣يناير ١
٤٨٢,٦٠٦٢٩,٨٢٧٦١,٣٩٣٥٧٣,٨٢٦إطفاء السنة
)٤٢()٤٢(--استبعادات

٤,٤٨٨,٣٠٦٢٧٦,٥١٣١٨١,٢٤٩٤,٩٤٦,٠٦٨م٢٠١٣ديسمرب ٣١

صايف القيمة الدفرتية

٧,٧٢١,٦٩٤٤٧٧,٢٣٧٧١٣,٨٦٠٨,٩١٢,٧٩١م٢٠١٣ديسمرب ٣١
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  صافيبالذمم مدينة طويلة األجل، -١٠
م٢٠١٤

)١-٢(إيضاح 

٢٥,٠٠٦طويلة األجلذمم مدينة 
)٢٥,٠٠٦(يطرح: خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

-

(ي) التغيري من السياسة احملاسبية السابقة فيما يتعلق باالعرتاف باإليرادات من  ١٧-٢يناقش إيضاح 
الرتتيبات اليت تتضمن تسليم منتجات وخدمات جممعة نتيجة لقرار جملس اإلدارة العتماد هذه السياسة 

، م. ونتيجة العتماد السياسة احملاسبية اجلديدة٢٠١٤ديسمرب  ٣١احملاسبية اجلديدة اعتبارًا من 
�ƨǤǳƢƦǳ¦�ǲƳȋ¦�ƨǴȇȂǗ�ƨǼȇƾŭ¦�ƢēƾǏ°¢�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ ǈǰǟ٥٧٦م: ٢٠١٣سعودي ( ريـالمليون  ١,٦٧٨ 

�ƨȈȀƬǼŭ¦�ƨǼǈǴǳ�Ƣđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ƢȀǴȈǐŢ�Ŀ�½Ȃǰǌاملديون الأيضًا خمصصات عكست سعودي) و  ريـالمليون 
  ).٢٩إيضاح (انظر م: ال شيء). ٢٠١٣سعودي ( ريـالمليون  ٣٨٦م البالغة ٢٠١٤ديسمرب  ٣١يف 

  الشهرة-١١

  :٢-١الناجتة عن حيازة الشركات التابعة التالية كما هو مبني يف إيضاح  الشهرةفيما يلي تفاصيل 

م٢٠١٣م٢٠١٤
١,٤٦٦,٨٦٥١,٤٦٦,٨٦٥الشبكاتشركة بيانات األوىل خلدمات 

٦٣,٠٢١-شركة شبكة زاجل الدولية لإلتصاالت ("زاجل")

١,٤٦٦,٨٦٥١,٥٢٩,٨٨٦

Ǵǳ�̈ǂȀǌǳ¦�°ƢƦƬƻƢƥ�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ ǷƢǫ يف القيمة بشكل منفصل ومت حتديد املبلغ القابل لالسرتداد بناء هبوط
على القيمة املستخدمة باستخدام حتليل التدفقات النقدية املخصومة. ومت وضع تقديرات التدفقات 

م. تراوحت معدالت اخلصم والرمسلة بني ٢٠١٥على املوازنات املالية املعتمدة عن عام  النقدية بناءً 
  على التوايل. ،٪٩,٩٥و  ٪٨,٤٥

ǟȂǸĐ¦�ƪ ǷƢǫ٣١ة يف ـة املنتهيــالل السنــل خــا يف زاجــرة من استثمارهــالشه قيمة يف وطــاهلبة بإثبات ــ 
اح يف قائمة الدخل املوحدة (انظر ـمت اإلفص ودي كماـسع ريـالمليون  ٦٣م مببلغ ٢٠١٤ديسمرب 
  ).٢- ٢إيضاح 
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  القروض وأوراق الدفع طويلة األجل-١٢

م٢٠١٣م٢٠١٤

١٦,٩٩٣,٤٦٢١٣,٥٩٦,٨٩٤قروض وأوراق دفع
)٣,٠٧٩,٦٥٣()١٦,٩٩٣,٤٦٢(يطرح: اجلزء املتداول 

١٠,٥١٧,٢٤١-غري متداول

م مبوجب اتفاقيات ٢٠١٤ديسمرب  �Ŀ�ƢǸǯ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ƾȀǠƬǳ¦�ƾƷƘƥ�¿¦ǄƬǳȏ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ¦�ǺǰǸƬƫ�Ǻ٣١ل
�©ƢȀŪ¦�ǞǷ�µ ÂƢǨƬǳƢƥ�ÅƢȈǳƢƷ�ƨǟȂǸĐ¦�¿ȂǬƫ��ƨǓǂǬǷ�©ƢȀƳ�̈ƾǟ�ǞǷ�ǲƳȋ¦�ƨǴȇȂǗ�ƨȈǴȇȂǸƬǳ¦�©ȐȈȀǈƬǳ¦

م وذلك على ٢٠١٤ املقرضة للتوصل إىل إعادة حتديد التعهد املذكور اعتبارا من الربع الرابع من عام
�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ƨȈǴȇȂǸƬǳ¦�ƢēȐȈȀǈƫ�ǲǯ�ľ�ÅȐƦǬƬǈǷ�ƾȀǠƬǳ¦�¦ǀđ�¿¦ǄƬǳȏ¦�ȄǴǟ��ƨȈǳƢū¦�ƨȈǳƢŭ¦�ƢēƢǠǫȂƫ�² ƢǇ¢

 عام من لثتوقع أن تنتهي خالل الربع الثاربع سنوي. ما زالت هذه املفاوضات قائمة ومن امل
  نجاح.م. إن اإلدارة واثقة من أن هذه املفاوضات سوف تكلل بال٢٠١٥

�ƨȈȀƬǼŭ¦�ƨǼǈǳ¦�¾Ȑƻ�©ȐȈȀǈƬǳ¦�ǽǀđ�ƨǘƦƫǂŭ¦�®¦ƾǈǳ¦�̈®Ƣǟ¤�©ƢǷ¦ǄƬǳ¦�ǞȈǸŝ� ƢǧȂǳƢƥ�ƨǟȂǸĐ¦�̈°¦®¦�ƪ ǷƢǫ
م وتتوقع أن تستمر يف الوفاء بالتزامات إعادة السداد قصرية األجل كما هو ٢٠١٤ديسمرب  ٣١يف 

  بالنجاح. ب) على أساس أن املفاوضات سوف تكلل -١٢أ) و ( - ١٢موضح يف إيضاح (

 ديسمرب ٣١ة اعتبارا من املـُعدَّليف حال جناح هذه املفاوضات وسريان مفعول االتفاقيات املالية 
م فإن التفاصيل املفرتضة لتصنيف واستحقاق القروض وأوراق الدفع املستحقة وقائمة املركز املايل ٢٠١٤

  املوحدة امللخصة املفرتضة ستكون على النحو التايل:

  القروض وأوراق الدفع (باستثناء إعادة التصنيف)تصنيف )أ (

م٢٠١٣م٢٠١٤

١٦,٩٩٣,٤٦٢١٣,٥٩٦,٨٩٤قروض وأوراق دفع
)٣,٠٧٩,٦٥٣()٢,٤١٣,٤٧٢(يطرح: اجلزء املتداول

١٤,٥٧٩,٩٩٠١٠,٥١٧,٢٤١غري متداول
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 (تتمة) األجل القروض وأوراق الدفع طويلة  -١٢

  استحقاق القروض وأوراق الدفع (باستثناء إعادة التصنيف)تفاصيل )ب (

م٢٠١٣م٢٠١٤

٢,٤١٣,٤٧٢٣,٠٧٩,٦٥٣أقل من سنة واحدة
١٢,٦٩٧,٣٠١٨,٠٤٨,٠٣٣من سنة واحدة إىل مخس سنوات

١,٨٨٢,٦٨٩٢,٤٦٩,٢٠٨أكثر من مخس سنوات

١٦,٩٩٣,٤٦٢١٣,٥٩٦,٨٩٤

  م (باستثناء إعادة التصنيف)٢٠١٤ديسمرب  ٣١املفرتضة كما يف قائمة املركز املايل املختصرة )ج (

م٢٠١٤
)١-٢(إيضاح 

١٢,٥٠٢,٣٨٠جمموع املوجودات املتداولة
٣٤,١٤١,٦٤٧جمموع املوجودات غري املتداولة

٤٦,٦٤٤,٠٢٧جمموع املوجودات

١٥,٢١٠,٢٢٥جمموع املطلوبات املتداولة
١٤,٧٧٩,٩١١جمموع املطلوبات غري املتداولة

٢٩,٩٩٠,١٣٦جمموع املطلوبات
١٦,٦٥٣,٨٩١جمموع حقوق امللكية

٤٦,٦٤٤,٠٢٧جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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(تتمة) القروض وأوراق الدفع طويلة األجل  -١٢

  م (باستثناء إعادة التصنيف) هي كما يلي:٢٠١٤ديسمرب  ٣١تفاصيل القروض وأوراق الدفع كما يف   د)

جهة 
اإلقراض

الشركة 
المقترضة

طبيعة 
قيمة القرضالعملةالتاريخالغرض من االقتراضالقرض

قيمة 
المدةشروط الدفعمعدل الربحالمستخدم

الجزء 
المتداول

الجزء 
طويل 
اإلجمالياألجل

شروط 
أخرى

اتفاقية اعادة موبايليبنوك حملية
متويل طويلة 

األجل 
متوافقة مع 

أحكام 
الشريعة 

  االسالمية

سداد األرصدة القائمة 
من القروض املتحصل 
عليها سابقاً من قبل 
شركة إحتاد إتصاالت 

ومتويل املصروفات 
الرأمسالية للشركة 

ومتطلبات رأس املال 
العامل

الربع 
األول من 

  م٢٠١٢

ريـال 
سعودي

مليار ١٠
ريـال سعودي

مليار ١٠
ريـال سعودي

معدل مراحبة 
قائم على 

السيبور 
مضافاً إليه 

امش ربح ه
  ثابت

أقساط نصف 
سنوية جمدولة مع 

سداد القسط األول 
يف أغسطس 

م وعلى أن ٢٠١٢
يتم سداد القسط 

فرباير  ١٢األخري يف 
م٢٠١٩

تتوزع 
مدة 

القرض 
إىل 

مخس 
وسبع 
  سنوات

٨٢٥
مليون 
ريـال 

  سعودي

٨,٠٧٤
مليون 
ريـال 

  سعودي

٨,٨٩٩
مليون 
ريـال 

  سعودي

ال يوجد

ائتمان وكالة 
التصدير 
الفنلندية 

)Finnvera(
ووكالة ائتمان 

التصدير 
السويدية 

)EKN(

متويل طويل موبايلي
األجل 

متوافق مع 
أحكام 
الشريعة 

  االسالمية

احلصول على معدات 
لشبكتها من كل من 
شركيت نوكيا سيمنز 

واريكسون لرتقية  نتوركس
وتعزيز قدرات البنية 
التحتية واستحداث 

تقنيات جديدة وتعزيز 
القدرة التنافسية هلا يف 
شرحية خدمات قطاع 

األعمال

الربع 
الثالث 

من 
  م٢٠١٣

دوالر 
  أمريكي

مليون ٦٥٠
دوالر أمريكي 

مليار  ٢,٤(
ريـال سعودي)

دوالر 
  أمريكي
مليون  ٤٤٢
دوالر 

أمريكي 
)١,٦٥٧ 

ـال ري مليون
  سعودي)

معدل ثابت 
قدره 

١,٧١ ٪
سنوياً 

١٠أقساط جمدولة
  سنوات

٢٠٠
مليون 
ريـال 

  سعودي

١,٣٣٠
مليون 
ريـال 

  سعودي

١,٥٣٠
مليون 
ريـال 

  سعودي

فرتة استخدام 
�ƢēƾǷ١,٥ 

سنة وفرتة 
سداد مطولة 

�ƢēƾǷ٨,٥ 
  سنوات



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٤٣ -  

(تتمة) القروض وأوراق الدفع طويلة األجل  -١٢

  إعادة التصنيف) هي كما يلي:م (باستثناء ٢٠١٤ديسمرب  ٣١تفاصيل القروض وأوراق الدفع كما يف   د)

جهة 
اإلقراض

الشركة 
المقترضة

طبيعة 
معدل الربحقيمة المستخدمقيمة القرضالعملةالتاريخالغرض من االقتراضالقرض

شروط 
المدةالدفع

الجزء 
المتداول

الجزء طويل 
اإلجمالياألجل

شروط 
أخرى

وكالة ائتمان 
التصدير 
الفنلندية 

)Finnvera(
ائتمان ووكالة 

التصدير 
السويدية 

)EKN(

متويل طويل موبايلي
األجل 

متوافق مع 
أحكام 
الشريعة 

  االسالمية

احلصول على معدات 
لشبكتها من كل من 
شركيت نوكيا سيمنز 

واريكسون لرتقية  نتوركس
وتعزيز قدرات البنية 
التحتية واستحداث 

تقنيات جديدة وتعزيز 
القدرة التنافسية هلا يف 
شرحية خدمات قطاع 

األعمال

الربع 
األول من 

  م٢٠١٤

دوالر 
  أمريكي

مليون ٥٦٠
دوالر 

أمريكي 
مليار  ٢,١(

ريـال 
  سعودي)

مليون دوالر ٥١
 ١٩٢أمريكي (

مليون ريـال 
  سعودي)

ابت معدل ث
 ٪٢,٤قدره 
سنوياً 

أقساط 
  جمدولة

١٠
  سنوات

مليون ١٨١-
ريـال سعودي

مليون ١٨١
ريـال سعودي

فرتة استخدام 
�ƢēƾǷ١,٥ 

سنة وفرتة 
سداد مطولة 

�ƢēƾǷ٨,٥ 
  سنوات

البنك 
السعودي 
  لالستثمار

متويل طويل موبايلي
األجل 

متوافق مع 
أحكام 
الشريعة 

االسالمية

متطلبات رأس لتمويل 
  املال العامل للشركة

الربع 
األول من 

  م٢٠١٤

ريـال 
سعودي

مليار ١,٥
ريـال سعودي

مليار ريـال ١,٥
  سعودي

معدل مراحبة 
قائم على 

السيبور مضافاً 
إليه هامش ربح 

  ٪١,٢٥ثابت 

يسدد على 
دفعة واحدة 

يونيو  ٢٨يف 
  م٢٠٢٠

٧,٥
  سنوات

-١,٤٩٩
مليون ريـال 

  سعودي

١,٤٩٩
ريـال مليون 

  سعودي

ال يوجد

أنظمة 
سيسكو 

  العاملية

تسهيالت موبايلي
  موردين

احلصول على أجهزة 
  وأنظمة سيسكو

الربع 
األول من 

  م٢٠١٤

دوالر 
  أمريكي

مليون ١٠٠
دوالر أمريكي 

)٣٧٢,٢ 
مليون ريـال 

سعودي)

دوالر أمريكي
مليون  ٩٣,٦٩

دوالر أمريكي 
 مليون ٣٥١,٣٤(

ريـال سعودي)

معدل تنافسي 
ثابت قدره 

سنوياً  ٪٠,٩٥

أقساط 
نصف سنوية

١١٧سنوات٣
مليون 
ريـال 

  سعودي

مليون ١٩٤
ريـال سعودي

مليون ٣١١
ريـال سعودي

ال يوجد



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٤٤ -  

(تتمة) القروض وأوراق الدفع طويلة األجل  -١٢

  إعادة التصنيف) هي كما يلي: م (باستثناء٢٠١٤ديسمرب  ٣١تفاصيل القروض وأوراق الدفع كما يف   د)

جهة 
اإلقراض

الشركة 
المقترضة

طبيعة 
قيمة القرضالعملةالتاريخالغرض من االقتراضالقرض

قيمة 
المدةشروط الدفعمعدل الربحالمستخدم

الجزء 
المتداول

الجزء طويل 
اإلجمالياألجل

شروط 
أخرى

وكالة ائتمان 
التصدير 
الكندية 

)EDC(

طويل متويل موبايلي
األجل متوافق 

مع أحكام 
الشريعة 

االسالمية

شراء أجهزة ومعدات 
 -اتصاالت من الكاتل

  لوسنت

الربع 
الثاين من 

  م٢٠١٤

دوالر 
  أمريكي

مليون ٢٠٠
دوالر أمريكي 

مليون  ٧٥٠(
ريـال سعودي)

