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 المالية األولية الموحدة المختصرةإيضاحات حول القوائم 

 م212٠ سبتمبر 3٠أشهر المنتهية فى التسعة لفترة 

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

8 
 

 التكوين والنشاط  -1
 

 شركة إتحاد إتصاالت 1-1
 

 1٠1٠2٠38٩6)"موبايلي " أو " الشركة "( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية، بموجب سجل تجاري رقم شركة إتحاد إتصاالت 
، 11321، الرياض 23٠88م(. إن المكتب الرئيسي للشركة هو ص.ب 2٠٠4ديسمبر  14هـ )الموافق 1425ذو القعدة  2صادر في مدينة الرياض بتاريخ 

 ة السعودية.المملكة العربي
 

 18٩م( بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 2٠٠4أغسطس  18هـ )الموافق 1425رجب  2بتاريخ  4٠تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/
"شركة إتحاد م( القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية بإسم 2٠٠4أغسطس  1٠هـ )الموافق 1425جمادى اآلخرة  23بتاريخ 

 إتصاالت".
 

م( على رخص إنشاء وتشغيل شبكة 2٠٠4أغسطس  1٠هـ )الموافق 1425جمادى اآلخرة  23بتاريخ  1٩٠حصلت الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 
 ل شبكتها الخاصة.الهاتف الجوال من الجيلين الثاني والثالث بجميع عناصرهما وتقديم خدماتهما كافة على المستوى المحلي والدولي من خال

 
م( حصلت الشركة على ترخيص 2٠17فبراير  21هـ )الموافق 1438جمادى اآلولى  24بتاريخ  5125وبموجب قرار هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات برقم 

 موحد لتقديم كافة خدمات االتصاالت المرخصة بما في ذلك خطوط الصوت الثابت واإلنترنت الثابت.
 

ئيسي للشركة في إنشاء وتشغيل شبكة اإلتصاالت الالسلكية المتنقلة وشبكات األلياف البصرية وتمديداتها، وإدارة وتركيب وتشغيل شبكات يتمثل النشاط الر
. وقد بدأت لسعوديةالهاتف واألجهزة الطرفية وأنظمة وحدات اإلتصاالت باإلضافة إلى بيع وصيانة أجهزة الهاتف وأنظمة وحدات اإلتصال في المملكة العربية ا

 م(.2٠٠5مايو  25هـ )الموافق 1426ربيع الثاني  17الشركة عملياتها التجارية في 
 

 ريـال سعودي للسهم الواحد.  1٠مليون سهم بقيمة  77٠مليون ريـال سعودي مقسمة إلى  7,7٠٠يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 
 

مليون سهم( التي وافقت عليها  77٠لاير سعودي للسهم الواحد على  ٠.5مليون لاير سعودي ) 385 البالغةرباح األتوزيعات تم دفع  ، م2٠21يونيو  6بتاريخ 
 .م2٠21مايو  23بتاريخ للشركة الجمعية العمومية السنوية 

 

 الشركات التابعة 1-2
 

 :م2٠21 سبتمبر 3٠فيما يلي ملخص بالشركات التابعة للشركة ونسب الملكية في كل منها كما في 

 نسبة الملكية  بلد التأسيس  االسم

 غير مباشرة  مباشرة    

 شركة موبايلي انفوتك الهند الخاصة المحدودة
 

 ٪٠,٠1  ٪٩٩,٩٩  الهند

 ٪ 4  ٪٩6  المملكة العربية السعودية  *شركة شبكة زاجل الدولية لإلتصاالت

 .٪5  ٪٩5  السعوديةالمملكة العربية   الشركة الوطنية لحلول األعمال

 ٪1٠٠  -     اإلمارات العربية المتحدة  الشركة الوطنية لحلول األعمال ش.م.ح
 -  ٪1٠٠  البحرين  م.م.ذشركة موبايلي فنتشرز القابضة 

 -  ٪1٠٠  المملكة العربية السعودية  ركة شخص واحد(  ششركة اتحاد الرقمية المالية )
 

 .شركة شبكة زاجل الدولية لإلتصاالتتصفية على وافق مجلس إدارة شركة اتحاد اتصاالت  م2٠21مارس  15في  *

إلى شركة اتحاد اتصاالت بالقيمة  وبناًء عليه تم نقل أصولها والتزاماتها بيانات األولى لخدمات الشبكاتلشركة ، تم إلغاء السجل التجاري  م2٠21فبراير  17في  **
 .الدفترية

 أسس اإلعداد  -2

 اإللتزام بيان 2-1

 )يشار إليهم مجتمعين "المجموعة"(.المعلومات المالية للشركة وشركاتها التابعة المختصرة الموحدة األولية تتضمن هذه القوائم المالية 

