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شركة إتحاد إتصاالت (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 2308م
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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التكوين والنشاط

2-2

شركة إتحاد إتصاالت
شركة إتحاد إتصاالت ("موبايلي " أو " الشركة ") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية ،بموجب سجل تجاري رقم
 0303230896صادر في مدينة الرياض بتاريخ  2ذو القعدة 0425هـ (الموافق  04ديسمبر 2334م) .إن المكتب الرئيسي للشركة هو ص.ب
 ،20388الرياض  ،00020المملكة العربية السعودية.
تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م 43/بتاريخ  2رجب 0425هـ (الموافق  08أغسطس 2334م) بالمصادقة على قرار مجلس
الوزراء رقم  089بتاريخ  20جمادى اآلخرة 0425هـ (الموافق  03أغسطس 2334م) القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة
سعودية بإسم "شركة إتحاد إتصاالت".
حصلت الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  093بتاريخ  20جمادى اآلخرة 0425هـ (الموافق  03أغسطس 2334م) على رخص إنشاء
وتشغيل شبكة الهاتف الجوال من الجيلين الثاني والثالث بجميع عناصرهما وتقديم خدماتهما كافة على المستوى المحلي والدولي من خالل شبكتها
الخاصة.
وبموجب قرار هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات برقم  5025بتاريخ  24جمادى اآلولى 0408هـ (الموافق  20فبراير 2307م) حصلت الشركة
على ترخيص موحد لتقديم كافة خدمات االتصاالت المرخصة بما في ذلك خطوط الصوت الثابت واإلنترنت الثابت.
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنشاء وتشغيل شبكة اإلتصاالت الالسلكية المتنقلة وشبك ات األلياف البصرية وتمديداتها ،وإدارة وتركيب وتشغيل
شبكات الهاتف واألجهزة الطرفية وأنظمة وحدات اإلتصاالت باإلضافة إلى بيع وصيانة أجهزة الهاتف وأنظمة وحدات اإلتصال في المملكة العربية
السعودية .وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية في  07ربيع الثاني 0426هـ (الموافق  25مايو 2335م).
يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع  74733مليون ريـال سعودي مقسمة إلى  773مليون سهم بقيمة  03ريـال سعودي للسهم
الواحد.
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الشركات التابعة
فيما يلي ملخص بالشركات التابعة للشركة ونسب الملكية في كل منها:
االسم

نسبة الملكية

بلد التأسيس

 02ديسمبر 1328

 03سبتمبر 1328
شركة موبايلي فنتشرز القابضة
شركة موبايلي انفوتك الهند
الخاصة المحدودة
شركة بيانات األولى لخدمات
الشبكات
شركة شبكة زاجل الدولية
لإلتصاالت
الوطنية لحلول األعمال
الشركة
للخدمات
صحتي
شركة
المعلوماتية*
الشركة الوطنية لحلول األعمال
ش.م.ح

اإلستثمار األولى

البحرين

مباشرة
٪033

غير مباشرة
-

مباشرة
٪033

غير مباشرة
-

24503

الهند

٪99499

٪3430

٪99499

٪3430

04806

المملكة العربية السعودية

٪99

٪0

٪99

٪0

045334333

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

٪96
٪95

٪4
٪.5

٪96
٪95

٪4
٪.5

834333
94533

المملكة العربية السعودية

٪25

-

٪93

٪03

04333

اإلمارات العربية المتحدة

-

٪033

-

٪033

084

* بتاريخ  0يوليو  ، 2308تم تخفيض استثمار الشركة في شركة صحتي للخدمات المعلوماتية من  ٪033إلى  ، ٪25وبالتالي  ،تم تصنيفها كاستثمار
في مشروع مشترك وتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية.
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شركة إتحاد إتصاالت (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 2308م
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
أسس اإلعداد

-1
2-1

المعايير المحاسبية المطبقة
تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة األولية المختصرة المعلومات المالية للشركة وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعين "المجموعة").
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة األولية المختصرة غير المراجعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 04التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة
العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ال تتضمن القوائم المالية الموحدة األولية المختصرة كافة المعلومات المطلوبة للقوائم المالية السنوية الموحدة الكاملة ويجب أن تقرأ باإلقتران مع
القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية فى  00ديسمبر .2307
تم إعتماد القوائم المالية الموحدة األولية المختصرة غير المراجعة لألصدار في  02صفر 0443هـ (الموافق  20أكتوبر 2308م).