مليون ٢٩
دوالر أمريكي 

مليون  ١٠٩(
  ريـال سعودي)

معدل تنافسي 
ثابت قدره 

٢,٥٢٪  

أقساط نصف 
  ويةسن

١٠,٥
  سنوات

مليون ٦
ريـال سعودي

مليون ١٠٢
ريـال سعودي

مليون ١٠٨
ريـال سعودي

فرتة استخدام 
�ƢēƾǷسنة  ٢

وفرتة سداد 
�ƢēƾǷ�ƨǳȂǘǷ

سنوات٨,٥

بنك سوسيتيه 
  جنرال

متويل ثنائي موبايلي
طويل األجل 
ومتوافق مع 

أحكام 
الشريعة 

  اإلسالمية

املغطى متويل اجلزء غري 
من االتفاقيات مع وكالة 
ائتمان التصدير الفنلندية 

)Finnvera ووكالة (
ائتمان التصدير السويديه 

)EKN ووكالة ائتمان (
التصدير الكندية 

)EDC(

الربع 
الثاين من 

  م٢٠١٤

دوالر 
  أمريكي

مليون ٢٠٠
دوالر أمريكي 

مليون  ٧٥٠(
ريـال سعودي)

دوالر أمريكي
مليون  ١١٦ 

يكي دوالر أمر 
مليار  ٤٣٦(

  ريـال سعودي)

معدل مراحبة 
قائم على 

الليبور مضافاً 
إليه هامش ربح 

  ٪٠,٧٠ثابت 

دفعة واحدة 
مستحقة بتاريخ 

يونيو  ٢٦
٢٠١٧  

مليون ٤٣٦-سنوات٣
ريـال سعودي

مليون ٤٣٦
ريـال سعودي

ال يوجد

متويل طويل موبايليسامبا
األجل 

متوافق مع 
أحكام 
الشريعة 

االسالمية

لتمويل متطلبات رأس 
  املال العامل للشركة 

الربع 
الثالث 

من 
  م٢٠١٤

ريـال 
سعودي

مليون ٦٠٠
ريـال سعودي

مليون ٦٠٠
  ريـال سعودي

معدل مراحبة 
قائم على 

السيبور مضافاً 
إليه هامش ربح 

  ٪١,٢٥ثابت 

٪ على ٢٠
٪ ٨٠أقساط و

بدفعة واحدة 
مستحقة يف 

  م٢٠٢١

مليون ١٨سنوات٧
ريـال سعودي

مليون ٥٦٩
ريـال سعودي

مليون ٥٨٧
ريـال سعودي

ال يوجد



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٤٥ -  

(تتمة) القروض وأوراق الدفع طويلة األجل  -١٢

  م (باستثناء إعادة التصنيف) هي كما يلي:٢٠١٤ديسمرب  ٣١تفاصيل القروض وأوراق الدفع كما يف   د)

جهة 
اإلقراض

الشركة 
قيمة القرضالعملةالتاريخالغرض من االقتراضطبيعة القرضالمقترضة

قيمة 
المدةشروط الدفعمعدل الربحالمستخدم

الجزء 
المتداول

الجزء طويل 
اإلجمالياألجل

شروط 
أخرى

البنك 
السعودي 

  الفرنسي

متويل طويل موبايلي
األجل متوافق مع 

أحكام الشريعة 
  االسالمية

املصاريف متويل متطلبات 
الرأمسالية ورأس املال 

  العامل

الربع 
الثالث 

من 
  م٢٠١٤

ريـال 
سعودي

مليون ٥٠٠
ريـال سعودي

مليون ٥٠٠
ريـال سعودي

مراحبة ُمعدَّل
قائم على 

السيبور مضافاً 
إليه هامش ربح 

٪١,٢٥ثابت 

دفعة واحدة يف 
  م٢٠١٧

٧
  سنوات

مليون ٥٠٠-
ريـال سعودي

مليون ٥٠٠
ريـال سعودي

يوجدال

بنوك حملية 
  ودولية

متويل قصري موبايلي
األجل متوافق مع 

أحكام الشريعة 
  اإلسالمية

الربع تسهيالت موردين 
الثاين من 

  م٢٠١٣

ريـال 
سعودي

١,٦٥٤
مليون ريـال 

  سعودي 

١,٦٥٤
مليون ريـال 

  سعودي

مراحبة ُمعدَّل
قائم على 

السيبور مضافاً 
إليه هامش ربح 

ثابت

دفعات غري 
  منتظمة

مخس 
  سنوات

١,٠٤٧
مليون ريـال 

  سعودي

مليون ٦٠٤
ريـال سعودي

١,٦٥١
مليون ريـال 

  سعودي

ال يوجد

متويل طويل بياناتبنوك حملية
األجل متوافق مع 

أحكام الشريعة 
  االسالمية

تسوية قروض قائمة 
طويلة األجل باإلضافة 

إىل متويل متطلبات رأس 
املال العامل للشركة 

  التابعة

الربع 
الثاين من 

  م٢٠١٣

ريـال 
سعودي

مليار ١,٥
ريـال سعودي

مليار ١,٥
ريـال سعودي

مراحبة ُمعدَّل
قائم على 

السيبور مضافاً 
إليه هامش ربح 

 ٪١,٢٥ثابت 
سنوياً 

أقساط منتظمة 
نصف سنوية 

حبيث يستحق 
القسط األخري 

 ١٧بتاريخ 
م٢٠١٨يونيو 

مخس 
  سنوات

مليون ٢٠٠
ريـال سعودي

١,٠٩١
مليون ريـال 

  سعودي

١,٢٩١
مليون ريـال 

  سعودي

ال يوجد

  إمجايل
٢,٤١٣

مليون ريـال 
سعودي

١٤,٥٨٠
مليون ريـال 

سعودي

١٦,٩٩٣
مليون ريـال 

سعودي



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٤٦ -  

  الذمم الدائنة-١٣
م٢٠١٤

)١-٢(إيضاح 
م٢٠١٣

)ةُمعدَّل(

٥,٩٤٨,٣٨٨٣,٦٩٧,١٢٨رأمسالية دائنةمصاريف 
١,٨٥٧,٥٤١١,٣٤٥,٤٩٤ذمم دائنة جتارية

٧,٨٠٥,٩٢٩٥,٠٤٢,٦٢٢

  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى-١٤

إيضاح
م٢٠١٤

)١-٢(إيضاح 
م٢٠١٣

)ُمعدَّلة(

١,٥٩٤,٥٨٤٢,٠١٤,٧٣١مصاريف اتصاالت مستحقة
١,٢٦٠,٥٢٣١,٤٥٧,٩٠٥إيرادات مؤجلة

٦٠٥,١٤٥٣٦٠,٨٠٣بيع وتسويق مستحقةمصاريف 
٣٨٣,٩٧٣٢٨٨,٦٨٨مصاريف خدمات وصيانة مستحقة

١٥١٣,٣١٧١٠٥,٦٢٥الزكاة
٩٨٨,٠٠٨١,٢٤٤,٣٠٨أخرى

٤,٨٤٥,٥٥٠٥,٤٧٢,٠٦٠

  الزكاة-١٥

�¿ȂǬƫ�Ʈ ȈƷ��ƨȇ®ȂǠǈǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǰǴǸŭ¦�Ŀ�ǲƻƾǳ¦Â�̈ƢǯǄǳ¦�ƨƸǴǐǷ�©ƢǸȈǴǠƫ�Ƥ ǈƷ�̈ƢǯǄǴǳ�ƨǟȂǸĐ¦�Ǟǔţ
�Ŀ�ƨȈȀƬǼŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�ƨǼǈǳ¦�ǺǷ�Å ¦ƾƬƥ¦�ƾƷȂǷ�ǲǰǌƥ�ƨȇȂǯǄǳ¦�Ƣē¦°¦ǂǫ¤�ŉƾǬƬƥ�ƨǟȂǸĐ¦م ٢٠٠٩ديسمرب  ٣١

�Ǯوما بعدها.  ǳ̄Â�ƨǠƥƢƬǳ¦�ƢēƢǯǂǋÂ�ƨǯǂǌǳ¦�ǺǸǔƬƫ�Ŗǳ¦ÂƨǟȂǸĐ¦�ÀȂǰǳ مملوكة ويتم  واحدةة مالية ذم
ƨǯǂǌǳ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�Ƣē°¦®¤ . .مت تعديل نتائج  وحيثتعود البيانات املالية التالية لإلقرارات املوحدة للمجموعة

م بناًء على اإلقرار ٢٠١٣لعام بيانات املالية ال لبعض إعادة تصنيفقد مت عمل السنة السابقة ف
  دميه ملصلحة الزكاة والدخل.¦Ǭƫ�ƨǟȂĐ¦�¿ǄƬǠƫ�Äǀǳاملـُعدَّلالتقديري 

المـُعدَّلحساب صافي الدخل   ١-١٥
م٢٠١٤

)١-٢(إيضاح 
م٢٠١٣

)ُمعدَّلة(
٤,٧٧١,٣٠٥)١,٥٣٥,٣٠١((اخلسارة)/ الربح قبل الزكاة

)١,٥٣٠,٣٢٤()١,٢٥٩,٥٨٤(استهالك
٩٧٤,٢٤٤٢٨٢,٣٨٣خمصصات

-)٥,٧٨٧(أخرى

٣,٥٢٣,٣٦٤)١,٨٢٦,٤٢٨(املـُعدَّلالربحصايف 



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٤٧ -  

(تتمة)الزكاة   -١٥

حساب الوعاء الزكوي٢-١٥

تتلخص أهم مكّونات الوعاء الزكوي مبوجب أنظمة الزكاة وضريبة الدخل مبا يلي:

إيضاح
م٢٠١٤

)١-٢(إيضاح 
م٢٠١٣

)ُمعدَّلة(

٣,٥٢٣,٣٦٤)١,٨٢٦,٤٢٨(١-١٥للسنةاملـُعدَّلالربح (اخلسارة) /صايف
١٨,١٦٥,٠٣٦١٠,٦١٥,٣١٢كما يف بداية السنةاملسامهنيحقوق 

١,٤٠٢,٨٦١١,١٤٦,٦٢٧املخصصات كما يف بداية السنة
١٣,٧٠٨,٠٠٠٩,٣٠٧,٨٧٢قروض

٥,٩٧٩,٧٤٥٣,٧٢٤,٨٣٦إضافات أخرى
)٢١,٤١٣,٦٣١()٣١,٩٩٣,٣٧٥(ُمعدَّلةممتلكات ومعدات، 

)١,٥٢٩,٨٨٦()١,٤٦٦,٨٦٥(شهرة
)٢,١٩٨,٥٩٥()٢,٣٤٨,٨٢٣(اقتطاعات أخرى

١,٦٢٠,١٥١٣,١٧٥,٨٩٩إمجايل الوعاء الزكوي التقرييب

  ٪ من الوعاء الزكوي.٢,٥حتتسب الزكاة بواقع 

  مخصص الزكاة  ٣-١٥

إيضاح
م٢٠١٤

)١-٢(إيضاح 
م٢٠١٣
(ُمعدَّلة)

١٠٥,٦٢٥٨٠,٣١٠يناير١
٤٠,٥٠٤٧٩,٣٩٧خالل السنةاحملمَّل
)٥٤,٠٨٢()١٣٢,٨١٢(املسدد

١٤١٣,٣١٧١٠٥,٦٢٥ديسمرب٣١

  وضع الربوط النهائية  ٤-١٥

�ŕƷ�¿¦ȂǟȌǳ�ǲƻƾǳ¦Â�̈ƢǯǄǳ¦�ƨƸǴǐŭ�ƨȇȂǯǄǳ¦�Ƣē°¦ǂǫ¤�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ Ƿƾǫ م وقامت بسداد الزكاة ٢٠١٣عام
�ÄȂǯǄǳ¦�Ƣǿ°¦ǂǫ¤�ŉƾǬƫ�ƨǟȂǸĐ¦�¿ǄƬǠƫ��ƨǬƸƬǈŭ¦إن م. ٢٠١٣عام م نتيجة لتعديالت ٢٠١٣ عامل املـُعدَّل

  مصروف زكاة أقل.التقدمي تتمثل يف هلذه ملتوقعة نتيجة اال
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(تتمة)الزكاة   -١٥

  (تتمة) وضع الربوط النهائية٤-١٥

�ƨȈǳƢŭ¦�ƨǼǈǳ¦�ŕƷ�¿¦ȂǟȌǳ�ƨȈƟƢȀǼǳ¦�ƨȇȂǯǄǳ¦�¶Ȃƥǂǳ¦�ȄǴǟ�ƪ ǴǐƷÂ�ÄȂǯǄǳ¦�ƢȀǠǓÂ�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ Ĕ¢م. ٢٠٠٦
�ǺǷ�©¦ȂǼǈǴǳ�ƨȇȂǯǄǳ¦�¶Ȃƥǂǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ ǸǴƬǇ¦م واليت أظهرت فروقات إضافية يف ٢٠١١م إىل ٢٠٠٧

، على التوايل ،سعودي ريـالمليون  ٢٣٧سعودي و ريـالمليون  ٣١٧الزكاة وضريبة االستقطاع مببلغ 
�ƾǬƬǠƫ��ǲƻƾǳ¦Â�̈ƢǯǄǳ¦�ƨƸǴǐŭ�ƨȈǧƢǼƠƬǇȏ¦Â�ƨȈƟ¦ƾƬƥȏ¦�ÀƢƴǴǳ¦�¿ƢǷ¢�ƨǟȂǸĐ¦�̈°¦®¤�ƢȀȈǴǟ�ƪ واليت Ǔŗǟ¦

اإلدارة أن لديها مربرات كافية لالعرتاض على األمور الواردة يف الربط ومن غري املتوقع أن تؤدي النتيجة 
  النهائية لالعرتاض إىل أي التزام جوهري.