المملكة العربية السعودية وغيرها من  " المعتمد فيىاألول ىالمال"التقرير  34المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي الموحدة  األوليةتم إعداد هذه القوائم المالية 
 المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

لقوائم المالية مع ا بالتزامنالكاملة ويجب أن تقرأ  الموحدة المختصرة كافة المعلومات المطلوبة للقوائم المالية السنويةالموحدة  األوليةال تتضمن القوائم المالية 
 .م2٠2٠ديسمبر  31للسنة المنتهية فى الموحدة السنوية 

 م(.2٠21 أكتوبر 18هـ )الموافق 1443 ربيع أول 12لألصدار في غير المراجعة المختصرة الموحدة  األوليةالمالية تم إعتماد القوائم 
    

 أساس القياس 2-2
 

 بإستخدام أساس مفهوم اإلستمرارية. وبالتكلفة التاريخية ما لم يذكر خالف ذلك  المختصرة الموحدة األوليةتم إعداد هذه القوائم المالية 
 

 عملة العرض والنشاط 2-3
 

  ذلك.خالف  . تم تقريب كافة المبالغ إلى أقرب ألف ما لم يذكرللشركةباللاير السعودي والذي يعتبر عملة النشاط المختصرة الموحدة  األوليةالمالية القوائم تم عرض هذه 



 شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(
 المالية األولية الموحدة المختصرةإيضاحات حول القوائم 

 م212٠ سبتمبر 3٠أشهر المنتهية فى التسعة لفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 السياسات المحاسبية الهامة  -3

المعتمدة في المملكة العربية السعودية  المالى للتقريرالمختصرة هى وفقا للمعايير الدولية الموحدة  األوليةالسياسات المحاسبية المطبقة فى هذه القوائم المالية 
سنوية المالية الوائم القوهى نفس السياسات المطبقة فى  للمراجعين والمحاسبينواسطة الهيئة السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة ب

 .م2٠2٠ ديسمبر 31فى  عن السنة المنتهية للمجموعةالموحدة 

 .الفترات المعروضةتم تطبيقها بصورة ثابتة على كافة المختصرة الموحدة  األوليةالسياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية 

 
 التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة  -4

المختصرة للمجموعة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المسجلة الموحدة األولية يتطلب إعداد القوائم المالية 
واإلفتراضات لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة. إن عدم التأكد من هذه التقديرات 

ج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي تتأثر بها في الفترات المستقبلية. إن األحكام الهامة يمكن أن يؤدي إلى نتائ
 قرير المالىللتالدولية والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هى نفس تلك التى تم تطبيقها فى القوائم المالية السنوية للمجموعة والمعدة وفقا للمعايير 

 كما فى للمراجعين والمحاسبينالمعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة بواسطة الهيئة السعودية 
 .م2٠2٠ديسمبر  31

 قياس القيمة العادلة 4-1

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

 أو المطلوبات أوفي السوق الرئيسي للموجودات  -
 الخاصة بالموجودات أو المطلوبات ميزةفي حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق  -

يجب أن يكون قابالً للوصول إليه من قبل المجموعة. يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو اإللتزام باستخدام اإلفتراضات  ميزةإن السوق الرئيسي أو السوق األكثر 
 في السوق يمثلون مصلحتهم اإلقتصادية.المتعاملين في السوق عند تسعير األصل أو اإللتزام بإفتراض أن المتعاملين وف يستخدمها التي س

فضل في السوق علي تحقيق منافع إقتصادية باستخدام الموجودات في أقصى وأالمتعاملين قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في اإلعتبار قدرة 
 آخر في السوق يستخدم نفس األصل في أقصى و أفضل استخدام له. لمتعاملاستخداماتها أو ببيعها 

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

المختصرة ضمن تسلسل القيمة الموحدة  األوليةيتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية 
 لقياس القيمة العادلة ككل:العادلة. ويتم اإلفصاح عن ذلك أدناه، بناًء على مدخالت أقل مستوى الذي يعتبر هاماً 

 المستوى األول: األسعار المتداولة )بدون تعديل( في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.
ورة مباشرة أو المستوى الثاني: قياس القيمة العادلة باستخدام مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى األول الذي يمكن مالحظته إما بص

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

المجموعة بتحديد ما إذا كان المختصرة بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تقوم الموحدة  األوليةالمعترف بها في القوائم المالية المطلوبات وبالنسبة للموجودات 
اس القيمة العادلة التحويل قد حدث بين المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالل الهامة إلى قي

 ة العادلة المتكررة وقياس القيمة العادلة غير المتكررة.ككل( في نهاية فترة التقرير. تقوم المجموعة بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيم

ً للسي اسات المحاسبية في تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بتحليل التغيرات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يجب إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقا
 للمجموعة. 