1-1

أساس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة بالتكلفة التاريخية ما لم يذكر خالف ذلك وبإستخدام أساس مفهوم اإلستمرارية.

0-1

عملة العرض والنشاط
تم عرض هذه المالية الموحدة األولية المختصرة بالريال السعودي والذي يعتبر عملة النشاط للمجموعة .تم تقريب كافة المبالغ إلى أقرب ألف
ما لم يذكر خالف ذلك.

-0

السياسات المحاسبية الهامة
السياسات المحاسبية المطبقة فى هذه القوائم المالية الموحدة األولية المختصرة هى وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية
السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهى نفس السياسات المطبقة فى القوائم
المالية السنوية للمجموعة والمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى
الصادرة بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما فى  00ديسمبر .2307فيما عدا تطبيق المعايير الجديدة الفعالة إعتبارا من  0يناير 2308م.
لم تقم المجموعة بتطبيق مبكر ألى معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولكنه غير سارى المفعول بعد.
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شركة إتحاد إتصاالت (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 2308م
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
-0

السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
2-0

المعيار الدولي للتقرير المالي  21اإليرادات من العقود مع العمالء

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  05باستخدام طريقة التأثير المتراكم في تاريخ التطبيق األولي ( 0يناير  .)2308وبناء على ذلك ،
لم يتم تعديل المعلومات المقدمة لعام .2307
تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة التغييرات التي طرأت على السياسات المحاسبية السابقة فيما يتعلق بإيرادات المجموعة موضحة
أدناه:
طبيعة التغير فى السياسة المحاسبية
طبيعة وتوقيت إستيفاء إلتزامات األداء وشروط السداد
المنتج  /الخدمة
الهامة
إيرادات األلياف البصرية

إيرادات رسوم التركيب واإلعداد

تقدم المجموعة أشهر مجانية (باإلضافة إلى مدة العقد) من
الخدمات لعمالء األلياف البصرية المدفوع مسبقا كجزء من
الحملة الترويجية

سابقا  ،اعترفت المجموعة باإليراد على مدة
العقد األصلية (باستثناء استحقاق األشهر المجانية
الترويجية).

وفي هذا السياق  ،يمتد التزام أداء المجموعة إلى تقديم
الخدمات طوال الفترة بما في ذلك األشهر إضافية.

بموجب المعيار الدولي للتقرير المالى  ، 05يتم
اإلعتراف باإليرادات المتعلقة بعقود األلياف
البصرية المدفوعة مسبقا طوال مدة العقد
بالكامل.

تشتمل عقود الجزء الخاص بالمؤسسة التي دخلت فيها
المجموعة على عناصر التثبيت والتجهيز لمرة واحدة التي
تم تحرير فاتورة بها للعميل في بداية العقد.

سابقا  ،يتم تسجيل هذه الرسوم كإيراد  ،عندما
يتم إصدار فاتورة بها إلى العميل

تحدد المجموعة أن رسوم التركيب واإلعداد لمرة واحدة
على أنها عرضية لتقديم الخدمات بموجب العقد ؛ وأن
العميل ال يمكنه االستفادة من التركيب واإلعداد بشكل منفرد
تحديد التزامات األداء على منتجات
العروض المجمعة

تحقق المجموعة إيرادات من تقديم خدمات االتصاالت  ،مثل
الوصول إلى الشبكة  ،واستخدام فترات البث  ،والرسائل
وخدمات اإلنترنت  ،وكذلك من مبيعات األجهزة المحمولة
قد يتم بيع المنتجات والخدمات بشكل منفصل أو في عروض
مجمعة وبناء على ذلك  ،قد يختلف توقيت إستيفاء إلتزامات
األداء في العروض المجمعة ؛ بمعنى أنه قد يتم استيفاء
التزامات األداء المتعلقة بمبيعات األجهزة عندما يستحوذ
العميل على الجهاز .يحدث هذا عادة عندما يوقع العميل على
عقد جديد ويتم الدفع على أساس الشروط التعاقدية