  للموظفين مكافأة نهاية الخدمةمخصص -١٦
م٢٠١٣م٢٠١٤

١٥٧,٧٤٢١٣٧,١١١يناير١
٥٩,٧٤٨٣٩,١٨٩خالل السنةاحملمَّل
)١٨,٥٥٨()١٧,٥٦٩(املسدد

١٩٩,٩٢١١٥٧,٧٤٢ديسمرب٣١

  يعتمد املخصص أعاله على االفرتاضني الرئيسيني التاليني:

م٢٠١٣م٢٠١٤

٪٦,٥٪٦,٥ل اخلصمعدَّ مُ 
٪١,٧٥٪١,٧٥ل الزيادة السنوية يف الرواتب (سنوي جممع)عدَّ مُ 

  احتياطي نظامي-١٧

متشيًا مع متطلبات نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة، تقوم الشركة 
٪ من الربح الصايف للسنة حىت يبلغ هذا ١٠بنهاية السنة املالية بتكوين احتياطي نظامي بنسبة 

٪ من رأس املال. إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع. مل يتم إجراء حتويل إىل ٥٠االحتياطي 
م بسبب حتقيق صايف خسارة للسنة املنتهية ٢٠١٤ديسمرب  ٣١االحتياطي النظامي للسنة املنتهية يف 

  يف ذلك التاريخ.
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  اإليرادات-١٨
م٢٠١٤

)١-٢(إيضاح 
م٢٠١٣

)ُمعدَّلة(
١٠,٤٠٤,٨٩٤١٤,٤٤٥,٥٨٤االستخدام

٢,٦٥٣,٧٩٩١,٧٧١,٤٣٧رسوم التشغيل واالشرتاك
٩٣٦,٣٢٤١,٨٨٥,٦٤٦أخرى

١٣,٩٩٥,٠١٧١٨,١٠٢,٦٦٧

رسلت الشركة التابعة، شركة بيانات األوىل خلدمات الشبكات أم، ٢٠١٤ديسمرب  ٣١لتاريخ  الحقاً 
شركائها فيما يتعلق باتفاقية شراكة األلياف البصرية و ذلك لعدم التزامه بتقدمي إشعار خمالفة ألحد 

الضمان البنكي خالل الفرتة احملددة بالعقد وامللحق اخلاص به. كما طلب منه يف نفس االشعار معاجلة 
يناير  ٢٨ ه (املوافق١٤٣٦ربيع اآلخر  ٨ هذه املخالفة بتقدمي الضمان البنكي يف فرتة أقصاها

) للتغيري يف ١-٢انظر (إيضاح الحقاً.  ا املشروعخبصوص إلغاء هذ ٢٧انظر أيضًا إيضاح  .)م٢٠١٥
  .السياسة احملاسبية

رة للحوافز املمنوحة للعمالء اجلدد. ونتج عن قامت اإلدارة بإعادة تقييم فرتة املنفعة االقتصادية املقدَّ 
م ٢٠١٤سعودي خالل عام  ريـالمليون  ٤٩٦ذلك تعجيل إطفاء تكاليف الرتويج املؤجلة مببلغ 

  ).٢-٢(إيضاح 

  تكلفة اإليرادات-١٩

م٢٠١٤
م٢٠١٣

)ُمعدَّلة(
١,٤٣١,٩٣٦١,٥٣٤,١٤٤تكلفة املستخدم من املخزون

٣,٢٤٥,٣٦٢٣,٢٧١,٠٦٥رسوم استخدام الشبكات
٩٧٢,٩٩٩٩٨٣,٣٨٩رسوم مشاركة احلكومة يف العوائد جتاريا*

٩٨٤,٣٧٣٧٠٠,٨٨٢مصاريف إجيار وصيانة معدات الشبكات
١٥٣,٧٣٢١٢٧,٦٤٠رسوم الطيف الرتددي

١٣١,٨٥٦١٠٣,٧٥٧تكاليف دوائر الرتاسل وربط االتصال البيين احمللي
٦٨,٨٠٢٧٠,٨٢١رسوم الرخصة*

١٠٦,٨٠٦١٠٤,٣٠١أخرى

٧,٠٩٥,٨٦٦٦,٨٩٥,٩٩٩
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(تتمة) اإليراداتتكلفة   -١٩

 ٣١سعودي للسنة املنتهية يف  ريـالمليار  ١,٠٤ بلغت رسوم مشاركة احلكومة يف العوائد جتارياً *
  ).٢- ٢٥سعودي) (انظر إيضاح  ريـالمليار  ١,٠٥م: ٢٠١٣م (٢٠١٤ديسمرب 

  مصاريف بيعية وتسويقية-٢٠

م٢٠١٤
م٢٠١٣
(ُمعدَّلة)

٩٥٠,٨٠٦٨٢٧,٠٢٣رواتب وأجور ومزايا موظفني
٨٤٨,٥٧٣٦٦٤,٨٠٣دعاية وإعالن وعموالت بيع

٤٣,٥٧٦٤٠,٧٠٣مصاريف إجيار رئيسي

١,٨٤٢,٩٥٥١,٥٣٢,٥٢٩

  مصاريف عمومية وإدارية-٢١

إيضاحات
  م٢٠١٤

)١-٢(إيضاح 
م٢٠١٣
(ُمعدَّلة)

١٠٦٩٠,٤٨٣٣٣٤,٨٧٥، ٤الديون املشكوك يف حتصيلهاخمصص 
٦٣٤,٧٤١٩٠٣,٥٤٧رواتب وأجور ومزايا موظفني

٣١٥,٢٨٤٣٠٠,٩٢٥صيانة
٢١٨,٩٥٦١٢٥,١٧٠استشارات وخدمات مهنية

١٢٢,٣٥٩١١٤,٧٤٨إجيارات
-٦١١٦,٩٨٧خمصص خمزون متقادم
٩٩,٥٧٠١١٢,٨٨٨أتعاب وحوافز لإلدارة

٤٢,٥٧١٤٦,٥١٩وتنقلسفر 
١٧,٤٧١١٠,٨٨٥مكافآت وبدالت أعضاء جملس اإلدارة

٥٥١,٥٣٩٢٥٩,٩٣٣أخرى 

٢,٨٠٩,٩٦١٢,٢٠٩,٤٩٠

  توزيعات األرباح-٢٢

 ٢,٨٨٨م مبلغ ٢٠١٤ديسمرب  ٣١بلغ إمجايل األرباح النقدية املوزعة خالل السنة املالية املنتهية يف 
 ٣,٦١٩م : ٢٠١٣ديسمرب  ٣١سعودي عن كل سهم قائم ( ريـال ٣,٧٥سعودي، بواقع  ريـالمليون 
  سعودي عن كل سهم قائم). ريـال ٤,٧سعودي بواقع  ريـالمليون 
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(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٥١ -  

  (خسارة)/ ربحية السهم-٢٣

(اخلسارة) / الربح للسنة بتقسيم  صايف السهم من العمليات الرئيسية ومن يةمت احتساب (خسارة) / رحب
ة ــم القائمــط عدد األسهـ(اخلسارة) / الربح للسنة على متوسصايف ات و ــح من العمليــ(اخلسارة) / الرب

  م.٢٠١٣م و ٢٠١٤ديسمرب  ٣١م كما يف ـون سهـــملي ٧٧٠ ة والبالغـخالل السن

  األدوات المالية وإدارة المخاطر-٢٤

  األدوات المالية  ١-٢٤

�ǲǸǌƫ��¼Ȃǈǳ¦�ǂǗƢű��ǂǗƢƼŭ¦�ǽǀǿ�ǺǸǔƬƫÂ��ƨǨǴƬű�ƨȈǳƢǷ�ǂǗƢű�ń¤�ƢȀǓǂǠƫ�ƨǟȂǸĐ¦�ƨǘǌǻ¢�À¤
خماطر العملة، خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة وخماطر األسعار)، خماطر االئتمان 

ية التنبؤ بأوضاع األسواق وخماطر السيولة. يركز برنامج إدارة املخاطر العام للمجموعة علـى عدم إمكان
  املالية ويسعى إىل التقليل من التأثريات العكسية احملتملة علـى األداء املايل للمجموعة. 

تتم إدارة املخاطر من قبل اإلدارة العليا وفقًا لسياسات معتمدة من قبل جملس اإلدارة. تقوم اإلدارة 
خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية  العليا بتحديد وتقييم والتحوط ضد املخاطر املالية من

للمجموعة. إن أهم أنواع املخاطر هي خماطر االئتمان، خماطر العملة وخماطر القيمة العادلة وخماطر 
  التدفقات النقدية لسعر العمولة.

ل تتضمن األدوات املالية املعروضة ضمن قائمة املركز املايل النقدية وشبه النقدية والودائع قصرية األج
والذمم املدينة واالستثمارات والقروض قصرية وطويلة األجل وااللتزامات مبوجب عقود اجيار رأمسالية 
�ǽǀđ�ƨǏƢŬ¦Â�ƨǬƦǘŭ¦�ƾȈǬǳ¦�¼ǂǗ�À¤��Ãǂƻȋ¦�ƨǳÂ¦ƾƬŭ¦�©ƢƥȂǴǘŭ¦Â�ƨǬƸƬǈŭ¦�Ǧ ȇ°Ƣǐŭ¦Â�ƨǼƟ¦ƾǳ¦�ǶǷǀǳ¦Â

احملاسبية للموجودات واملطلوبات البنود مت اإلفصاح عنها ضمن السياسة احملاسبية لكل منها. السياسات 
  .٢املالية مبينة يف إيضاح 

يتم إجراء املقاصة بني املوجودات واملطلوبات املالية وإثبات الصايف بالقوائم املالية عندما يكون لدى 
�©¦®ȂƳȂŭ¦�©ƢƦƯ¤�Â¢�ĿƢǐǳ¦�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ƨȇȂǈƬǴǳ�ƢǷ¤�ƨȈǼǳ¦Â�ƨǏƢǬŭ¦� ¦ǂƳ¤�Ŀ�ňȂǻƢǫ�ǪƷ�ƨǟȂǸĐ¦

   نفس الوقت.واملطلوبات يف
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(تتمة) األدوات المالية وإدارة المخاطر  -٢٤

  مخاطر االئتمان  ٢-٢٤

إن خماطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إىل تكبد الطرف 
�ÀȐȈǸǟ�ƨǟȂǸĐ¦�Ãƾǳ��ǞǨƫǂǷ�ňƢǸƬƟ¦�Ǧ ȈǼǐƫ�ÄÂ̄�½ȂǼƥ�Ãƾǳ�ƾǬǼǳ¦�̧ ¦ƾȇ¤�ǶƬȇ��ƨȈǳƢǷ�̈°ƢǈŬ�ǂƻȋ¦

 ٣١كما يف   ٪٦٥م (٢٠١٤ديسمرب  ٣١٪ من إمجايل الذمم املدينة كما يف ٤٣رئيسيان ميثالن 
م). ال يوجد لبقية األرصدة تركيز هام ملخاطر االئتمان حيث يتم توزيع باقي املخاطر ٢٠١٣ديسمرب 

��ÀƢǸƬƟȏ¦�ƨǠƳ¦ǂŭ�ƨǨưǰǷ�ƨȈǴǸǟ�ƨǟȂǸĐ¦�Ãƾǳ�ƾƳȂȇ�� ȐǸǠǳ¦Â�ƨǴƥƢǬŭ¦�» ¦ǂǗȋ¦�ǺǷ�ŚƦǯ�®ƾǟ�ȄǴǟ

¦�ǞȈǸŪ�ƨȈǳƢŭ¦�̈ Ȑŭ¦�ǺǷ�ǪǬƸƬǳ¦�» ƾđ�ÀƢǸƬƟȐǳ�ǶȈȈǬƫ� ¦ǂƳ¤�ǶƬȇ لعمالء قبل توقيع العقود معهم/ قبول
  الذمم املدينة بعد خصم خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها.  تقيَّدطلبات الشراء منهم. 

  مخاطر العمالت األجنبية  ٣-٢٤

إن خماطر العملة هي خماطر التغري يف قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت 
  السعودي والدوالر األمريكي. ريـالǳƢƥ�Ȇǿ�ƨǟȂǸĐ¦�©ȐǷƢǠǷاألجنبية. إن معظم 

�ƾǬƬǠƫ�ƢēŐƻ�ȄǴǟ� ƢǼƥÂ��ǂǸƬǈǷ�ǲǰǌƥÂ�Ƥ ưǯ�Ǻǟ�©ȐǸǠǳ¦�°ƢǠǇ¢�Ŀ�©ƢƦǴǬƬǳ¦�ƨƦǫ¦ǂŠ�̈°¦®ȍ¦�¿ȂǬƫ
ǳƢƥ�ƢēƢȈǴǸǟ�ǶǜǠǷ�À¢�Ʈ ȈƷ�ƨȈƦǼƳȋ¦�©ȐǸǠǳ¦�ǂǗƢű�ƾǓ�ƨȈǘǤƬǳ¦�Ä°Âǂǔǳ¦�Śǣ�ǺǷ�Ǿǻ¢�̈°¦®ȍ¦ريـال 

  مريكي.السعودي والدوالر األ

  مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة  ٤-٢٤

إن خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة هي التعرضات ملخاطر خمتلفة تتعلق بتأثري 
�ƨǟȂǸĐ¦�µ ǂǠƫ�À¤��ƨǟȂǸƴǸǴǳ�ƨȇƾǬǼǳ¦�©ƢǬǧƾƬǳ¦Â�ŅƢŭ¦�Ǆǯǂŭ¦�ȄǴǟ�¼Ȃǈǳ¦�Ŀ�ƨǳȂǸǠǳ¦�°ƢǠǇ¢�©Ƣƥǀƥǀƫ

Ȃǐū¦�Ļ�Ŗǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�µ¾�ملخ Âǂǫ�ǺǷ�ȆǈȈƟ°�ǲǰǌƥ�ƲƬǼƫ�ƨǳȂǸǠǳ¦�°ƢǠǇ¢�Ŀ�©¦ŚǤƬǳ¦�ǺǷ�¼Ȃǈǳ¦�ǂǗƢ
عليها لتمويل متطلبات رأس املال العامل واملصاريف الرأمسالية. تتم إعادة تسعري هذه القروض على 

ǟȂǸĐ¦�ǂȇƾƫ��ƨǳȂǸǠǳ¦�ǂǠǈǳ�ƨȇƾǬǼǳ¦�©ƢǬǧƾƬǳ¦�ǂǗƢƼŭ�ƨǟȂǸĐ¦�µ ǂǠƫ�ȆǿÂ�Ä°Â®�² ƢǇ¢ ة خماطر
التدفقات النقدية لسعر العمولة من خالل استغالل النقدية املتوفرة واحلد من االقرتاض. عندما تضطر 
�°ƢǠǇȋ�ƨȇ°Â®�ƨǠƳ¦ǂǷ�½ƢǼǿ��ƨǠǫȂƬŭ¦�©ȏƢǐȇȍ¦�ǞǷ�µ ÂǂǬǳ¦�̈ ƾǷ�ƨǬƥƢǘǷ�ǶƬƫ�µ ¦ŗǫȐǳ�ƨǟȂǸĐ¦

  العمولة للتحقق من احلد من آثار هذه املخاطر.



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٥٣ -  

(تتمة) وإدارة المخاطراألدوات المالية   -٢٤

  مخاطر السيولة  ٥-٢٤

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 

بشكل دوري من توفر سيولة كافية، وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار خماطر السيولة عن طريق التأكد 
�©ƢǬǧƾƬǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�Ƥ ǫ¦ǂƫ��Ǯ ǳ̄�ń¤�ƨǧƢǓ¤��ƨȈǴƦǬƬǈǷ�©ƢǷ¦ǄƬǳ¦�ƨȇ¢�ƨǴƥƢǬŭ��ƨȈǻƢǸƬƟ¦�©ȐȈȀǈƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ

�¬Ƣǔȇ¤�ǂǜǻ¦���ƨȈǳƢŭ¦�ƢēƢƥȂǴǘǷÂ�ƨȈǳƢŭ¦�Ƣē¦®ȂƳȂǷ�ǞǷ�ƢȀǫƢǬƸƬǇ¦�ƺȇ°¦Ȃƫ�ǪƥƢǘƫÂ�ƨȈǴǠǨǳ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦١٢.(  

  مخاطر السعر  ٦-٢٤

�Ŀ�©¦°ƢǸưƬǇ¦�ÅƢȈǳƢƷ�Ǯ ǴŤ�ȏ�ƢĔȋ�ƨȈǰǴŭ¦�ǶȀǇƘƥ�ǪǴǠƬȇ�ƢǸȈǧ�ǂǠǈǳ¦�ǂǗƢƼŭ�ƨǓǂǠǷ�Śǣ�ƨǟȂǸĐ¦�À¤
  م. ٢٠١٤ديسمرب  ٣١األسهم كما يف 

  القيمة العادلة  ٧-٢٤

«��ǶȀȇƾǳÂ�ƨȇ¦°®�ÄÂ̄إ ¦ǂǗ¢�śƥ�¿¦ǄƬǳ¦�ƨȇȂǈƫ�Â¢�ǲǏ¢�¾®ƢƦƫ�Ƣđ�ǶƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǸȈǬǳ¦�Ȇǿ�ƨǳ®ƢǠǳ¦�ƨǸȈǬǳ¦�À
تم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة. حيث أنه يتم جتميع األدوات املالية الرغبة يف ذلك وت

للمجموعة على أساس التكلفة التارخيية قد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة. 
ي عن تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة ال ختتلف بشكل جوهر 

  قيمتها الدفرتية.