ئيسية المطبقة في آخر تقييم من خالل مطابقة  المعلومات في إحتساب التقييم مع العقود والمستندات ولهذا التحليل تقوم المجموعة بالتحقق من المدخالت الر
إذا كان التغير معقوالً.  األخرى ذات العالقة. كما تقوم المجموعة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل أو إلتزام مع المصادر الخارجية األخرى لتحديد ما

القيمة العادلة قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو اإللتزام ومستوى  ألغراض إفصاحات
 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

 

 COVID-19 أثر جائحة 4-2

( الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباًء في مارس COVID-19) م2٠1٩قد تتأثر عمليات المجموعة باالنتشار المستمر لمرض الفيروس التاجي لعام 
المملكة العربية . التعطل النهائي الذي قد ينجم عن التفشي غير مؤكد. تم تصنيف صناعة االتصاالت السلكية والالسلكية كخدمة أساسية من قبل حكومة م2٠2٠

ة صحة وسالمة القوى العاملة. قد تشمل اآلثار المحتملة لتفشي المرض ، على سبيل المثال ال الحصر ، وبالتالي تستمر المجموعة في العمل مع مراعاالسعودية
رار تفشي مرض ؛ تعطل عمالء المجموعة وإيراداتها ، وعدم توفر المنتجات واللوازم المستخدمة في العمليات وتأخير المدفوعات من قبل العمالء. مع استم

Covid-19  بمدى ومدة التأثير االقتصادي الكامل حتى اآلن. تقوم إدارة المجموعة حاليًا بمراقبة الوضع وتأثيره على عمليات المجموعة ، من الصعب التنبؤ
ي المستقبل زاماتها المالية فوالتدفقات النقدية والمركز المالي. تعتقد اإلدارة ، بناًء على تقييمها ، أن المجموعة لديها سيولة كافية متاحة لمواصلة الوفاء بالت

 .المنظور عندما تصبح مستحقة



 

 سعودية(شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة 
 المالية األولية الموحدة المختصرةإيضاحات حول القوائم 

 م212٠ سبتمبر 3٠أشهر المنتهية فى التسعة لفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 ممتلكات ومعدات  -5

 

 

 أراضى

 

 مبانى

 
علي تحسينات 

 أماكن مستأجره

 
معدات شبكة 

 اإلتصاالت

 
أجهزة وبرامج 

 حاسب آلي

 
معدات مكتبية 

 ومفروشات

 

 سيارات

أعمال  
رأسمالية قيد 

 التنفيذ

 

 المجموع

                  :التكلفة
 53,4٩3,425  638  2,774  418,٠64  5,856,781  44,85٠,521  88٩,844  1,2٠7,38٠  267,423 م2٠21يناير  1في 

 8٩6,1٩1  51,857     -  1,٠٩8  162,٩24  658,574  21,682  56  - إضافات
    -   (573)     -      -   157     -   416     -   - تحويالت

 (353,272)     -     -  (9,004)  (222,216)  (91,687)  (30,365)     -  - استبعادات

 54,٠36,344  51,٩22  2,774  41٠,158  5,7٩7,646  45,417,4٠8  881,577  1,2٠7,436  267,423 م2٠21 سبتمبر 3٠في 

                  
                   :االستهالك

 32,172,78٩  -  2,5٠٠  3٩٩,٠85  4,716,٩33  25,٩1٠,٩81  727,13٩  416,151  - م2٠21يناير  1في 
 2,228,67٩  -  -  2,621  28٠,562  1,873,7٩1  27,358  44,347  - المحمل للفترة

 (338,423)  -  -  (8,759)  (217,017)  (83,645)  (29,002)     -  - استبعادات

 34,٠63,٠45  -  2,5٠٠  3٩2,٩47  4,78٠,478  27,7٠1,127  725,4٩5  46٠,4٩8  - م2٠21 سبتمبر 3٠في 

                  
                  صافي القيمة الدفترية

 19,973,299  51,922  274  17,211  1,017,168  17,716,281  156,082  746,938  267,423 م2021سبتمبر  30في 

 21,32٠,636  638  274  18,٩7٩  1,13٩,848  18,٩3٩,54٠  162,7٠5  7٩1,22٩  267,423 م2٠2٠ديسمبر  31في 

 

 .مليون لاير سعودي( 181م: 2٠2٠ديسمبر  31) مليون لاير سعودي 12٠بمبلغ  الفنيين الداخلين، قامت المجموعة برسملة رواتب  م2٠21 سبتمبر 3٠أشهر المنتهية في  التسعةفترة خالل 