برنامج الوالء للعميل

تقدم المجموعة برنامج الوالء للعمالء الذي يقدم مزايا
متنوعة للمشتركين .تعتمد مكافآت برنامج الوالء للعمالء
على استخدام العميل للخدمات التي تقدمها المجموعة .تقوم
المجموعة بتخصيص المقابل المستلم لألجهزة المحمولة
وخدمات االتصاالت إلى نقاط الوالء القابلة لالستبدال مقابل
أي مشتريات مستقبلية بناء على سعر البيع المستقل لكل
منها .كما تبيع المجموعة أيضا هذه المكافآت ألطراف ثالثة
الستخدامها في األنشطة الترويجية للمجموعة
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بموجب المعيار الدولي للتقرير المالى  ، 05يتم
االعتراف برسوم التركيب واإلعداد ﮐإيرادات
علﯽ مدى فترة العقد

سابقا  ،تم إثبات إيرادات األجهزة على أساس
صافى القيمة العادلة بعد الخصومات
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالى  ، 05يتم
توزيع المتحصالت بين منتجات وخدمات
منفصلة في العروض المجمعة (التزامات أداء
منفصلة) على أساس أسعار البيع القائمة بذاتها.
يتم تحديد أسعار البيع القائمة بذاتها على أساس
قائمة األسعار التي تقوم فيها المجموعة عادة ببيع
هذه المنتجات والخدمات.

سابقا  ،قامت المجموعة بتوزيع أرصدة منح
لعمالئها على أساس قيم المعاملة المعنية وتم
إثبات التكلفة الناتجة مقابل إيرادات المعامالت
األساسية
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالى  ، 05يتم
توزيع المتحصالت بين منتجات وخدمات
منفصلة في العروض المجمعة (التزامات أداء
منفصلة) على أساس أسعار البيع القائمة بذاتها

شركة إتحاد إتصاالت (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 2308م
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
-0

السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
2-0

المعيار الدولي للتقرير المالي  21اإليرادات من العقود مع العمالء (يتبع)

المنتج  /الخدمة

طبيعة وتوقيت إستيفاء إلتزامات األداء وشروط السداد
الهامة

طبيعة التغير فى السياسة المحاسبية

حقوق العمالء الغير مستخدمة

في سياق عقود الخدمات الصوتية والبيانات المدفوعة مسبقا
 ،قد اليتمكن العمالء من االستفادة من جميع حقوقهم في
استالم السلع أو الخدمات  ،بسبب انتهاء مدة اإلئتمان أو
بسبب انتهاء مدة العقد المدفوعة مسبقا.

سابقا  ،اعترفت المجموعة بإيرادات إنقطاع
الخدمة عند انقضاء حقوق العميل في استالم
الخدمات  ،عادة مع انتهاء مدة العقد االئتمانية أو
مدة العقد المدفوع مسبقا

تكاليف الحصول على العقود  /تكاليف
الوفاء بالعقود

تتكبد المجموعة فقط تكاليف تدريجية

بموجب المعيار الدولي للتقرير المالى  ، 05يتم
تقدير إيرادات إنقطاع الخدمة في بداية العقد و
االعتراف باإليرادات خالل الفترة .يتم التنبؤ
بمعدالت إنقطاع الخدمة عندما يكون هناك سجل
كاف لتحديد المعدل التاريخى إلنقطاع الخدمة
بدقة ؛ والذى يستخدم فى التنبؤ بإنقطاع الخدمة
المستقبلي

-

الحصول على عقود مع العمالء (عموالت  ،حوافز
المبيعات وغيرها)
الوفاء بالتزاماتها بموجب العقود المبرمة مع العمالء
(تكلفة األجهزة وتكاليف المقاول من الباطن)
ولن يتم تكبدها بخالف ذلك

سابقا  ،تم تحميل بعض التكاليف المتكبدة في
الحصول على العقود (العموالت وحوافز
المبيعات وغيرها) أو تكاليف الوفاء بالتزامات
األداء بموجب العقود المبرمة مع العمالء (تكلفة
األجهزة وتكاليف المقاول من الباطن) على قائمة
الربح أو الخسارة الموحدة وعند تكبدها.
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالى  ، 05يتم
رسملة جميع التكاليف المتزايدة والتي يتم تكبدها
مباشرة نتيجة الحصول على عقد أو مجموعة من
العقود أو الوفاء بالتزامات بموجب عقد مع
عميل وإستهالكها على مدى فترة العقد  ،إلى
الحد الذي تعتزم فيه المجموعة استرداد هذه
األرصدة.
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شركة إتحاد إتصاالت (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 2308م
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
-0

السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
1-0

المعيار الدولي للتقرير المالي  -3األدوات المالية
يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي  9متطلبات اإلعتراف وقياس األصول المالية والمطلوبات المالية وبعض العقود لشراء أو بيع البنود غير
المالية .يستبدل هذا المعيار معيار المحاسبة الدولي رقم  09األدوات المالية :االعتراف والقياس.
تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة موضحة أدناه.
(أ) تصنيف وقياس األصول المالية والمطلوبات المالية
يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي  9إلﯽ حد ﮐبير بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي رقم  09لتصنيف وقياس المطلوبات
المالية ومع ذلك  ،فإنه يلغي فئات معيار المحاسبة الدولي رقم  09السابقة للموجودات المالية المحتفظ بها حتى االستحقاق والقروض والذمم
المدينة والمتاحة للبيع.
لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9تأثيرا كبيرا على السياسات المحاسبية للمجموعة المتعلقة بالمطلوبات المالية .إن تأثير المعيار
الدولي الدولي للتقرير المالي  9على تصنيف وقياس األصول المالية مبين أدناه.
وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  ، 9عند اإلثبات المبدئي  ،يتم تصنيف الموجودات المالية على نحو القياس بالتكلفة المطفأة  ،أدوات الدين
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،أدوات حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخر أو الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
الربح والخسارة.يستند تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  9بشكل عام على نموذج العمل الذي يتم فيه إدارة
الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.
يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديده بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 يتم اإلحتفاظ باألصل في نموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية .والشروط التعاقدية ألداة تنشأ في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكون فقط مدفوعات ألصل الدين والفوائد على المبلغ األصلى
القائم.
يتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديده بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة:
 يتم اإلحتفاظ باألصل في نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية .والشروط التعاقدية ألداة تنشأ في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكون فقط مدفوعات ألصل الدين والفوائد على المبلغ األصلى
القائم.
عند اإلعتراف المبدئي باإلستثمار فى األسهم غير المحتفظ به للمتاجرة  ،يمكن للمجموعة اختيار غير قابل لإللغاء لعرض التغيرات الالحقة
فى اإلستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا اإلختيار على أساس كل إستثمار على حدة.
يتم قياس جميع الموجودات المالية غير المصنفة ﮐمقاسه بالتﮐلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ﮐما هو مبين أعاله
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .ويشمل ذلك جميع األصول المالية المشتقة .عند اإلعتراف المبدئي  ،يجوز للمجموعة تحديد
أصل مالي بشكل غير قابل لإللغاء والذي يستوفي المتطلبات التي سيتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر كأصل مالى مقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة إذا أدى ذلك إلى تقليل أو عدم وجود أي انخفاض جوهري في إحتماالت
المحاسبة التي قد تنشأ بطريقة أخرى.
يتم قياس األصل المالي (ما لم يكن ذمم مدينة بدون مكون تمويل كبير والذي يتم قياسه مبدئيا بسعر المعاملة) مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليه
 -بالنسبة إلى بند ليس في القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  -تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى اكتسابها.
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شركة إتحاد إتصاالت (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 2308م
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
-0

السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
1-0

المعيار الدولي للتقرير المالي  -3األدوات المالية (يتبع)
(أ) تصنيف وقياس األصول المالية والمطلوبات المالية (يتبع)
تنطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية.

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم اإلعتراف باألرباح والخسائر الصافية  ،بما في ذلك
أي فوائد أو إيرادات توزيعات أرباح  ،في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة األولية المختصرة

أصول مالية بالتكلفة المطفأة

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم تخفيض التكلفة المطفأة
من خسائر انخفاض القيمة .يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية
وانخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة األولية المختصرة .يتم إثبات أي مكسب أو خسارة
في إستبعاد اإلستثمار في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة األولية المختصرة.

أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم اإلعتراف بالفوائد المحتسبة باستخدام طريقة الفائدة
الفعلية وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
األولية المختصرة .يتم اإلعتراف بصافى األرباح والخسائر األخرى في قائمة الدخل الشامل اآلخر
الموحدة األولية المختصرة .عند االستبعاد  ،يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل
الشامل اآلخر إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة األولية المختصرة.

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم إثبات توزيعات األرباح كدخل في قائمة الربح أو
الخسارة الموحدة األولية المختصرة ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل بوضوح استرداد جزء من تكلفة
االستثمار .يتم اإلعتراف بصافى األرباح والخسائر األخرى في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة األولية
المختصرة والتي ال يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة األولية المختصرة.

(ب) إنخفاض الموجودات المالية
تقوم المجموعة بتحديد مخصص خسارة خسائر االئتمان المتوقعة حول أدوات الدين التي يتم قياسها بالتﮐلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر  ،والذمم المدينة وعقود الضمان المالي .ال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة لإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية.
يعكس مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي باألداة المالية المعنية.
تطبق المجموعة النهج المبسط الحتساب االنخفاض في القيمة بالنسبة للذمم المدينة  ،ودائما يتم إثبات اإلنخفاض على أساس مدى العمرللخسائر
اإلئتمانية المتوقعة .يتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة على هذه الموجودات المالية باستخدام معدل تدفق يعتمد على تجربة خسارة االئتمان
التاريخية للمجموعة  ،مع ت عديلها للعوامل الخاصة بالمدينين  ،والظروف االقتصادية العامة وتقييم كل من االتجاه الحالي وكذلك التوقعات
للظروف في تاريخ اإلبالغ  ،بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود حيثما كان ذلك مناسبا.
بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى  ،تطبق المجموعة النهج العام لحساب االنخفاض .يتم إستخدام خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر
عندما تكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي و خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  02شهرا عندما ال تزيد مخاطر
االئتمان على األداة المالية بشكل كبير منذ االعتراف األولي.
تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألداة المالية قد زادت بشكل كبير منذ تسجيلها المبدئي من خالل األخذ في االعتبار التغير في مخاطر
التقصير الذي يحدث على مدى العمر المتبقي لألداة المالية.
في تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األدوات المالية قد زادت بشكل كبير منذ اال عتراف األولي  ،فإن المجموعة تقارن مخاطر حدوث
تقصير على األدوات المالية كما في نهاية فترة التقرير مع وجود خطر حدوث تقصير على األداة المالية في تاريخ االعتراف األولي .عند إجراء
هذا التقييم  ،تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات الكمية والنوعية التي تكون معقولة وقابلة للدعم  ،بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات
التطلعية المتوفرة.
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شركة إتحاد إتصاالت (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 2308م
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
-0

السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
1-0

المعيار الدولي للتقرير المالي  -3األدوات المالية (يتبع)
(ب) إنخفاض الموجودات المالية (يتبع)
تفﺘﺮض الﻤﺠﻤﻮعة أن مﺨاﻃﺮ االئﺘﻤان على األداة الﻤالﻴة لﻢ تﺰداد بﺸﻜﻞ ملﺤﻮظ مﻨﺬ الﺘﺴﺠﻴﻞ الﻤﺒﺪئي إذا تﻢ تﺤﺪيﺪ األداة الﻤالﻴة على أنها ذات
مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ الﺘقﺮيﺮ .يتم تحديد أداة مالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة إذا )0( :أن األداة المالية لديها مخاطر منخفضة
للتخلف عن السداد  ) 2( ،أن يكون لدى المقترض قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته النقدية التعاقدية في األجل القريب )0( .حدوث تغيرات سلبية
في الظروف االقتصادية والتجارية على المدى الطويل  ،من الممكن ولكن ليس بالضرورة  ،تقليل قدرة المقترض على الوفاء بالتزامات التدفق
النقدي التعاقدية.
يعتبر قياس خسائر االئتمان المتوقعة دالة على احتمال التخلف عن السداد  ،أو الخسارة المعطاة االفتراضية (بمعنى حجم الخسارة إذا كان هناك
تخلف عن السداد) والتعرض عند التخلف عن السداد .يعتمد تقييم احتمالية التخلف عن السداد على البيانات التاريخية المعدلة بواسطة معلومات
تطلعية.
تقوم المجموعة باإلعتراف بخسارة انخفاض القيمة أو عمليات اإللغاء في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة األولية المختصرة لجميع األدوات
المالية مع إجراء تعديل مقابل قيمتها الدفترية من خالل حساب مخصص الخسارة  ،باستثناء االستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ،والتي يتم إثبات مخصص الخسارة في قائمة الدخل الشامل الموحدة األولية المختصرة والمتراكم في
احتياطي إعادة تقييم اإلستثمار  ،وال يقلل من القيمة الدفترية لألصل المالي في قائمة المركز المالي الموحدة األولية المختصرة.
(ج) إلغاء اإلعتراف
يتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي (أو جزء من األصل المالي أو جزء من األصول المالية المماثلة ،عندما ينطبق) عندما:
 إنتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل
 قامت المجموعة ينقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تعهدت بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل بدون أي تأخير
جوهري لطرف ثالث من خالل ترتيبات وإما
(أ) قيام المجموعة بتحويل كافة المخاطر ومزايا األصل بصورة جوهرية
(ب) لم تقم المجموعة بنقل أو اإلحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األصل بصورة جوهرية ولكن قامت بنقل السيطرة على األصل.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 2308م
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
يلخص الجدول التالي أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالى  05و المعيار الدولي للتقرير المالى  9على القوائم المالية الموحدة األولية المختصرة
للمجموعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر .2308