  االرتباطات وااللتزامات المحتملة-٢٥

  ارتباطات  ١-٢٥

�ƺȇ°Ƣƫ�ŕƷ�ƢǿǀȈǨǼƫ�ǶƬȇ�Ń�©¦ƾǠǷÂ�©ƢǰǴƬŲ�ƾȇ°Ȃƫ�®ȂǬǟ�Ǻǟ�ƨš Ƣǻ�ƨȈǳƢũ¢°�©ƢǗƢƦƫ°¦�ƨǟȂǸĐ¦�ȄǴǟ
 ٣١م (٢٠١٤ديسمرب  ٣١سعودي كما يف  ريـالمليار  ٧,٣قائمة املركز املايل األولية املوحدة بلغت 

  سعودي). ريـالمليار  ٦,١م: ٢٠١٣ديسمرب 

�ǢǴƦŠ�ƨȇƾǼƬǈǷ�©¦®ƢǸƬǟ¦Â�ÀƢǸǓ�©ƢƥƢǘƻ�ǲǰǋ�ȄǴǟ�©ƢǗƢƦƫ°¦�ƨǟȂǸĐ¦�ȄǴǟ�ƾƳȂȇريـالمليون  ٧٥ 
  سعودي). ريـالمليون  ٧٥م : ٢٠١٣م (٢٠١٤ديسمرب  ٣١سعودي كما يف 

  التزامات محتملة  ٢-٢٥

ǟȂǸĐ¦�ȄǴǟ�ƾƳȂȇ سعودي كما  ريـالمليون  ٤٤٩ة التزامات حمتملة على شكل خطابات ضمان مببلغ
  سعودي). ريـالمليون  ٢٠٤م: ٢٠١٣م (٢٠١٤ديسمرب  ٣١يف 



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٥٤ -  

(تتمة)االرتباطات وااللتزامات المحتملة   -٢٥

(تتمة) التزامات محتملة  ٢-٢٥

من القرارات  اً عدد وتقنية املعلومات ("اهليئة") االتصاالت التابعة هليئةخالفات املأصدرت جلنة النظر يف 
بفرض غرامات ضد الشركة، وقامت الشركة بالتظلم من هذه القرارات وفقًا لنظام االتصاالت. تتعلق 
هذه القرارات إما بكيفية إصدار شرائح االتصال مسبقة الدفع أو ما ينسب للشركة من تقدمي لعروض 

  غري معتمدة من قبل اهليئة.

وجد دعاوى إدارية مقامة من الشركة أمام احملكمة اإلدارية (ديوان املظامل) بالطعن ضد قرارات كما ت
  م:٢٠١٤ديسمرب  ٣١اللجنة وفقاً للنظام تتمثل مبا يلي كما يف 

 ريـالمليون  ٥٦٢ تهاوبلغت قيم ضد اهليئةدعوى مقدمة من الشركة  ٣١١بلغ عدد الدعاوى 
  سعودي.

قراراً من قرارات ١٥٩تقضي بإلغاء ( الشركة) حكماً لصاحل ١٥٩عدد ( ديوان املظامل وقد أصدر (
 ٢٨٤الصادرة بتغرمي الشركة وتبلغ القيمة االمجالية للغرامات امللغاة مبلغ وقدره التابعة للهيئة اللجنة 
  سعودي. ريـالمليون 

�ǽ°ƾǫÂ�ǢǴƦǷ�ȆƟƢĔ�ǶǰŞ�̈ƢǤǴŭ¦�ƢēƢǷ¦ǂǣ�̧ȂǸů�ǢǴƥÂ�̄ƢǨǼǳ¦�Ƥ Ƴ¦Â�ƢȈƟƢĔ�ƶƦǏ¢�¿ƢǰƷȋ¦�ǽǀǿ�ǒ Ǡƥ
  سعودي. ريـالمليون  ٦٤

دعاوى مرفوعة من قبل الشركة ضد اهليئة فيما يتعلق بآلية احتساب الرسوم  ٨إضافة إىل ذلك، هناك 
ويف  .لصاحل الشركةابتدائيًا كم فيهما  مت احلنيم، من بينها دعوت٢٠١٤ديسمرب  ٣١احلكومية كما يف 

يف ابتدائيني وحكمني  القضايا هذه أحدلصاحلها يف  ȆƟƢĔ حكم حصلت الشركة على ،الحق تاريخ
  وما زالت القضايا األخرى قيد النظر لدى ديوان املظامل. .قضيتني أخرتني

أن هو أمر مستبعد و التزامات جوهرية إضافية وأعضاء جملس اإلدارة بأن احتمال وجود تعتقد االدارة 
أن تدفعها. كما أكد من املتوقع اليت مناسب للرسوم كافية بناًء على تقدير مناسبة و لديها خمصصات 

  املستشارون القانونيون اخلارجيون أن النتيجة املتوقعة لتلك الدعاوى هي يف صاحل الشركة.

٢٠١٤ǘǷ�ƨǟȂǸĐ¦�ƪديسمرب شهر خالل  ǴǸǈƫ��¿ البات إضافية من هيئة االتصاالت وتقنية
�ǂȇƾǬƫ�ƢĔƢƥ�̈°¦®ȍ¦�ǺǷ�Å¦®ƢǬƬǟ¦�Ä®ȂǠǇ ريـالمليون  ٢١٦املعلومات وقامت بتكوين خمصصات هلا مببلغ 

  مقابل تسوية تلك املطالبات.يف النهاية �ƨǟȂǸĐ¦�ƢȀǠǧƾƫ�À¢�ǺǰŻ�Ŗǳ¦�ǢǳƢƦǸǴǳ مناسب



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٥٥ -  

(تتمة)االرتباطات وااللتزامات المحتملة   -٢٥

(تتمة) التزامات محتملة  ٢-٢٥

�¬Ƣǔȇ¤�ǂǜǻ¦��ƨȈǠȈƦǘǳ¦�¾ƢǸǟȋ¦�¼ƢȈǇ�Ŀ�ƨȈƟƢǔǬǳ¦�ÄÂƢǟƾǳ¦�ǒ ǠƦǳ�ƨǟȂǸĐ¦�µ ǂǠƬƫتعتقد اإلدارة ١٩ .(
خمصصات مناسبة وكافية بناًء على موقف هذه الدعاوى كما يف لدى الشركة أن واعضاء جملس اإلدارة 

  لاللتزامات اخلاصة بالزكاة وضريبة االستقطاع. ١٥اإليضاح  م. انظر أيضاً ٢٠١٤ديسمرب  ٣١

قضية مرفوعة من قبل العديد من حاملي األسهم ضد الشركة لدى  ١٤٧باإلضافة إىل ذلك، هناك 
جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية، وال تزال قيد النظر من قبل هذه اللجنة. تعتقد إدارة الشركة 

  دة.ن هذه القضايا قد تكون بعيعوجملس اإلدارة بأن أية التزامات إضافية جوهرية ناشئة 

  معلومات قطاعية-٢٦

ƢȀȈǧ�śǰǴȀƬǈŭ¦�̧ Ƣǘǫ�ǲưŻ�Ŗǳ¦Â�ƨǴǬǼƬŭ¦�©ȏƢǐƫȏ¦�©ƢǷƾƻ�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ¦�©ƢȈǴǸǟ�ÀȂǰƬƫمن ٨١,١ ٪
�Ŀ�ƨȈȀƬǼŭ¦�ƨǼǈǴǳ�ƨǟȂǸĐ¦�©¦®¦ǂȇ¤٨٠,٠٢م: ٢٠١٣م (٢٠١٤ديسمرب  ٣١�ƨǟȂǸĐ¦�Ƥ ǫ¦ǂƫ���×

ƢēƢƥȂǴǘǷÂ�Ƣē¦®ȂƳȂǷ على أساس متكامل دون تقسيمها لكل قطاع عمليات. إضافة إىل ذلك، تنفذ
�ƨȇ®ȂǠǈǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǰǴǸŭ¦�ǲƻ¦®�ƨȈǈȈƟ°�̈°Ȃǐƥ�ƨǟȂǸĐ¦�©ƢȈǴǸǟ�ǞȈŦ

  ةث الحقاحدأ-٢٧

 م)٢٠١٥فرباير  ٢٤هـ (املوافق  ١٤٣٦مجادى األوىل  ٥قرر جملس اإلدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 
إلغاء إحدى اتفاقيات تقدمي خدمات األلياف البصرية مع أحد شركاء األعمال حيث أنه مل يقم بتقدمي 

 شركة االلغاء بشكل مشرتك من قبل ومت توقيع اتفاقية ).١٨الضمان البنكي الالزم (انظر إيضاح 
  .)م٢٠١٥يونيو  ٢ (املوافق هـ١٤٣٦شعبان ١٥ بتاريخ األعمال بيانات وشريك

 م)٢٠١٥فرباير  ٢٤هـ (املوافق ١٤٣٦مجادى األوىل  ٥نعقد بتاريخ اإلدارة يف اجتماعه املقرر جملس 
  م.٢٠١٤افية عن عام عدم توزيع أرباح إض

املوافقة  م)٢٠١٥ يونيو ٩هـ (املوافق ١٤٣٦ شعبان ٢٢قرر جملس اإلدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 
االتفاقية مع أحد املوزعني املسموح هلم بالدخول على على تسوية املبلغ املستحق فيما يتعلق بإلغاء 

ƺȇ°ƢƬƥ�Ǯ ȇǂǌǳ¦�¦ǀǿÂ�ȆǴȇƢƥȂǷ�ƨǯǂǋ�¾Ȑƻ�ǺǷ�śǧǂǘǳ¦�śƥ�ƨȈǫƢǨƫȏ¦� ƢĔ¤�ȄǴǟ�ǞȈǫȂƬǳ¦�ĻÂ�ȆǴȇƢƥȂǷ�ƨǰƦǋ
  .)م٢٠١٥يونيو  ١٥ (املوافق ه١٤٣٦شعبان ٢٨



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٥٦ -  

(تتمة) ةث الحقاحدأ  -٢٧

يونيو  ٢٧ هـ (املوافق١٤٣٦رمضان  ١٠ الصادر بتاريخإضافة إىل ذلك، ذكر جملس اإلدارة يف إعالنه 
مليون  ٨٠٠بعد مراجعة الذمم املدينة القائمة، سوف يتم تكوين خمصص إضايف بقيمة  أنهم) ٢٠١٥

والستة أشهر  الثالثة يتينعكس أثره على القوائم املالية األولية املوحدة للشركة عن فرت سعودي  ريـال
. وتعكس هذه الزيادة يف السعودية زين شركة مقابل املبلغ املستحق منم ٢٠١٥يونيو  ٣٠ ىف تنياملنتهي

ƢǠǳ¦�ƨȇƢĔ�ǀǼǷ�©Ƙǌǻ�Ŗǳ¦�ƨǼȇƾŭ¦�ǶǷǀǳ¦�®¦®ŗǇ¦�ƨȈǻƢǰǷ¤Â�ƪ¿� جملس اإلدارة املخصص خماوف ȈǫȂƫ�ǺǷ
وتعترب حدثاً غري معدل الحق لقائمة املركز املايل.

  إعادة التصنيف-٢٨

  املقارنة لكي تتوافق مع عرض السنة احلالية كما يلي:مت تعديل بعض أرقام 

المدرجالرصيد 
إعادة التصنيفسابقاً 

إعادة الرصيد بعد 
التصنيف

قائمة المركز المالي كما في
:م٢٠١٣ديسمبر ٣١

٧,٩٧٣,١٠٢)٦٤٧,٦٢٠(٨,٦٢٠,٧٢٢متداولة-ذمم مدينة
٥٧٥,٧١٢٥٧٥,٧١٢-ذمم مدينة طويلة األجل

٤,١٩٥,٠٣١٣٨٨,٧٢٨٤,٥٨٣,٨٥٨مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى*
٤,٤٨١,٩٤٥)٢,٩٠٠,٣٤٨(٧,٣٨٢,٢٩٣ذمم دائنة*

٧٨٢,١٢٤٢,٢٩٧,٥٢٩٣,٠٧٩,٦٥٣متداولة-قروض وأوراق دفع 
٩,٩٧٠,٤١٨٥٤٦,٨٢٣١٠,٥١٧,٢٤١قروض وأوراق دفع طويلة األجل

٤,١٤٧,٠٤٤٣٧٢,٩١٥٤,٥١٩,٩٥٩مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى*

المدرجالرصيد 
إعادة التصنيفسابقاً 

إعادة الرصيد بعد 
التصنيف

قائمة الدخل للسنة المنتهية في
:م٢٠١٣ديسمبر ٣١

٢٠,٠٨٣,٤٠٣)٥,١٠٧,٤٥٠(٢٥,١٩٠,٨٥٣اإليرادات*
)٧,١٣٦,٥٤٩(٥,١٠٦,١٣٨)١٢,٢٤٢,٦٨٧(تكلفة اإليرادات*

)١,٥٣٧,٨٧٩()٢,٧٧٩()١,٥٣٥,١٠٠(بيعية وتسويقية*مصاريف 
)٢,٢١٨,٦٦٨(٤,٠٩١)٢,٢٢٢,٧٥٩(مصاريف عمومية وإدارية*

.عدَّلةاملفيما يتعلق باملبالغ  ٢٩انظر اإليضاح   *

عن عرض ملبالغ املعاد تصنيفها تتعلق باإليرادات وتكاليف اخلدمات واملبيعات واليت نتجت ا *
�ǽǀǿ�µ ǂǟ�Ļ��Ƣđ�ƨǘƦƫǂŭ¦�Ǧ ȈǳƢǰƬǳ¦�Ƕǐƻ�ƾǠƥ�¾Ƣǐƫȏ¦�ƶƟ¦ǂǋÂ�ƨǠǸĐ¦�̈ǄȀƳȋ¦�ǞȈƥ�ǺǷ�©¦®¦ǂȇȍ¦

.٢٩املبالغ قبل التغريات الناشئة عن التعديالت املبينة يف اإليضاح رقم 



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٥٧ -  

  التعديل وإعادة اإلصدار-٢٩

  املقارنة لكل من:وأرقام م ٢٠١٤ديسمرب  ٣١لسنة املنتهية يف تبني اجلداول أدناه األثر على القوائم املالية املوحدة املعاد إصدارها ل

�Ãǂƻ¢�®ȂǼƥÂ�©¦®¦ǂȇȍ¦�ǲȇƾǠƬƥ�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ̄¦©�)أ ( ǷƢǫ��ǲȇƾǠƬǳ¦٣١وصايف الربح باإلضافة إىل رصيد األرباح املبقاة واألرصدة ذات العالقة يف القوائم املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية يف  صلة 
ديسمرب  ٣١املنتهية يف  للسنةعن أحد الربامج الرتوجيية. إن هذه التعديالت مل تتغري عن القوائم املالية األولية املوحدة املعلن عنها م نتيجة خطأ يف توقيت االعرتاف باإليراد الناتج ٢٠١٣ديسمرب 
  م.٢٠١٤

كما سابقاً    الصادرةبة عن صايف املمتلكات واملعدات يف الفرتات احملاسإعادة اإلصدار: التغري يف السياسة احملاسبية لالعرتاف باإليرادات لبعض املعامالت، مبا يف ذلك التأجري التمويلي، وتعديل )ب (
 .١- ٢هو مبني يف اإليضاح 

ƢǷȂǴǠŭ¦�ƨȈǼǬƫÂ�©ȏƢǐƫȏ¦�ƨƠȈđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ǢǳƢƦŭ¦�ǒ©�)ج ( Ǡƥ�Ǧ ȈǼǐƫ�̈®Ƣǟ¤  مت اعتماد خر ولذلك آهذه املبالغ متعلقة بذمم دائنة اىل هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات وهي مغطاة من مزود اتصاالت
  العرض االمجايل.