 



 )شركة مساهمة سعودية(شركة إتحاد إتصاالت 
 المالية األولية الموحدة المختصرةإيضاحات حول القوائم 

 م212٠ سبتمبر 3٠أشهر المنتهية فى التسعة لفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 حق إستخدام األصول  -6

معدات شبكة  
 اإلجمالي  أراضى  مبانى  اإلتصاالت

        :التكلفة
 4,٩85,443  52,1٩5  78٩,٩8٠  4,143,268 م2٠21يناير  1في 

 582,18٩  -  147,18٩  435,٠٠٠ إضافات
 (1٩5,821)  (23,343)  (16٩,٩٠1)  (2,577) إلغاء اإليجار

 5,371,811  28,852  767,268  4,575,6٩1 م2٠21 سبتمبر 3٠في 

        
         :االستهالك

 2,664,417  15,7٠6  42٩,٠٠5  2,21٩,7٠6 م2٠21يناير  1في 
 421,2٩8  1,4٠7  81,2٠8  338,683 المحمل للفترة
 (5٠,246)  (6,212)  (43,2٠٩)  (825) إلغاء اإليجار

 3,٠35,46٩  1٠,٩٠1  467,٠٠4  2,557,564 م2٠21 سبتمبر 3٠في 

        
        :صافي القيمة الدفترية

 2,336,342  17,951  300,264  2,018,127 م2021سبتمبر  30في 

 2,321,٠26  36,48٩  36٠,٩75  1,٩23,562 م2٠2٠ديسمبر  31في 

 

 موجودات غير ملموسة  -7

 
تراخيص خدمات 

  الشهرة  إتصاالت

حقوق االستخدام 
 غير

القابلة لإللغاء   اإلجمالي  أخرى  

          :التكلفة
 16,3٩6,858  ٩7,68٩  1,245,٩54  1,466,865  13,586,35٠ م2٠21يناير  1في 

 (11,251)  -  (11,251)  -  - / تعديالت إضافات

 16,385,6٠7  ٩7,68٩  1,234,7٠3  1,466,865  13,586,35٠ م2٠21 سبتمبر 3٠في 

          
           :اإلطفاء

 8,157,٠88  ٩7,68٩  6٩3,452  -  7,365,٩47 م2٠21يناير  1في 
 272,283  -  5٩,556  -  212,727 المحمل للفترة

 8,42٩,371  ٩7,68٩  753,٠٠8  -  7,578,674 م2٠21 سبتمبر 3٠في 

          
          :صافي القيمة الدفترية

 7,956,236  -  481,695  1,466,865  6,007,676 م2021سبتمبر  30في 

 8,23٩,77٠  -  552,5٠2  1,466,865  6,22٠,4٠3 م2٠2٠ديسمبر  31في 

 

 ذمم مدينة  -8

 م2٠2٠ديسمبر  31  م2021سبتمبر  30 

 5,475,764  6,298,195 ذمم مدينة
 (1,58٠,458)  (1,817,966) يطرح: مخصص اإلنخفاض فى قيمة الذمم المدينة

 4,480,229  3,8٩5,3٠6 

 
 :مخصص اإلنخفاض فى قيمة الذمم المدينةفيما يلي حركة 

 م2٠2٠ديسمبر  31  م2021سبتمبر  30 

 (1,628,18٩)  (1,580,458) الرصيد اإلفتتاحى
 5,158  (237,508) خالل الفترة / السنة( / الرد لمحمل)ا

 42,573  - شطب خالل الفترة / السنة

 (1,58٠,458)  (1,817,966) الرصيد الختامى

 



 )شركة مساهمة سعودية(شركة إتحاد إتصاالت 
 المالية األولية الموحدة المختصرةإيضاحات حول القوائم 

 م212٠ سبتمبر 3٠أشهر المنتهية فى التسعة لفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  -9

 معامالت مع أطراف ذات عالقة      9-1

 

 المجموعة األطراف ذات العالقة التالية: لدى

 الطرف ذو العالقة
 

 العالقة

 شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت )ش.م.ع(
 

 مساهم مؤسس

 غرفة اإلمارات لمقاصة البيانات
 

 مساهم مؤسسل زميلة

 )ش.م.م( مصراتصاالت 
 

 مساهم مؤسسل تابعة - زميلة

 أفغانستاناتصاالت 
 

 مساهم مؤسسل تابعة - زميلة

 (ماروك تليكوم(اتصاالت المغرب اس ايه 
 

 مساهم مؤسسل تابعة - زميلة

 شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة
 

 مساهم مؤسسل تابعة - زميلة

 )ش.ذ.م.م( االمارات للكيبل التلفزيوني والوسائل المتعددة
 

 مساهم مؤسسل تابعة - زميلة

 صحتي للخدمات المعلوماتيةشركة 
 

 مشروع مشترك

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

 
 م2٠2٠سبتمبر  3٠  م2021سبتمبر  30 

    خدمات الربط البيني والتجوال  المقدمة
  31,029   284,924 مساهم مؤسس
  3,455   1,650 شركات زميلة

    خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة
  164,338   163,392 مساهم مؤسس
  83,620   90,750 شركات زميلة
    رسوم إدارية

 87,822  89,291 مساهم مؤسس
    مصاريف إدارية أخرى

 7,٩34  5,022 مساهم مؤسس
    خدمات اتصاالت أخرى

 5,5٩5  3,037 شركات زميلة

 

 
 مزايا وتعويضات موظفي اإلدارة العليا

 
 

 م2٠2٠سبتمبر  3٠  م2021سبتمبر  30

 57,٩21  74,400 مزايا وتعويضات موظفين قصيرة األجل
 2,264  2,861 مزايا وتعويضات موظفين بعد ترك العمل

 6٠,185  77,261 إجمالي مزايا وتعويضات موظفي اإلدارة العليا

 

س الشروط التجارية تتكون الخدمات المقدمة لألطراف ذات العالقة من تقديم خدمات اإلتصاالت وخدمات الربط البيني وخدمات التجوال من قبل المجموعة على أسا

موعة استناداً على الشروط التجارية العادية. تتكون الخدمات المستلمة من األطراف ذات العالقة من خدمات االتصاالت وخدمات الربط البيني وخدمات التجوال للمج

. األرصدة شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت )ش.م.ع(األخرى بناًء على اإلتفاقيات ذات العالقة مع اإلدارة العادية. يتم إحتساب أتعاب اإلدارة ومصروفات 

 المستحقة من وإلى األطراف ذات العالقة بدون ضمانات وسيتم تسويتها نقداً.

 وعة.المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا من مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة األخرين الذين هم من موظفي اإلدارة العليا بالمجمتكون 

  



 )شركة مساهمة سعودية(شركة إتحاد إتصاالت 
 المالية األولية الموحدة المختصرةإيضاحات حول القوائم 

 م212٠ سبتمبر 3٠أشهر المنتهية فى التسعة لفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )يتبع( معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  -9

  أطراف ذات عالقةأرصدة       9-2

 م2٠2٠ديسمبر  31  م2021سبتمبر  30 

    أطراف ذوي عالقة منالمستحق 
 85,464  98,533 مساهم مؤسس
 3,56٩  4,529 شركات زميلة

 23,166  30,666 مشروع مشترك

 133,728  112,1٩٩ 

    المستحق إلي أطراف ذوي عالقة
 12٩,٠16  313,222 مساهم مؤسس
 23,82٠  50,064 شركات زميلة

 363,286  152,836 

     

 قروض وأوراق دفع  -10

 م2٠2٠ديسمبر  31  م2021سبتمبر  30 

 11,483,815  10,903,858 طويلة األجلوأوراق دفع قروض 
 (1,34٩,457)  (1,208,876) يخصم: الجزء المتداول

 1٠,134,358  9,694,982 الجزء غير المتداول

 
 استحقاق القروض وأوراق الدفع: (أ

 م2٠2٠ديسمبر  31  م2021سبتمبر  30 

 1,34٩,457  1,208,876 واحدةأقل من سنة 
 5,8٩4,525  8,103,951 بين سنة وخمس سنوات
 4,23٩,833  1,591,031 أكثر من خمس سنوات

 الموجودات والمطلوبات المالية  -11
 

 الموجودات المالية 11-1
 

 م2٠2٠ديسمبر  31  م2021سبتمبر  30 

    :بالقيمة العادلةالموجودات المالية 
 7,٠٩7  7,097 *بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية 

 12,٩7٩  7,977 **األدوات المالية المشتقة

 2٠,٠76  15,074 بالقيمة العادلةإجمالي الموجودات المالية 
    

    :الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
 3,8٩5,3٠6  4,480,229 ذمم مدينة

 112,1٩٩  133,728 عالقةأطراف ذوي من مستحق ال
 3٠٠,٠٠٠  600,000 أخرىموجودات مالية 

 ٩2٩,4٩8  905,157 النقد ومافي حكمه

 5,237,٠٠3  6,119,114 إجمالي الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 5,257,٠7٩  6,134,188 إجمالي الموجودات المالية
 

   