ديسمبر ٣١الرصيد كما في م٢٠١٤ديسمبر ٣١السنة المنتهية في 
والمدرج في القوائم  م٢٠١٤

سابقاً الصادرةالمالية 

المشار إليها التعديالت 
  ) ب( ٢٩في إيضاح 

(ج) أعالهو

٣١الرصيد كما في 
 م٢٠١٤ديسمبر 

بعد كافة التعديالت
م٢٠١٤ديسمبر ٣١لسنة المنتهية في قائمة الدخل ل

١٣,٩٩٥,٠١٧)١,٧٥٣,٨١٤(١٥,٧٤٨,٨٣١اإليرادات
)٧,٠٩٥,٨٦٦(١١,٣٠١)٧,١٠٧,١٦٧(تكلفة اإليرادات

)١,٨٤٢,٩٥٥(-)١,٨٤٢,٩٥٥(يةوتسويقيةمصاريف بيع
)٢,٨٠٩,٩٦١(١,٠١٢,٢٢٠)٣,٨٢٢,١٨١(مصاريف عمومية وإدارية

)٣,٥٣٢,٨٥٦()٤١,٤٩٨()٣,٤٩١,٣٥٨(واإلطفاءاالستهالك
)١,٥٧٥,٨٠٥()٦٦٢,٣٧٤()٩١٣,٤٣١(صايف خسارة السنة

من:)السعوديريـالبال(السهم خسارة
)١,٧٥()١,٠٠()٠,٧٥(من العملياتاخلسارة

)٢,٠٥()٠,٨٦()١,١٩(للسنةسارةاخلصايف



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٥٨ -  

  )تتمة(التعديل وإعادة اإلصدار -٢٩

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١قائمة المركز المالي كما في 

ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
والمدرج في القوائم  م٢٠١٤
سابقاً الصادرةالمالية 

المشار إليها في التعديالت 
(ج) في  و) ب( ٢٩إيضاح 

٥٧الصفحة 

٣١الرصيد كما في 
بعد  م٢٠١٤ديسمبر 

كافة التعديالت

٤,٤٧٢,٥٣١)٥٧٨,١٧٩(٥,٠٥٠,٧١٠ذمم مدينة، بالصايف
٣,٥٤٠,٢٠٣٥٥٠,٨٤٦٤,٠٩١,٠٤٩املصاريف املدفوعة مقدماً واملوجودات األخرى

١٤٥,٢٧٤-١٤٥,٢٧٤ت عالقةو مستحق إىل أطراف ذ
٦,١٧٣,٨٧٨١,٦٣٢,٠٥١٧,٨٠٥,٩٢٩ذمم دائنة

٤,٥٥٨,٠١٣٢٨٧,٥٣٧٤,٨٤٥,٥٥٠مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
٢٣,٦٠٣,٠١٨٤٦٩,٥٠٩٢٤,٠٧٢,٥٢٧املمتلكات واملعدات، بالصايف

-)١,٢٩٢,٧٧٦(١,٢٩٢,٧٧٦ذمم مدينة طويلة األجل، بالصايف

:م٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في لكيةقائمة التغيرات في حقوق الم

٦,٣٠٣,٤٢٠)٢,٦٤٥,٧٠٦(٨,٩٤٩,١٢٦أرباح مبقاة
٢,٦٤٨,٩٧١)١٢٤,٤٨٢(٢,٧٧٣,٤٥٣احتياطي نظامي



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٥٩ -  

  )تتمة(التعديل وإعادة اإلصدار -٢٩

  م٢٠١٣ديسمبر  ٣١السنة المنتهية في 

:م٢٠١٣ديسمبر ٣١قائمة الدخل للسنة المنتهية في 

ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
المدرج في القوائم المالية  م٢٠١٣
سابقاً الصادرة

المشار إليها التعديالت 
(أ) في  ٢٩في إيضاح 

٥٧الصفحة 

المشار إليها في التعديالت 
) في ب( ٢٩إيضاح 

٥٧الصفحة 

٣١الرصيد كما في 
بعد   م٢٠١٣ديسمبر 

كافة التعديالت

١٨,١٠٢,٦٦٧)١,٠٧٦,٨٧٩()٩٠٣,٨٥٧(٢٠,٠٨٣,٤٠٣اإليرادات*
)٦,٨٩٥,٩٩٩(١٤٩,٥١٠٩١,٠٤٠)٧,١٣٦,٥٤٩(تكلفة اإليرادات*

)١,٥٣٢,٥٢٩(-٥,٣٥٠)١,٥٣٧,٨٧٩(مصاريف بيعية وتسويقية*
)٢,٢٠٩,٤٩٠(-٩,١٧٨)٢,٢١٨,٦٦٨(مصاريف عمومية وإدارية*

)٢,٧٥٩,٩٣٦()٢٥٨,٠٥٩(-)٢,٥٠١,٨٧٧(واإلطفاءاالستهالك
٤,٦٩١,٩٠٨)١,٢٤٤,٨٢٦()٧٣٩,٨١٩(٦,٦٧٦,٥٥٣صايف الربح للسنة

من:)بالريـال السعودي(رحبية السهم 
٦,١١)١,٦٢()٠,٩٦(٨,٦٩الدخل من العمليات

٦,٠٩)١,٦٢()٠,٩٦(٨,٦٧صايف الربح للسنة

  املتعلق باملبالغ املعاد تصنيفها. ٢٨* انظر إيضاح 



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٦٠ -  

  )تتمة(التعديل وإعادة اإلصدار -٢٩

  :م٢٠١٣ديسمبر  ٣١قائمة المركز المالي كما في 

ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
والمدرج في  قبل التعديل م٢٠١٣

سابقاً الصادرةالقوائم المالية 
المشار إليها في التعديالت 

٥٧(أ) في الصفحة ٢٩إيضاح 

المشار إليها التعديالت 
(ب) في  ٢٩في إيضاح 

٥٧الصفحة 

٣١الرصيد كما في 
بعد  م٢٠١٣ديسمبر 

كافة التعديالت

٧,٤٧١,٩٣٥)٥٠١,١٦٧(-٧,٩٧٣,١٠٢*بالصايفذمم مدينة،
٤,٥٨٣,٨٥٨٥٥,٣٣٨٩١,٠٤١٤,٧٣٠,٢٣٧*املصاريف املدفوعة مقدماً واملوجودات األخرى

١٠٣,١١٢-)٩,١٧٧(١١٢,٢٨٩عالقةويمستحق إىل أطراف ذ
٧٠٧,٥١٣٥,٠٤٢,٦٢٢)١٤٦,٨٣٦(٤,٤٨١,٩٤٥ذمم دائنة*

٤,٥١٩,٩٥٩٩٥١,١٧٠٩٣١٥,٤٧٢,٠٦٠ومطلوبات أخرى*مصاريف مستحقة 
٢٠,٣١٩,٥٦٢)٤١٣,٥٣٢(-٢٠,٧٣٣,٠٩٤املمتلكات واملعدات، بالصايف

-)٥٧٥,٧١٢(-٥٧٥,٧١٢*ذمم مدينة طويلة األجل، بالصايف

م:٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في لكيةقائمة التغيرات في حقوق الم
١٠,٧٦٦,٧٢٥)١,٩٨٣,٣٣٢()٦٦٥,٨٣٨(١٣,٤١٥,٨٩٥أرباح مبقاة

٢,٦٤٨,٩٧١)١٢٤,٤٨٢()٧٣,٩٨١(٢,٨٤٧,٤٣٤احتياطي نظامي

ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
والمدرج  قبل التعديل م٢٠١٣

سابقاً الصادرةفي القوائم المالية 

المشار إليها التعديالت 
(ب) في  ٢٩في إيضاح 

٥٧الصفحة 

 ٣١الرصيد كما في 
بعد  م٢٠١٣ديسمبر 

كافة التعديالت
م:٢٠١٣يناير١كما في لكيةقائمة التغيرات في حقوق الم

١٠,٨٦٣,٠٠٩)٨٦٢,٩٨٨(١١,٧٢٥,٩٩٧أرباح مبقاة

املتعلق باملبالغ املعاد تصنيفها. ٢٨* انظر إيضاح 



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٦١ -  

  (غير مراجعة) مسبقاً  الصادرةإعادة التصنيف والتعديل فيما يتعلق باألرباع -٣٠

  ٢٠١٤سابقاً لعام  الصادرةأ  إعادة تصنيف لألرباع  -٣٠

  مت تعديل بعض أرقام املقارنة لكي تتوافق مع عرض السنة احلالية كما يلي:

إعادة التصنيفسابقاً المدرجالرصيد 
إعادة الرصيد بعد 

التصنيف
قائمة المركز المالي كما في

:م٢٠١٤ديسمبر٣١

٣,٨٥٩,٠٧٥٤٤٨,٥٠٦٤,٣٠٧,٥٨١مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى*
٤,٥١٠,٢٢١٤٤٨,٥٠٦٤,٩٥٨,٧٢٧مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى*

  قائمة المركز المالي كما في
:م٢٠١٤سبتمبر٣٠

٤,٧٣٢,٩٦٤٣٨٣,٦٢٩٥,١١٦,٥٩٣مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى*
١,٠٨٢,١٢٤١,١٦٣,٦٣٩٢,٢٤٥,٧٦٣اجلزء املتداول من قروض طويلة األجل

٥,٦٩١,٢٦٩)١,٨٠٩,٢٧٤(٧,٥٠٠,٥٤٣*ذمم دائنة
٤,١٢٦,٠٣٣٤٤٧,٢٨٢٤,٥٧٣,٣١٥مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى*

١٤,٢٦٧,٢٠٧٥٨١,٩٨٢١٤,٨٤٩,١٨٩طويلة األجلقروض

  أشهر المنتهية الثالثة قائمة الدخل لفترة
:م٢٠١٤سبتمبر٣٠في 

)١,٦٧٨,٢٧٨()٤,٦٦٥()١,٦٧٣,٦١٣(تكلفة اإليرادات*
)٧٦٦,٨٠٤()٧,٥٣٦()٧٥٩,٢٦٨(*مصاريف عمومية وإدارية

)٤٠٩,٠٣٣(١٢,٢٠٠)٤٢١,٢٣٣(بيعية وتسويقية*مصاريف

  أشهر المنتهية التسعةقائمة الدخل لفترة 
:م٢٠١٤سبتمبر٣٠في 

)٥,٠٣٨,٧٢٨()٤,٦٦٥()٥,٠٣٤,٠٦٣(تكلفة اإليرادات*
)١,٨١٦,٨٣٢()٧,٥٣٦()١,٨٠٩,٢٩٦(*مصاريف عمومية وإدارية

)١,٢٢٣,٢٣٤(١٢,٢٠٠)١,٢٣٥,٤٣٤(بيعية وتسويقية*مصاريف

  قائمة المركز المالي كما في
:م٢٠١٤يونيو ٣٠

٤,٢٣٨,٥٠٢٣٩٣,٦٤٢٤,٦٣٢,١٤٤مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى*
٨٥٧,١٢٤٥٥٨,٧٢٤١,٤١٥,٨٤٨اجلزء املتداول من قروض طويلة األجل

٥,٠٥٨,٧٩٠)٢,٠٣٨,٢٩٧(٧,٠٩٧,٠٨٧*ذمم دائنة
٣,٧٦٨,٩٧١٤٤٦,٣٧٥٤,٢١٥,٣٤٦مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى*

١٢,٦٦٩,٥٩٠١,٤٢٦,٨٤٠١٤,٠٩٦,٤٣٠قروض طويلة األجل



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٦٢ -  

(تتمة) (غير مراجعة) سابقاً  الصادرةإعادة التصنيف والتعديل فيما يتعلق باألرباع   -٣٠

:(تتمة) ٢٠١٤سابقاً لعام  الصادرةأ  إعادة تصنيف لألرباع  -٣٠

إعادة التصنيفالمدرج سابقاً الرصيد 
إعادة الرصيد بعد 

التصنيف
دخل لفترة الثالثة أشهر المنتهيةقائمة ال
:م٢٠١٤يونيو ٣٠في 

٤,٦٦٤,٣٦١)١,٣٢٥,٣٢٧(٥,٩٨٩,٦٨٨اإليرادات*
)١,٥٧٦,٧٥٢(١,٣٢٥,٣٢٧)٢,٩٠٢,٠٧٩(تكلفة اإليرادات*

  قائمة الدخل لفترة الستة أشهر المنتهية
:م٢٠١٤يونيو ٣٠في 

٩,٥٠٠,٩٠٤)٢,٧٢٦,٠٤٩(١٢,٢٢٦,٩٥٣اإليرادات*
)٣,٢٨٣,٨١٢(٢,٧٢١,٣٢٨)٦,٠٠٥,١٤٠(تكلفة اإليرادات*

)١,٠٣٩,٩٩٠(٤,٧٢١)١,٠٤٤,٧١١(مصاريف عمومية وإدارية*

  المالي كما فيقائمة المركز 
:م٢٠١٤مارس ٣١

٩,٣٩١,٨٧١)٤٧٥,٣٥١(٩,٨٦٧,٢٢٢*، بالصايفذمم مدينة
٤٧٥,٣٥١٤٧٥,٣٥١-*ذمم مدينة طويلة األجل

٤,٣١٧,١٨٨٣٩٣,٠٠٧٤,٧١٠,١٩٥مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى*
٤,٣٧٠,٧٩٥)٢,٥٢٦,٧١٥(٦,٨٩٧,٥١٠ذمم دائنة*

٨٥٧,١٢٤١,٩٢٢,٨٩٦٢,٧٨٠,٠٢٠متداولة-دفع قروض وأوراق 
١١,٦٦٢,٦٩٨٥٥٠,٩٨١١٢,٢١٣,٦٧٩قروض وأوراق دفع طويلة األجل

٤,٢٣٥,٨٧٥٤٤٥,٨٤٥٤,٦٨١,٧٢٠مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى*

  قائمة الدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
:م٢٠١٤مارس ٣١

٤,٨٣٦,٥٤٣)١,٤٠٠,٧٢٢(٦,٢٣٧,٢٦٥اإليرادات*
)١,٧٠٧,٠٦٠(١,٣٩٦,٠٠١)٣,١٠٣,٠٦١(تكلفة اإليرادات*

)٤٦٣,٥٤٨(٤,٧٢١)٤٦٨,٢٦٩(مصاريف عمومية وإدارية*



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٦٣ -  

(تتمة) (غير مراجعة) سابقاً  الصادرةإعادة التصنيف والتعديل فيما يتعلق باألرباع   -٣٠

  ٢٠١٣سابقاً لعام  الصادرةإعادة تصنيف لألرباع   ب -٣٠

إعادة التصنيفسابقاً المدرج الرصيد 
إعادة الرصيد بعد 

التصنيف
قائمة المركز المالي كما في

:م٢٠١٣ديسمبر ٣١

٧,٩٧٣,١٠٢)٦٤٧,٦٢٠(٨,٦٢٠,٧٢٢، بالصايف*ذمم مدينة
٥٧٥,٧١٢٥٧٥,٧١٢-*ذمم مدينة طويلة األجل

٤,١٩٥,٠٣١٣٨٨,٨٢٧٤,٥٨٣,٨٥٨مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى*
٤,٤٨١,٩٤٥)٢,٩٠٠,٣٤٨(٧,٣٨٢,٢٩٣ذمم دائنة*

٧٨٢,١٢٤٢,٢٩٧,٥٢٩٣,٠٧٩,٦٥٣متداولة -قروض وأوراق دفع 
٩,٩٧٠,٤١٨٥٤٦,٨٢٣١٠,٥١٧,٢٤١قروض وأوراق دفع طويلة األجل

٤,١٤٧,٠٤٤٣٧٢,٩١٥٤,٥١٩,٩٥٩مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى*

  قائمة الدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية
م:٢٠١٣ديسمبر ٣١في 

٥,٥٩٠,١٤٥)١,٥٥٥,٤٦٦(٧,١٤٥,٦١١اإليرادات*
)١,٦٦١,٣٧٣(١,٦١١,٢٣١)٣,٢٧٢,٦٠٤(تكلفة اإليرادات*

)٤٣١,٢٨٣()١٦٨()٤٣١,١١٥(مصاريف بيعية وتسويقية*
)٩٦٠,٩٧٢(٣,٠٩٣)٩٦٤,٠٦٥(مصاريف عمومية وإدارية*

٦٦,٠٤٦)٥٨,٦٩٠(١٢٤,٧٣٦إيرادات أخرى

لفترة االثني عشر شهراً قائمة الدخل 
م:٢٠١٣ديسمبر ٣١المنتهية في 

٢٠,٠٨٣,٤٠٣)٥,١٠٧,٤٥٠(٢٥,١٩٠,٨٥٣اإليرادات*
)٧,١٣٦,٥٤٩(٥,١٠٦,١٣٨)١٢,٢٤٢,٦٨٧(تكلفة اإليرادات*

)١,٥٣٧,٨٧٩()٢,٧٧٩()١,٥٣٥,١٠٠(مصاريف بيعية وتسويقية*
)٢,٢١٨,٦٦٨(٤,٠٩١)٢,٢٢٢,٧٥٩(مصاريف عمومية وإدارية*

  فيقائمة المركز المالي كما 
م:٢٠١٣سبتمبر ٣٠

٧,٤٧١,١٧٩)٤٣٦,١٩٥(٧,٩٠٧,٣٧٤، بالصايف*ذمم مدينة
٣,٣٨٧,٠٧٠)٤٣٦,١٩٥(٣,٨٢٣,٢٦٥مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى*



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٦٤ -  

(تتمة) (غير مراجعة) سابقاً  الصادرةإعادة التصنيف والتعديل فيما يتعلق باألرباع   -٣٠

  :(تتمة) ٢٠١٣سابقاً لعام  الصادرةإعادة تصنيف لألرباع   ب -٣٠

إعادة التصنيفالمدرج سابقاً الرصيد 
إعادة الرصيد بعد 

التصنيف
قائمة الدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية

:م٢٠١٣سبتمبر ٣٠في 

٤,٩٤٩,٩٠٩)١,٤٩٥,٠٢٧(٦,٤٤٤,٩٣٦اإليرادات*
)١,٦٠٢,٣٧٧(١,٤٨٣,٥٥٢)٣,٠٨٥,٩٢٩(تكلفة اإليرادات*

)٤٠٢,٨٣٦(٢٦)٤٠٢,٨٦٢(يةوتسويقيةمصاريف بيع
)٥٣٠,٦٥٢()٢٦()٥٣٠,٦٢٦(مصاريف عمومية وإدارية*

٣٤,٣٦٧١١,٤٧٥٤٥,٨٤٢إيرادات أخرى

  التسعة أشهر المنتهيةقائمة الدخل لفترة 
م:٢٠١٣سبتمبر ٣٠في 

١٤,٤٩٣,٢٥٨)٣,٥٥١,٩٨٤(١٨,٠٤٥,٢٤٢اإليرادات*
)٥,٤٧٦,٧٨٩(٣,٤٩٣,٢٩٤)٨,٩٧٠,٠٨٣(تكلفة اإليرادات*

١٣٢,٤٩٠٥٨,٦٩٠١٩١,١٨٠إيرادات أخرى

  قائمة المركز المالي كما في
م:٢٠١٣يونيو ٣٠

٦,٢٥٧,٢٥١)٢٩٣,٨٣٧(٦,٥٥١,٠٨٨، بالصايف*ذمم مدينة
٢,٤٨٦,٥٩٨٧١,٥٣٣٢,٥٥٨,١٣١مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

٨,٥٧٤,٧٨١٧١,٥٣٣٨,٦٤٦,٣١٤قروض وأوراق دفع طويلة األجل 
٣,٣٠٢,٥٤٦)٢٩٣,٨٣٧(٣,٥٩٦,٣٨٣مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى*

  قائمة الدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
م:٢٠١٣يونيو ٣٠في 

٤,٨٠٨,٤٢١)١,١٦٣,٩٩١(٥,٩٧٢,٤١٢اإليرادات*
)١,٨٣٣,٢٨٣(١,١٥١,٦٣٠)٢,٩٨٤,٩١٣(تكلفة اإليرادات*

)٣٤٦,٥٤٨()٢٦()٣٤٦,٥٢٢(مصاريف بيعية وتسويقية
)٣٢٨,٧٣١(٢٦)٣٢٨,٧٥٧(مصاريف عمومية وإدارية*

٤٣,٥٧٨١٢,٣٦١٥٥,٩٣٩إيرادات أخرى



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٦٥ -  

(تتمة) (غير مراجعة) سابقاً  الصادرةإعادة التصنيف والتعديل فيما يتعلق باألرباع   -٣٠

  :(تتمة) ٢٠١٣سابقاً لعام  الصادرةإعادة تصنيف لألرباع   ب -٣٠

  قائمة الدخل لفترة الستة أشهر المنتهية 
إعادة التصنيفالمدرج سابقاً الرصيد :م٢٠١٣يونيو ٣٠في 

إعادة الرصيد بعد 
التصنيف

٩,٥٤٣,٣٤٩)٢,٠٥٦,٩٥٧(١١,٦٠٠,٣٠٦اإليرادات*
)٣,٨٧٤,٤١٢(٢,٠٠٩,٧٤٢)٥,٨٨٤,١٥٤(تكلفة اإليرادات*

)٧٠١,١٤٩()٢٦()٧٠١,١٢٣(بيعية وتسويقيةمصاريف 
)٧٢٨,٠٤٢(٢٦)٧٢٨,٠٦٨(مصاريف عمومية وإدارية*

٩٨,١٢٣٤٧,٢١٥١٤٥,٣٣٨إيرادات أخرى

مارس  ٣١قائمة المركز المالي كما في 
:م٢٠١٣

٥,٨٣٣,٨٠١)٢٧٣,٩٤١(٦,١٠٧,٧٤٢، بالصايف*ذمم مدينة
٣,٥٠١,٥٠٢)٢٧٣,٩٤١(٣,٧٧٥,٤٤٣مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى*

  دخل لفترة الثالثة أشهر المنتهيةقائمة ال
:م٢٠١٣مارس ٣١في 

٤,٧٣٤,٩٢٨)٨٩٢,٩٦٦(٥,٦٢٧,٨٩٤اإليرادات*
)٢,٠٤١,١٢٩(٨٥٨,١١٢)٢,٨٩٩,٢٤١(تكلفة اإليرادات*

٥٤,٥٤٥٣٤,٨٥٤٨٩,٣٩٩إيرادات أخرى

ملبالغ املعاد تصنيفها تتعلق باإليرادات وتكاليف اخلدمات واملبيعات واليت نتجت عن عرض اإليرادات من ا
�Ļ��Ƣđ�ƨǘƦƫǂŭ¦�Ǧ ȈǳƢǰƬǳ¦�Ƕǐƻ�ƾǠƥ�¾Ƣǐƫȏ¦�ƶƟ¦ǂǋÂ�ƨǠǸĐ¦�̈ǄȀƳȋ¦�ǞȈƥعرض هذه املبالغ قبل التغريات 

يتضمن اعادة التصنيف أيضًا مبالغ هيئة  الناشئة عن التعديالت املبينة أدناه. )"*"ليها ب إ(املشار 
أن حيث  ٢٠١٤ديسمرب  ٣١و  ٢٠١٣ديسمرب  ٣١االتصاالت وتقنية املعلومات لالرباع املنتهية يف 

 ٣١بالغ هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات كما يف عادة تصنيف مإضافة باقي األرباع غري متوفرة. مت إ
 ٣١كما يف خر معروض  آيوجد جدول  نه الحيث أتعديل (ج) ك) ٢٩يف ايضاح رقم ( ٢٠١٤ديسمرب 
  .٢٠١٤ديسمرب 

سابقًا يف القوائم املالية  الصادرة ٢٠١٣ديسمرب  ٣١دراج قائمة الدخل لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف مت إ
  عادة تصنيف وتعديل بعض املبالغ.بعد إ ٢٠١٤ من عامالرابع للربع 



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٦٦ -  

  )تتمة((غير مراجعة)  سابقاً  الصادرةإعادة التصنيف والتعديل فيما يتعلق باألرباع -٣٠

وأرقام املقارنة ذات م ٢٠١٤ديسمرب  ٣١م و ٢٠١٤سبتمرب  ٣٠وم ٢٠١٤يونيو  ٣٠وم ٢٠١٤مارس  ٣١لفرتات املنتهية يف تبني اجلداول أدناه األثر على القوائم املالية الربع سنوية ل
  الصلة بكل من:

وحدة نتيجة خطأ يف توقيت االعرتاف تعديل اإليرادات وبنود أخرى ذات عالقة وصايف الربح باإلضافة إىل رصيد األرباح املبقاة واألرصدة ذات العالقة يف القوائم املالية املالتعديل: )أ (
 م.٢٠١٤سبتمرب  ٣٠األولية املوحدة املعلن عنها للفرتة املنتهية يف الربع املنتهي يف  باإليراد الناتج عن أحد الربامج الرتوجيية. إن هذه التعديالت مل تتغري عن القوائم املالية

سابقاً   الصادرةتلكات واملعدات ماحملاسبة عن صايف املالتغري يف السياسة احملاسبية لالعرتاف باإليرادات لبعض املعامالت، مبا يف ذلك التأجري التمويلي، وتعديل :إعادة اإلصدار)ب (
 .١-٢بني يف اإليضاح كما هو م

 .٢٠١٤ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف  املراجعةوالقوائم املالية  ٢٠١٤) تعكس التغريات بني االقوائم املالية للربع الرابع ٢- ٢مراجعة تعديالت التقديرات احملاسبية (كما هو مبني يف ايضاح 

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١السنة المنتهية في 
ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

سابقاً والمدرجم٢٠١٤
مراجعة التعديالت في 
التقديرات المحاسبية

المشار إليها في التعديالت 
أعاله)ب(٣٠إيضاح 

ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
بعد كافة التعديالتم٢٠١٤

:م٢٠١٤ديسمبر ٣١قائمة الدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
٢,٧١٣,٥٧٢)٣,١٩٨()٧٥,٠٩٢(٢,٧٩١,٨٦٢اإليرادات

)٢,٠٦٣,٧١٨(-)١٨٦,٣٧١()١,٨٧٧,٣٤٧(تكلفة اإليرادات
)٦١٩,٧٢٢(-)٥٥٧()٦١٩,١٦٥(مصاريف بيعية وتسويقية
)٩٩٧,٨٥٠(١,٠١٢,٢١٩)٦٧٦,٢٤٦()١,٣٣٣,٨٢٣(مصاريف عمومية وإدارية

)٩٢٠,١١٦(١,٣٤٠١٨٢,٨٣١)١,١٠٤,٢٨٧(واإلطفاءاالستهالك
)٢,١٠٨,٤٤٧(١,٣٠١,٢٦٨)١,١٣٣,٢٠٤()٢,٢٧٦,٥١١(ربح الفرتةصايف 

رحبية السهم بالريـال السعودي من:
)٢,٥٣(١,٥٥)١,٢٢()٢,٨٦(من العملياتاخلسارة
)٢,٧٤(١,٦٩)١,٤٧()٢,٩٦(الفرتةخسارةصايف 



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٦٧ -  

  (تتمة)(غير مراجعة)  سابقاً  الصادرةإعادة التصنيف والتعديل فيما يتعلق باألرباع -٣٠
ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

سابقاً والمدرجم٢٠١٤
مراجعة التعديالت في 
التقديرات المحاسبية

المشار إليها التعديالت 
(ب) أعاله٣٠في إيضاح 

ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
بعد كافة التعديالتم٢٠١٤

م:٢٠١٤ديسمبر ٣١قائمة الدخل للسنة المنتهية في 
١٣,٩٩٥,٠١٧)١,٧٥٣,٨١٤()٧٥,٠٩٢(١٥,٨٢٣,٩٢٣اإليرادات

)٧,٠٩٥,٨٦٦(١١,٣٠١)١٨٦,٣٧١()٦,٩٢٠,٧٩٦(تكلفة اإليرادات
)١,٨٤٢,٩٥٥(-)٥٥٧()١,٨٤٢,٣٩٨(مصاريف بيعية وتسويقية
)٢,٨٠٩,٩٦١(١,٠١٢,٢٢٠)٦٧٦,٢٤٦()٣,١٤٥,٩٣٥(مصاريف عمومية وإدارية

)٣,٥٣٢,٨٥٦()٤١,٤٩٨(١,٣٤٠)٣,٤٩٢,٦٩٨(واإلطفاءاالستهالك
)١,٥٧٥,٨٠٥()٦٦٢,٣٧٤()١,١٣٣,٢٠٤(٢١٩,٧٧٣للسنة/ (اخلسارة) صايف الربح 
من:)بالريـال السعودي(رحبية السهم 

)١,٧٥()١,٠٠()١,٢٢(٠,٤٧من العمليات/ (اخلسارة) الدخل 
)٢,٠٥()٠,٨٦()١,٤٧(٠,٢٩للسنة/ (اخلسارة) صايف الربح 

م٢٠١٤ديسمبر ٣١قائمة المركز المالي كما في 
١,٩٦٤,٣٣٢-)١١,٣٦٨(١,٩٧٥,٧٠٠نقد ومايعادله

٤,٤٧٢,٥٣١)٥٧٨,١٧٩()٢٠٤,٧١١(٥,٢٥٥,٤٢١ذمم مدينة، بالصايف
١٠٢,٣٤١٤,٠٩١,٠٤٩)٣١٨,٨٧٣(٤,٣٠٧,٥٨١*املصاريف املدفوعة مقدماً واملوجودات األخرى

١٤٥,٢٧٤-)٢٩(١٤٥,٣٠٣عالقةويمستحق إىل أطراف ذ
٦,١٣٠,١٥٥٤٣,٧٢٣١,٦٣٢,٠٥١٧,٨٠٥,٩٢٩ذمم دائنة

٤,٨٤٥,٥٥٠)١٦٠,٩٦٨(٤,٩٥٨,٧٢٧٤٧,٧٩١*مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
٤٦٩,٥٠٩٢٤,٠٧٢,٥٢٧)١٨٢,١٨٣(٢٣,٧٨٥,٢٠١املمتلكات واملعدات، بالصايف

-)١,٢٩٢,٧٧٦()٤١٠,٦٩٨(١,٧٠٣,٤٧٤األجل، بالصايفذمم مدينة طويلة 
٢٤,١١٣-١٥,٩٢٧٨,١٨٦يف شركات زميلةاستثمار

١٦,٩٩٣,٤٦٢-)٧٧,٩٢٨(١٧,٠٧١,٣٩٠قروض وأوراق دفع
:م٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في لكيةقائمة التغيرات في حقوق الم

٦,٣٠٣,٤٢٠)٢,٦٤٥,٧٠٦()١,١١١,٢٢٧(١٠,٠٦٠,٣٥٣أرباح مبقاة
٢,٦٤٨,٩٧١)١٢٤,٤٨٢()٢١,٩٧٧(٢,٧٩٥,٤٣٠احتياطي نظامي

أ) - ٣٠يضاح إعادة تصنيفها (انظر رصدة مت إأ  *



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٦٨ -  

  (تتمة)(غير مراجعة)  سابقاً  الصادرةإعادة التصنيف والتعديل فيما يتعلق باألرباع -٣٠

  (غير مراجعة) م٢٠١٤سبتمبر  ٣٠فترة التسعة أشهر المنتهية في 

م:٢٠١٤سبتمبر ٣٠في قائمة الدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

سبتمبر٣٠الرصيد كما في 
القوائم م والمدرج في ٢٠١٤
سابقاً الصادرةالمالية

المشار إليها التعديالت 
) في ب( ٣٠في إيضاح 

٦٦الصفحة 

٣٠الرصيد كما في 
م بعد ٢٠١٤سبتمبر 

كافة التعديالت

٣,٨٥٩,٨٦٤)٢٩٩,٠٠٩(٤,١٥٨,٨٧٣اإليرادات
)١,٦٧٦,٠٥٨(٢,٢٢٠)١,٦٧٨,٢٧٨(*تكلفة اإليرادات

)٨٨٠,٩٥٧()٤٥,٥٥٢()٨٣٥,٤٠٥(واإلطفاءاالستهالك
١٢٩,٤٥٧)٣٤٢,٣٤٠(٤٧١,٧٩٧صايف ربح الفرتة