 5,24٩,٩82  6,127,091 الجزء المتداول من الموجودات المالية
 7,٠٩7  7,097 الجزء غير المتداول من الموجودات المالية

 5,257,٠7٩  6,134,188 إجمالي الموجودات المالية

 

  



 )شركة مساهمة سعودية(شركة إتحاد إتصاالت 
 المالية األولية الموحدة المختصرةإيضاحات حول القوائم 

 م212٠ سبتمبر 3٠أشهر المنتهية فى التسعة لفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )يتبع( الموجودات والمطلوبات المالية  -11
 

 المطلوبات المالية 11-2
 

 م2٠2٠ديسمبر  31  م2021سبتمبر  30 

    :بالقيمة العادلةمطلوبات مالية 
 7٩,473  59,973 **األدوات المالية المشتقة

 7٩,473  59,973 بالقيمة العادلةإجمالي الموجودات المالية 
   

 
    :مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة

 11,483,815  10,903,858  قروض وأوراق دفع
 2,6٠4,766  2,744,368 إلتزامات اإليجار

 4,668,5٩6  4,229,904 ذمم دائنة
 152,836  363,286 المستحق إلي أطراف ذوي عالقة

 25٠,227  223,653 أخرى مالية مطلوبات

 1٩,16٠,24٠  18,465,069 إجمالي المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة

 1٩,23٩,713  18,525,042 إجمالي الموجودات المالية
    

 7,٠1٩,463  6,758,768 الجزء المتداول من المطلوبات المالية
 12,22٠,25٠  11,766,274 الجزء غير المتداول من المطلوبات المالية

 1٩,23٩,713  18,525,042  إجمالي المطلوبات المالية
 

 تصنيفها على أنها مستوى ثالث. تمغير مدرجة السهم األ لهذه العادلة القيمة إن *

 .نىتصنيفها على أنها مستوى ثا تماألدوات المالية المشتقة القيمة العادلة لهذه  إن **
 

 .ةيالدفتر متهايعن ق ايالمقاسة بالتکلفة المطفأة ال تختلف جوهر ةيالعادلة للموجودات والمطلوبات المال ميإن الق

 اإليرادات  -12
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 م1202سبتمبر  30في 

          
وحدة أعمال   األعمال  المستهلك  

 المشغلين
 خدمات 

 التعهيد
 اإلجمالى 

 2,442,928  -  285,792  255,203  1,901,933  االستخدام
 692,495  -  -  130,069  562,426  رسوم التشغيل واالشتراك

 470,693  62,186  37,893  244,038  126,576  أخرى

  2,590,935  629,310  323,685  62,186  3,606,116 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 م2٠2٠سبتمبر  3٠في 

          

 2,427,88٩     -   27٩,218  221,٠31  1,٩27,64٠  االستخدام
 6٠٠,134     -      -   121,8٩7  478,237  رسوم التشغيل واالشتراك

 326,٩٩٠  5٠,٩73  35,776  13٠,2٩6  1٠٩,٩45  أخرى
  2,515,822  473,224  314,٩٩4  5٠,٩73  3,355,٠13 

أشهر لمنتهية في  التسعةلفترة 

 م1202سبتمبر  30

          
وحدة أعمال   األعمال  المستهلك  

 المشغلين
 اإلجمالى  خدمات التعهيد 

 7,394,904  -  777,015  884,068  5,733,821  االستخدام
 2,043,009  -  -  398,396  1,644,613  رسوم التشغيل واالشتراك

 1,498,724  170,060  114,861  585,446  628,357  أخرى

  8,006,791  1,867,910  891,876  170,060  10,936,637 

 أشهر المنتهية التسعة لفترة 

 م2٠2٠سبتمبر  3٠في 

          

 7,425,٩٩2     -   83٩,6٩٠  553,158  6,٠33,144  االستخدام
 1,767,2٠8     -      -   358,36٩  1,4٠8,83٩  رسوم التشغيل واالشتراك

 1,32٠,211  152,85٠  1٠1,226  6٠4,257  461,878  أخرى

  7,٩٠3,861  1,515,784  ٩4٠,٩16  152,85٠  1٠,513,411 
 

  



 )شركة مساهمة سعودية(شركة إتحاد إتصاالت 
 المالية األولية الموحدة المختصرةإيضاحات حول القوائم 

 م212٠ سبتمبر 3٠أشهر المنتهية فى التسعة لفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 السهم األساسية والمخفضة يةربح  -13
 

 .الفترةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل  للمجموعةالعائدة إلى حاملي األسهم العادية  للفترةالربح السهم األساسية بتقسيم  يةربحتم احتساب 

 أي أدوات مخفضة. المجموعةالسهم األساسية حيث أنه ليس لدى  يةربحالسهم المخفضة هي نفسها  يةربحإن 
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية  
 سبتمبر 30في 

 أشهر المنتهية التسعةلفترة  
 سبتمبر 30في 

 م2٠2٠  م2120  م2٠2٠  م2120
         

 537,312  750,718  221,865  281,052  ربح الفترة
 77٠,٠٠٠  770,000  77٠,٠٠٠  770,000  المتوسط المرجح لعدد األسهم

 ٠.7٠  0.97  ٠.2٩  0.37  والمخفض )لاير سعودي( ىربح السهم األساس
 

 لتزامات المحتملةواإل رتباطاتاإل  -14
 

 سماليةأرال رتباطاتاإل     14-1
 

 1,1٩ بمبلغالمختصرة الموحدة األولية المجموعة ارتباطات رأسمالية ناتجة عن عقود توريد ممتلكات ومعدات لم يتم تنفيذها حتى تاريخ قائمة المركز المالي  لدى

 مليار لاير سعودي(. ٠,٩7م: 2٠2٠ديسمبر  31)م 2٠21 سبتمبر 3٠ريـال سعودي كما في مليار 
 

      لتزامات المحتملةاإل     14-2
 

 م2٠21 سبتمبر 3٠ مليون ريـال سعودي كما في 5٩7المجموعة التزامات محتملة على شكل خطابات ضمان واعتمادات مستندية بمبلغ  لدى

 ريـال سعودي(.مليون  ٩88م: 2٠2٠ديسمبر  31)
 

غرامات ضد المجموعة ووفقاً لنظام تتضمن فرض أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام االتصاالت التابعة لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات عدد من القرارات 

ض غير معتمدة من قبل الهيئة أوغيرها اإلتصاالت والئحته التنفيذية ، وتتنوع أسباب هذه القرارات ما بين كيفية إصدار شرائح االتصال مسبقة الدفع أو تقديم لعرو

 من األسباب.
 

 ً لنظام اإلتصاالت كما توجد دعاوى متنوعة مقامة من المجموعة ضد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أمام ديوان المظالم بالطعن ضد قرارات اللجنة وفقا

 ، على التفصيل التالي: والئحته التنفيذية 

 مليون لاير سعودي كما فى 45٩( دعوى قضائية مقدمة بواسطة المجموعة ضد هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات قدرها 347هناك عدد ) •
 م.2٠21 سبتمبر 3٠

 
ً لصالح المجموعة تقضي بإلغاء )1٩4وقد أصدر ديوان المظالم ) •  ( قراراً من قرارات اللجنة وتبلغ القيمة اإلجمالية للغرامات الملغاة1٩4( حكما

 م.2٠21 سبتمبر 3٠مليون لاير سعودي كما فى  3٩4
 
مليون لاير سعودي  3٩4بعض هذه األحكام أصبحت نهائية واجبة النفاذ )بعد تأكيدها من محكمة االستئناف( وبلغ مجموع غراماتها الملغاة بحكم نهائي  •

 م.2٠21 سبتمبر 3٠كما في 
 

 تم تسجيل مخصصات كافية. قد ، تعتقد إدارة المجموعة بأنهم2٠21 سبتمبر 3٠هذه الدعاوى كما في وموقف بناًء على حالة 
 

( قضية مقامة من بعض المساهمين ضد المجموعة أمام لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية وال تزال بعض هذه الدعاوى منظورة أمام 1٩2كما أن هناك )

 .( قضية متداولة6( قرارنهائي لصالح الشركة، وال تزال عدد )186)عدد  م2٠21 برسبتم 3٠اللجنة المختصة. علماً بأنه قد صدر بشأنها حتى تاريخ 
 
 

. حيث تقوم المجموعة بتقديم إقراراتها الزكوية بشكل موحد ابتداًء من السنة (ئةيوالجمارك )اله بةيالزكاة والضر ئةيهتخضع المجموعة للزكاة حسب تعليمات 

وما بعدها. والتي تتضمن الشركة وشركاتها التابعة وذلك لكون المجموعة ذمة مالية واحدة مملوكة ويتم إدارتها من قبل م 2٠٠٩ديسمبر  31المالية المنتهية في 

 .الشركة
 

مت م قا2٠16ديسمبر  31 المنتهية فيالمالية وقامت بسداد الزكاة المستحقة. خالل السنة م 2٠2٠قدمت المجموعة إقرارتها الزكوية للهيئة لألعوام حتى عام 

 . لألعوام المذكورةالموحدة م نتيجة لتعديالت القوائم المالية 2٠14م و 2٠13المجموعة بتقديم اقراراتها الزكوية المعدلة لعامي 
 