من:)السعوديريـالبال(رحبية السهم 
٠,١٧)٠,٤٤(٠,٦١الدخل من العمليات

٠,١٧)٠,٤٤(٠,٦١صايف ربح الفرتة

م:٢٠١٤سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في التسعةقائمة الدخل لفترة 
١١,٢٨١,٤٤٦)١,٧٥٠,٦١٥(١٣,٠٣٢,٠٦١اإليرادات

)٥,٠٢٧,٤٢٧(١١,٣٠١)٥,٠٣٨,٧٢٨(*تكلفة اإليرادات
)٢,٦١٢,٧٣٩()٢٢٤,٣٢٨()٢,٣٨٨,٤١١(واإلطفاءاالستهالك

٥٣٢,٦٤٣)١,٩٦٣,٦٤٢(٢,٤٩٦,٢٨٥صايف ربح الفرتة
من:)السعوديريـالبال(رحبية السهم 

٠,٧٨)٢,٥٥(٣,٣٣الدخل من العمليات
٠,٦٩)٢,٥٥(٣,٢٤صايف ربح الفرتة

  أ)- ٣٠يضاح إعادة تصنيفها (انظر رصدة مت إأ  *



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٦٩ -  

  (تتمة)(غير مراجعة)  الصادرة سابقاً إعادة التصنيف والتعديل فيما يتعلق باألرباع -٣٠

  م٢٠١٤سبتمبر  ٣٠في  قائمة المركز المالي كما
سبتمبر٣٠الرصيد كما في 

القوائم م والمدرج في ٢٠١٤
سابقاً الصادرةالمالية

المشار إليها في التعديالت 
) في ب( ٣٠إيضاح 

٦٦الصفحة 

٣٠الرصيد كما في 
م بعد ٢٠١٤سبتمبر 

كافة التعديالت

٦,٢٢٦,٢٧٥)٦٧٣,٠٩٩(٦,٨٩٩,٣٧٤ذمم مدينة، بالصايف
٥,١١٦,٥٩٣١٠٢,٣٤١٥,٢١٨,٩٣٤*املصاريف املدفوعة مقدماً واملوجودات األخرى

٥,٦٩١,٢٦٩٢,٧٠٣,٨٠٣٨,٣٩٥,٠٧٢*ذمم دائنة
٤,٥٦٧,٢٣١)٦,٠٨٤(٤,٥٧٣,٣١٥*مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

٢٢,٩١٠,٨١٦١,٣٥٨,٤٣١٢٤,٢٦٩,٢٤٧املمتلكات واملعدات، بالصايف

-)٢,١٦١,٤٠٨(٢,١٦١,٤٠٨ذمم مدينة طويلة األجل، بالصايف

م:٢٠١٤سبتمبر ٣٠كما في لكيةقائمة التغيرات في حقوق الم
٨,٤١١,٨٧٠)٣,٩٤٦,٩٧٢(١٢,٣٥٨,٨٤٢أرباح مبقاة

٢,٦٤٨,٩٧١)١٢٤,٤٨٢(٢,٧٧٣,٤٥٣احتياطي نظامي

  أ)- ٣٠يضاح إعادة تصنيفها (انظر إرصدة مت أ  *



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٧٠ -  

  (تتمة)(غير مراجعة)  الصادرة سابقاً إعادة التصنيف والتعديل فيما يتعلق باألرباع -٣٠

  م (غير مراجعة)٢٠١٤يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في تي الثالثة و فتر 

سبتمبر٣٠الرصيد كما في 
القوائم م والمدرج في ٢٠١٤
سابقاً الصادرةالمالية

المشار إليها التعديالت 
في  )أ( ٣٠في إيضاح 

٦٦الصفحة 

المشار إليها التعديالت 
في  )ب( ٣٠في إيضاح 

٦٦الصفحة 

٣٠الرصيد كما في 
بعد  م٢٠١٤ يونيو

كافة التعديالت

:م٢٠١٤يونيو٣٠قائمة الدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

٣,٥٦٨,٥٢٥)٢١٠,٤٥٠()٨٨٥,٣٨٦(٤,٦٦٤,٣٦١*اإليرادات
)١,٦٦٦,٧٣٥()٥٠,٤٣٣()٣٩,٥٥٠()١,٥٧٦,٧٥٢(*تكلفة اإليرادات

)٤٢٠,١٣٩(-)٧٠٩()٤١٩,٤٣٠(مصاريف بيعية وتسويقية
)٥٧٩,١٩٠(-)٢,٧٤٨()٥٧٦,٤٤٢(مصاريف عمومية وإدارية

)٨٤٨,٩٩٠()٥٩,٠٦٥(-)٧٨٩,٩٢٥(واإلطفاءاالستهالك
٩٢,٤٩٥)٣١٩,٩٤٨()٨٩٩,٤٥٢(١,٣١١,٨٩٥الفرتةصايف ربح 

من:)بالريـال السعودي(رحبية السهم 
٠,٠٧)٠,٤٢()١,٢١(١,٦٩الدخل من العمليات

٠,١٢)٠,٤٢()١,١٧(١,٧١صايف ربح الفرتة

  أ)- ٣٠يضاح رصدة مت إعادة تصنيفها (انظر إأ  *



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٧١ -  

  (تتمة)(غير مراجعة)  الصادرة سابقاً إعادة التصنيف والتعديل فيما يتعلق باألرباع -٣٠

سبتمبر٣٠الرصيد كما في 
القوائم م والمدرج في ٢٠١٤
سابقاً الصادرةالمالية

المشار إليها التعديالت 
في  )أ( ٣٠في إيضاح 

٦٦الصفحة 

المشار إليها التعديالت 
في  )ب( ٣٠في إيضاح 

٦٦الصفحة 

٣٠الرصيد كما في 
بعد  م٢٠١٤ يونيو

كافة التعديالت

:م٢٠١٤يونيو٣٠أشهر المنتهية في الستةقائمة الدخل لفترة 

٧,٤٢١,٥٨٢)١,٤٥١,٦٠٦()٦٢٧,٧١٦(٩,٥٠٠,٩٠٤*اإليرادات
)٣,٣٥٦,٠٩٠(٩,٠٨١)٨١,٣٥٩()٣,٢٨٣,٨١٢(*تكلفة اإليرادات

)٨١٤,٢٠٠(-)١,٥٨٣()٨١٢,٦١٧(يةوتسويقيةمصاريف بيع
)١,٠٤٥,٣٠٧(-)٥,٣١٧()١,٠٣٩,٩٩٠(*مصاريف عمومية وإدارية

)١,٧٣١,٧٨٢()١٧٨,٧٧٦(-)١,٥٥٣,٠٠٦(واإلطفاءاالستهالك
٤٠٣,١٨٦)١,٦٢١,٣٠١()٦٨٧,٠٣٤(٢,٧١١,٥٢١صايف ربح الفرتة

من:)بالريـال السعودي(رحبية السهم 
٠,٦١)٢,١١()٠,٩٣(٣,٦٥العملياتالدخل من 

٠,٥٢)٢,١١()٠,٨٩(٣,٥٢صايف ربح الفرتة

  أ)- ٣٠يضاح إعادة تصنيفها (انظر رصدة مت إأ  *



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٧٢ -  

  (تتمة)(غير مراجعة)  سابقاً  الصادرةإعادة التصنيف والتعديل فيما يتعلق باألرباع -٣٠

  م٢٠١٤يونيو  ٣٠في  قائمة المركز المالي كما

سبتمبر٣٠كما في الرصيد  
القوائم م والمدرج في ٢٠١٤
سابقاً الصادرةالمالية

المشار إليها التعديالت 
في  )أ( ٣٠في إيضاح 

٦٦الصفحة 

المشار إليها التعديالت 
في  )ب( ٣٠في إيضاح 

٦٦الصفحة 

٣٠الرصيد كما في 
بعد  م٢٠١٤ يونيو

كافة التعديالت

٦,١٦٣,٨٩٩)٢,٥٣٨,٠١٨()١,٤٧٣,٤٦٦(١٠,١٧٥,٣٨٣ذمم مدينة، بالصايف
٤,٦٣٢,١٤٤٢٣,٨٦٣١٠٠,١٢١٤,٧٥٦,١٢٨*املصاريف املدفوعة مقدماً واملوجودات األخرى

٦٣,٨٢٧-)٣,٨٥٩(٦٧,٦٨٦عالقةويمستحق إىل أطراف ذ
١,٨٧٣,٧٩٧٦,٨٧٠,٨٤٢)٦١,٧٤٥(٥,٠٥٨,٧٩٠*ذمم دائنة

٤,٢٤٩,٦٠٠)٨,٦٠٣(٤,٢١٥,٣٤٦٤٢,٨٥٧*مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
٥٧٣,٩٧٨٢٣,١٦٩,٦٩٥-٢٢,٥٩٥,٧١٧املمتلكات واملعدات، بالصايف

م:٢٠١٤يونيو ٣٠كما في لكيةقائمة التغيرات في حقوق الم
٩,٢٤٤,٩١١)٣,٦٠٤,٦٣١()١,٣٥٢,٨٧٤(١٤,٢٠٢,٤١٦أرباح مبقاة

٢,٦٤٨,٩٧١)١٢٤,٤٨٢()٧٣,٩٨١(٢,٨٤٧,٤٣٤احتياطي نظامي

  أ)- ٣٠يضاح إعادة تصنيفها (انظر رصدة مت إأ  *



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٧٣ -  

  (تتمة)(غير مراجعة)  سابقاً  الصادرةإعادة التصنيف والتعديل فيما يتعلق باألرباع -٣٠

  (غير مراجعة) م٢٠١٤مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

م:٢٠١٤مارس ٣١قائمة الدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

مارس٣١الرصيد كما في 
القوائم م والمدرج في ٢٠١٤
سابقاً الصادرةالمالية

المشار إليها التعديالت 
في  )أ( ٣٠في إيضاح 

٦٦الصفحة 

المشار إليها التعديالت 
في  )ب( ٣٠في إيضاح 

٦٦الصفحة 

٣١الرصيد كما في 
بعد  م٢٠١٤ مارس

كافة التعديالت

٣,٨٥٣,٠٥٧)١,٢٤١,١٥٦(٤,٨٣٦,٥٤٣٢٥٧,٦٧٠*اإليرادات
)١,٦٨٩,٣٥٥(٥٩,٥١٤)٤١,٨٠٩()١,٧٠٧,٠٦٠(*تكلفة اإليرادات

)٣٩٤,٠٦١(-)٨٧٤()٣٩٣,١٨٧(يةوتسويقيةمصاريف بيع
)٤٦٦,١١٨(-)٢,٥٧٠()٤٦٣,٥٤٨(*مصاريف عمومية وإدارية

)٨٨٢,٧٩٣()١١٩,٧١٢(-)٧٦٣,٠٨١(واإلطفاءاالستهالك
٣١٠,٦٨٩)١,٣٠١,٣٥٥(١,٣٩٩,٦٢٦٢١٢,٤١٨صايف ربح الفرتة

من:)بالريـال السعودي(رحبية السهم 
٠,٥٥)١,٦٩(١,٩٦٠,٢٨الدخل من العمليات

٠,٤٠)١,٦٩(١,٨٢٠,٢٨صايف ربح الفرتة

أ)- ٣٠يضاح إعادة تصنيفها (انظر رصدة مت إأ  *



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٧٤ -  

  (تتمة)(غير مراجعة)  سابقاً  الصادرةإعادة التصنيف والتعديل فيما يتعلق باألرباع -٣٠

  :م٢٠١٤مارس  ٣١قائمة المركز المالي كما في 

مارس٣١الرصيد كما في 
القوائم م والمدرج في ٢٠١٤
سابقاً الصادرةالمالية

المشار إليها التعديالت 
في  )أ( ٣٠في إيضاح 

٦٦الصفحة 

المشار إليها التعديالت 
في  )ب( ٣٠في إيضاح 

٦٦الصفحة 

٣١الرصيد كما في 
بعد  م٢٠١٤ مارس

كافة التعديالت

٧,٥٠٨,٣٩٢)١,٨٨٣,٤٧٩(-٩,٣٩١,٨٧١*ذمم مدينة، بالصايف
٤,٧١٠,١٩٥٣٩,٤٦٩١٥٠,٥٥٣٤,٩٠٠,٢١٧*املصاريف املدفوعة مقدماً واملوجودات األخرى

٢٤,٠٢٠-)٦,٦٠٧(٣٠,٦٢٧ةعالقويمستحق إىل أطراف ذ
١,١٨٠,٥٢٠٥,٤٤٥,٥٩٥)١٠٥,٧٢٠(٤,٣٧٠,٧٩٥ذمم دائنة*

٥,٣٢١,٠٥٤)٣٩,٨٦٥(٤,٦٨١,٧٢٠٦٧٩,١٩٩مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى*
٢١,٥٦٨,١٩٩)٦٠,٢٣٥(-٢١,٦٢٨,٤٣٤املمتلكات واملعدات، بالصايف

-)٤٧٥,٣٥١(-٤٧٥,٣٥١*ذمم مدينة طويلة األجل، بالصايف

م:٢٠١٤مارس ٣١كما في لكيةقائمة التغيرات في حقوق الم
١٠,١١٤,٩١٤)٣,٢٨٤,٦٨٥()٤٥٣,٤٢٢(١٣,٨٥٣,٠٢١أرباح مبقاة

٢,٦٤٨,٩٧١)١٢٤,٤٨٢()٧٣,٩٨١(٢,٨٤٧,٤٣٤احتياطي نظامي

أ)- ٣٠يضاح رصدة مت إعادة تصنيفها (انظر إأ  *



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٧٥ -  

  (تتمة)(غير مراجعة)  سابقاً  الصادرةإعادة التصنيف والتعديل فيما يتعلق باألرباع -٣٠

(غير مراجعة) م٢٠١٣ديسمبر  ٣١السنة المنتهية في 

:م٢٠١٣ديسمبر ٣١قائمة الدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

سبتمبر٣٠الرصيد كما في 
القوائم م والمدرج في ٢٠١٤
سابقاً الصادرةالمالية

المشار إليها التعديالت 
في  )أ( ٣٠في إيضاح 

٦٦الصفحة 

المشار إليها التعديالت 
في  )ب( ٣٠في إيضاح 

٦٦الصفحة 

٣١الرصيد كما في 
م بعد ٢٠١٣ديسمبر 

كافة التعديالت

٤,٢٢١,٨١٩)٩٤٢,١٧٩()٤٢٦,١٤٧(٥,٥٩٠,١٤٥اإليرادات*
)١,٤٩٩,٥٠٧(٧٠,٨٢٦٩١,٠٤٠)١,٦٦١,٣٧٣(تكلفة اإليرادات*

)٤٢٧,٢٣٨(-٤,٠٤٥)٤٣١,٢٨٣(مصاريف بيعية وتسويقية*
)٩٥٦,٥٤٥(-٤,٤٢٧)٩٦٠,٩٧٢(مصاريف عمومية وإدارية*

)٦٠٤,٩٦٣()٦٠,٣٢٥(-)٥٤٤,٦٣٨(واإلطفاءاالستهالك
٧٨٠,٠٢٩)٩١٢,٣٩٢()٣٤٦,٨٤٩(٢,٠٣٩,٢٧٠صايف ربح الفرتة

من:)السعوديبالريـال (رحبية السهم 
٠,٩٥)١,١٨()٠,٤٥(٢,٥٩الدخل من العمليات

١,٠١)١,١٨()٠,٤٥(٢,٦٥صايف ربح الفرتة

م:٢٠١٣ديسمبر ٣١قائمة الدخل للسنة المنتهية في 
١٨,١٠٢,٦٦٧)١,٠٧٦,٨٧٩()٩٠٣,٨٥٧(٢٠,٠٨٣,٤٠٣اإليرادات*