م. استلمت المجموعة الربوط الخاصة بالزكاة وضريبة االستقطاع والتي أظهرت مستحقات زكوية 2٠٠٩أنهت المجموعة وضعها الزكوي للسنوات حتى عام 

م 2٠11م و 2٠1٠مليون لاير سعودي و ضريبة استقطاع إضافية للسنوات  157م بقيمة 2٠18م إلى 2٠14م والسنوات من 2٠11م و 2٠1٠إضافية للسنوات 

ضدها صادر م ، استلمت المجموعة حكًما 2٠21مليون لاير سعودي ، والتي اعترضت عليها المجموعة أمام اللجان االبتدائية واالستئنافية. في أبريل  147بمبلغ 

لصالح سابقا حكام الصادرة م والذي لم يكن متوافقا مع األ2٠11م و 2٠1٠من األمانة العامة للجان الضريبية يتعلق بربوط ضريبة االستقطاع عن عامي 

في الحكم الصادر ضدها والذي إلى األمانة العامة للجان الضريبية إلتماس إعادة نظر قدمت المجموعة بناء على ذلك و .م2٠٠٩م و 2٠٠8عامي عن المجموعة 

 .عنه أي مخصصات إضافيةيترتب لن أن هذا الحكم بالمجموعة تعتقد  قيد الدراسة.الزال حاليا 

 



 )شركة مساهمة سعودية(شركة إتحاد إتصاالت 
 المالية األولية الموحدة المختصرةإيضاحات حول القوائم 

 م212٠ سبتمبر 3٠أشهر المنتهية فى التسعة لفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 للتقريرالقطاعات التشغيلية. يتطلب المعيار الدولي  8 المالى للتقريرأدناه وفقاً للمعيار الدولي معروضة إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة 

منتظم من قبل صانع القرارات التشغيلية الرئيسي للمجموعة تحديد القطاعات التشغيلية استناداً إلى التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بشكل  8 المالى

 والمستخدمة في توزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.
 

لق بعملياتها في تعمل المجموعة في خط أعمال واحد وهي تقديم خدمات االتصاالت والمنتجات ذات العالقة. معظم إيرادات المجموعة وأرباحها وموجوداتها تتع

عمال ووحدة العربية السعودية. القطاعات التشغيلية التي يتم رفعها بإنتظام إلى صانع القرارات التشغيلية الرئيسي في المجموعة هي المستهلكين واألالمملكة 

 أعمال المشغلين وخدمات التعهيد.
 

ا هو المقياس الذي يتم تقديمة الي مجلس إدارة المجموعة اعتاد صانع القرارات التشغيلية الرئيسي استالم المعلومات التشغيلية األخرى بصفة مجمعة. وهذ

 .القطاعات التشغيليةألغراض توزيع الموارد وتقييم أداء 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية  
 سبتمبر 30في 

 أشهر المنتهية التسعةلفترة  
 سبتمبر 30في 

 م2٠2٠  م2120  م2٠2٠  م2120
         

 7,٩٠3,861  8,006,791  2,515,822  2,590,935  إيرادات المستهلك
 1,515,784  1,867,910  473,224  629,310  إيرادات األعمال

 ٩4٠,٩16  891,876  314,٩٩4  323,685   إيرادات وحدة أعمال المشغلين
 152,85٠  170,060  5٠,٩73  62,186  إيرادات خدمات التعهيد

 1٠,513,411  10,936,637  3,355,٠13  3,606,116  إجمالي اإليرادات

         
 (4,33٠,٠٩1)  (4,531,917)  (1,2٩٩,٠86)  (1,420,003)  اإليراداتإجمالي تكلفة 

 (2,213,887)  (2,306,703)  (7٠6,٩13)  (796,888)   إجمالي مصروفات التشغيل
 (2,٩68,622)  (2,922,260)  (٩٩2,٩2٠)  (966,051)  االستهالك واإلطفاء

 (14,238)  -  -  -  خسائر اإلنخفاض فى قيمة الممتلكات والمعدات
 (415,435)  (369,264)  (131,352)  (124,189)  إجمالي المصروفات غير التشغيلية

 1,765,214  884,940  748,664  460,255  النفقات الرأسمالية
 

 أحداث الحقة  -16

الموحدة المختصرة واإلفصاحات ذات الصلة عن فترة األولية والتي قد تؤثر بشكل جوهري على القوائم المالية  التقريرلم تحدث أي أحداث جوهرية بعد تاريخ 

 .م 2٠21 سبتمبر 3٠أشهر المنتهية في  التسعة
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 الحالية. الفترةمع عرض  لتتوافقبعض أرقام المقارنة  تصنيف تم إعادة

 