)٦,٨٩٥,٩٩٩(١٤٩,٥١٠٩١,٠٤٠)٧,١٣٦,٥٤٩(تكلفة اإليرادات*
)١,٥٣٢,٥٢٩(-٥,٣٥٠)١,٥٣٧,٨٧٩(مصاريف بيعية وتسويقية*
)٢,٢٠٩,٤٩٠(-٩,١٧٨)٢,٢١٨,٦٦٨(مصاريف عمومية وإدارية*

)٢,٧٥٩,٩٣٦()٢٥٨,٠٥٩(-)٢,٥٠١,٨٧٧(واإلطفاءاالستهالك
٤,٦٩١,٩٠٨)١,٢٤٤,٨٢٦()٧٣٩,٨١٩(٦,٦٧٦,٥٥٣صايف الربح للسنة

من:)بالريـال السعودي(رحبية السهم 
٦,١١)١,٦٢()٠,٩٦(٨,٦٩الدخل من العمليات

٦,٠٩)١,٦٢()٠,٩٦(٨,٦٧صايف الربح للسنة

    أ)- ٣٠يضاح إعادة تصنيفها (انظر أرصدة مت إ  *



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٧٦ -  

  (تتمة)(غير مراجعة)  سابقاً  الصادرةإعادة التصنيف والتعديل فيما يتعلق باألرباع -٣٠

  :م٢٠١٣ديسمبر  ٣١قائمة المركز المالي كما في 
سبتمبر٣٠الرصيد كما في 

القوائم م والمدرج في ٢٠١٤
سابقاً الصادرةالمالية

المشار إليها التعديالت 
في  )أ( ٣٠في إيضاح 

٦٦الصفحة 

المشار إليها التعديالت 
في  )ب( ٣٠في إيضاح 

٦٦الصفحة 

٣١الرصيد كما في 
م بعد ٢٠١٣ديسمبر 

كافة التعديالت

٧,٤٧١,٩٣٥)٥٠١,١٦٧(-٧,٩٧٣,١٠٢*ذمم مدينة، بالصايف
٤,٥٨٣,٨٥٨٥٥,٣٣٨٩١,٠٤١٤,٧٣٠,٢٣٧*املصاريف املدفوعة مقدماً واملوجودات األخرى

١٠٣,١١٢-)٩,١٧٧(١١٢,٢٨٩مستحق إىل أطراف ذوي عالقة
٧٠٧,٥١٣٥,٠٤٢,٦٢٢)١٤٦,٨٣٦(٤,٤٨١,٩٤٥ذمم دائنة*

٤,٥١٩,٩٥٩٩٥١,١٧٠٩٣١٥,٤٧٢,٠٦٠مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى*
٢٠,٣١٩,٥٦٢)٤١٣,٥٣٢(-٢٠,٧٣٣,٠٩٤املمتلكات واملعدات، بالصايف

-)٥٧٥,٧١٢(-٥٧٥,٧١٢*ذمم مدينة طويلة األجل، بالصايف

م:٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في لكيةقائمة التغيرات في حقوق الم
١٠,٧٦٦,٧٢٥)١,٩٨٣,٣٣٢()٦٦٥,٨٣٨(١٣,٤١٥,٨٩٥أرباح مبقاة

٢,٦٤٨,٩٧١)١٢٤,٤٨٢()٧٣,٩٨١(٢,٨٤٧,٤٣٤احتياطي نظامي

أ)- ٣٠يضاح إعادة تصنيفها (انظر أرصدة مت إ  *



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٧٧ -  

  (تتمة)(غير مراجعة)  سابقاً  الصادرةإعادة التصنيف والتعديل فيما يتعلق باألرباع -٣٠
  (غير مراجعة) م٢٠١٣سبتمبر  ٣٠التسعة أشهر المنتهية في تي الثالثة و فتر 

م:٢٠١٣سبتمبر ٣٠قائمة الدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

سبتمبر٣٠الرصيد كما في 
القوائم م والمدرج في ٢٠١٣
سابقاً الصادرةالمالية

المشار إليها التعديالت 
في  )أ( ٣٠في إيضاح 

٦٦الصفحة 

إليها المشار التعديالت 
في  )ب( ٣٠في إيضاح 

٦٦الصفحة 

٣٠الرصيد كما في 
م ٢٠١٣ سبتمبر

بعد كافة التعديالت

٤,٧٤٨,٧٥٥)١٣٤,٧٠٠()٦٦,٤٥٤(٤,٩٤٩,٩٠٩*اإليرادات
)١,٥٩١,٤٣٠(-١٠,٩٤٧)١,٦٠٢,٣٧٧(*تكلفة اإليرادات

)٤٠٢,٦٥٥(-١٨١)٤٠٢,٨٣٦(*مصاريف بيعية وتسويقية
)٥٢٩,٩٩٣(-٦٥٩)٥٣٠,٦٥٢(*وإداريةمصاريف عمومية

)٧٣٦,٨٠٤()٥٢,٦٦٦(-)٦٨٤,١٣٨(واإلطفاءاالستهالك
١,٤٤٤,٥٧١)١٨٧,٣٦٦()٥٤,٦٦٧(١,٦٨٦,٦٠٤صايف ربح الفرتة

من:)بالريـال السعودي(رحبية السهم 
١,٩٤)٠,٢٤()٠,٠٨(٢,٢٦الدخل من العمليات

١,٨٨)٠,٢٤()٠,٠٧(٢,١٩صايف ربح الفرتة
م:٢٠١٣سبتمبر ٣٠قائمة الدخل لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

١٣,٨٨٠,٨٤٨)١٣٤,٧٠٠()٤٧٧,٧١٠(١٤,٤٩٣,٢٥٨*اإليرادات
)٥,٣٩٨,١٠٥(-٧٨,٦٨٤)٥,٤٧٦,٧٨٩(*تكلفة اإليرادات

)١,١٠٢,٦٨٠(-١,٣٠٥)١,١٠٣,٩٨٥(مصاريف بيعية وتسويقية
)١,٢٥٣,٩٤٦(-٤,٧٤٨)١,٢٥٨,٦٩٤(عمومية وإداريةمصاريف

)٢,١٥٤,٩٧٣()١٩٧,٧٣٤(-)١,٩٥٧,٢٣٩(واإلطفاءاالستهالك
٣,٩١١,٨٧٨)٣٣٢,٤٣٤()٣٩٢,٩٧٢(٤,٦٣٧,٢٨٤صايف ربح الفرتة

من:)بالريـال السعودي(رحبية السهم 
٥,١٦)٠,٤٣()٠,٥١(٦,١٠الدخل من العمليات

٥,٠٨)٠,٤٣()٠,٥١(٦,٠٢ربح الفرتةصايف 

أ)- ٣٠يضاح إعادة تصنيفها (انظر أرصدة مت إ  *



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٧٨ -  

(تتمة)اً (غير مراجعة) سابق الصادرة باألرباح إعادة التصنيف والتعديل فيما يتعلق  -٣٠

  :م٢٠١٣سبتمبر  ٣٠قائمة المركز المالي كما في 

سبتمبر٣٠الرصيد كما في 
القوائم م والمدرج في ٢٠١٣
سابقاً الصادرةالمالية

المشار إليها التعديالت 
في  )أ( ٣٠في إيضاح 

٦٦الصفحة 

المشار إليها التعديالت 
في  )ب( ٣٠في إيضاح 

٦٦الصفحة 

٣٠الرصيد كما في 
م ٢٠١٣ سبتمبر

بعد كافة التعديالت

٧,٣٣٦,٤٧٩)١٣٤,٧٠٠(-٧,٤٧١,١٧٩*ذمم مدينة، بالصايف
٣,٦٤٤,٤١٠-٣,٦١٣,٠٥١٣١,٣٥٩املدفوعة مقدماً واملوجودات األخرىاملصاريف 

١٩,٠٤٥-)٤,٧٥١(٢٣,٧٩٦عالقةويمستحق إىل أطراف ذ
٧٢٢,٤٨٦٧,٣٤٤,٦٧٥-٦,٦٢٢,١٨٩ذمم دائنة

٣,٨١٦,١٥٢-٣,٣٨٧,٠٧٠٤٢٩,٠٨٢مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى*
١٩,٣٣٩,٠٥٨)٣٣٨,٢٣٣(-١٩,٦٧٧,٢٩١بالصايفاملمتلكات واملعدات، 

م:٢٠١٣سبتمبر ٣٠كما في لكيةقائمة التغيرات في حقوق الم

١١,٣٧٩,٨٩٠)١,١٩٥,٤١٩()٣٩٢,٩٧٢(١٢,٩٦٨,٢٨١أرباح مبقاة

أ)- ٣٠يضاح إعادة تصنيفها (انظر أرصدة مت إ  *



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٧٩ -  

  (تتمة)(غير مراجعة)  سابقاً  الصادرةإعادة التصنيف والتعديل فيما يتعلق باألرباع -٣٠

م:٢٠١٣يونيو٣٠قائمة الدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

يونيو٣٠الرصيد كما في 
القوائم م والمدرج في ٢٠١٣
سابقاً الصادرةالمالية

المشار إليها التعديالت 
في  )أ( ٣٠في إيضاح 

٦٦الصفحة 

المشار إليها التعديالت 
في  )ب( ٣٠في إيضاح 

٦٦الصفحة 

٣٠الرصيد كما في 
م بعد  ٢٠١٣ يونيو

كافة التعديالت

٤,٣٩٧,١٦٦-)٤١١,٢٥٥(٤,٨٠٨,٤٢١*اإليرادات

)١,٧٦٥,٥٤٤(-٦٧,٧٣٩)١,٨٣٣,٢٨٣(*تكلفة اإليرادات

)٣٤٥,٤٢٥(-١,١٢٣)٣٤٦,٥٤٨(*يةوتسويقيةمصاريف بيع

)٣٢٤,٦٤١(-٤,٠٩٠)٣٢٨,٧٣١(*مصاريف عمومية وإدارية

)٧٣٥,٧٤١()٧٥,٤٧٩(-)٦٦٠,٢٦٢(واإلطفاءاالستهالك
١,١٩٧,٢٥٩)٧٥,٤٧٩()٣٣٨,٣٠٤(١,٦١١,٠٤٢صايف ربح الفرتة

من:)بالريـال السعودي(رحبية السهم 

١,٥٩)٠,١٠()٠,٤٤(٢,١٣الدخل من العمليات
١,٥٥)٠,١٠()٠,٤٤(٢,٠٩صايف ربح الفرتة

أ)- ٣٠يضاح إعادة تصنيفها (انظر أرصدة مت إ  *



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٨٠ -  

  (تتمة)(غير مراجعة)  سابقاً  الصادرةإعادة التصنيف والتعديل فيما يتعلق باألرباع -٣٠

  :م٢٠١٣يونيو  ٣٠قائمة الدخل لفترة الستة أشهر المنتهية في 

يونيو٣٠كما في الرصيد  
القوائم م والمدرج في ٢٠١٣
سابقاً الصادرةالمالية

المشار إليها التعديالت 
في  )أ( ٣٠في إيضاح 

٦٦الصفحة 

المشار إليها التعديالت 
في  )ب( ٣٠في إيضاح 

٦٦الصفحة 

٣٠الرصيد كما في 
م بعد ٢٠١٣ يونيو

كافة التعديالت

٩,١٣٢,٠٩٤-)٤١١,٢٥٥(٩,٥٤٣,٣٤٩*اإليرادات

)٣,٨٠٦,٦٧٣(-٦٧,٧٣٩)٣,٨٧٤,٤١٢(*تكلفة اإليرادات

)٧٠٠,٠٢٦(-١,١٢٣)٧٠١,١٤٩(*يةوتسويقيةمصاريف بيع

)٧٢٣,٩٥٢(-٤,٠٩٠)٧٢٨,٠٤٢(*مصاريف عمومية وإدارية

)١,٤١٨,١٧٠()١٤٥,٠٦٩()١,٢٧٣,١٠١(واإلطفاءاالستهالك
٢,٤٦٧,٣٠٧)١٤٥,٠٦٩()٣٣٨,٣٠٤(٢,٩٥٠,٦٨٠صايف ربح الفرتة

من:)بالريـال السعودي(رحبية السهم 

٣,٢٣)٠,١٩()٠,٤٤(٣,٨٥الدخل من العمليات
٣,٢٠)٠,١٩()٠,٤٤(٣,٨٣صايف ربح الفرتة

أ)- ٣٠يضاح إعادة تصنيفها (انظر إأرصدة مت   *



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٨١ -  

  (تتمة)(غير مراجعة)  سابقاً  الصادرةإعادة التصنيف والتعديل فيما يتعلق باألرباع -٣٠

  م٢٠١٣يونيو  ٣٠قائمة المركز المالي كما في 

يونيو٣٠الرصيد كما في 
القوائم م والمدرج في ٢٠١٣
سابقاً الصادرةالمالية

المشار إليها التعديالت 
في  )أ( ٣٠في إيضاح 

٦٦الصفحة 

المشار إليها التعديالت 
في  )ب( ٣٠في إيضاح 

٦٦الصفحة 

٣٠الرصيد كما في 
م بعد ٢٠١٣ يونيو

كافة التعديالت

٢,٥٨٥,١٢٧-٢,٥٥٨,١٣١٢٦,٩٩٦*املصاريف املدفوعة مقدماً واملوجودات األخرى

٣٨,٦٨٤-)٤,٠٩٠(٤٢,٧٧٤عالقةويمستحق إىل أطراف ذ

٦٣٣,٠١٢٦,٦٤٥,٥٤٠-٦,٠١٢,٥٢٨ذمم دائنة

٣,٦٧١,٩٣٥-٣,٣٠٢,٥٤٦٣٦٩,٣٨٩مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى*

١٨,٧١٠,٢٤٩)٣٧٥,٠٤١(-١٩,٠٨٥,٢٩٠املمتلكات واملعدات، بالصايف

م:٢٠١٣يونيو ٣٠كما في لكيةقائمة التغيرات في حقوق الم

١٠,٨٥٩,٣٢٠)١,٠٠٨,٠٥٣()٣٣٨,٣٠٤(١٢,٢٠٥,٦٧٧أرباح مبقاة

أ)- ٣٠يضاح إعادة تصنيفها (انظر أرصدة مت إ  *



شركة إتحاد إتصاالت
(شركة مسامهة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 - ٨٢ -  

(تتمة)(غير مراجعة)  سابقاً  الصادرةإعادة التصنيف والتعديل فيما يتعلق باألرباع -٣٠

  (غير مراجعة) م٢٠١٣مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

م:٢٠١٣مارس ٣١قائمة الدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

مارس٣١الرصيد كما في 

م والمدرج في القوائم ٢٠١٣

سابقاً الصادرة

لمشار إليها في االتعديالت 
) في ب( ٣٠إيضاح 
٦٦الصفحة 

 ٣١الرصيد كما في 
م بعد ٢٠١٣مارس 

كافة التعديالت

)٦٨٢,٤٢٩()٦٩,٥٩٠()٦١٢,٨٣٩(واإلطفاءاالستهالك
١,٢٧٠,٠٤٨)٦٩,٥٩٠(١,٣٣٩,٦٣٨صايف ربح الفرتة

من:)بالريـال السعودي(رحبية السهم 

١,٦٣)٠,٠٩(١,٧٢الدخل من العمليات
١,٦٥)٠,٠٩(١,٧٤صايف ربح الفرتة

  م:٢٠١٣مارس  ٣١قائمة المركز المالي كما في 

٥,٤٧٥,٩٣٥٥٥٥,٥٨٣٦,٠٣١,٥١٨ذمم دائنة

١٧,٥٦٠,٢٦٤)٣٧٦,٩٩١(١٧,٩٣٧,٢٥٥املمتلكات واملعدات، بالصايف

م:٢٠١٣مارس ٣١كما في لكيةقائمة التغيرات في حقوق الم

١٠,٥٤٧,٥٦١)٩٣٢,٥٧٤(١١,٤٨٠,١٣٥أرباح مبقاة

أ)- ٣٠يضاح إعادة تصنيفها (انظر أرصدة مت إ  *