األثر على قائمة المركز المالي الموحدة األولية المختصرة
تعديل المعيار
الدولى للتقرير
المالى 21

كما تم إدراجه

تعديل المعيار
الدولى للتقرير
المالى 3

المبالغ دون تطبيق
المعيار الدولى
للتقرير المالى 21
و3

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
دفعات رأسمالية
استثمار في مشروع مشترك
موجودات مالية
إجمالي الموجودات غير المتداولة

114,304,12
848884833
1214818
24331
84182
0248324222

-

-

114,304,12
848884833
1214818
24331
84182
0248324222

الموجودات المتداولة
مخزون
موجودات تعاقدية
ذمم مدينة
المستحق من أطراف ذوي عالقة
المصروفات المدفوعة مقدما والموجودات األخرى
موجودات مالية أخرى
النقد وما في حكمه
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات

,14323
134101
0488,402,
834212
241224,21
241334333
24,1,4811
841,14383
,3420342,1

()594205
()574593
()0064825
()0064825

2774096
2774096
2774096

,14323
,42224823
834212
241304881
241334333
24,1,4811
84,304113
,341334822

المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية
رأس المال
إحتياطي نظامي
أرباح مبقاة
إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية
إجمالي حقوق الملكية

848334333
142,84382
04,834333
)(224810
2048384008

()794607
()794607

2774096
2774096

848334333
142,84382
042284823
)(224810
2,43314228

المطلوبات غير المتداولة
قروض وأوراق دفع
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
إيرادات مؤجلة
إيرادات منح حكومية مؤجلة
مطلوبات مالية أخرى
مخصص إلتزام إيقاف التشغيل
إجمالي المطلوبات غير المتداولة

214103488,
,014,18
134212
2,24,23
1304883
1184281
2042334,03

-

-

214103488,
,014,18
134212
2,24,23
1304883
1184281
2042334,03

المطلوبات المتداولة
الجزء المتداول من قروض وأوراق دفع
ذمم دائنة
مطلوبات تعاقدية
المستحق إلي أطراف ذوي عالقة
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
مخصصات
مخصص الزكاة
إيرادات منح حكومية مؤجلة
إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

24,014212
142034101
2214328
884238
,48,84203
38,4312
884338
234102
2142,24028
1240024838
,3420342,1

()0654368
0284089
()029
()074238
()074238
()0064825

2774096

24,014212
142034101
884238
,48824823
38,4312
884188
234102
21423,4223
12413,4133
,341334822
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األثر على قوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة األولية المختصرة
تعديل المعيار الدولى
للتقرير المالى 21

تعديل المعيار الدولى
للتقرير المالى 3

المبالغ دون تطبيق
المعيار الدولى للتقرير
المالى  21و3

اإليرادات

848304132

74364

-

848234023

تكلفة المبيعات

)(041384108

04064

-

)(041314880

إجمالي الربح

142324313

84428

-

1413,4,88

مصاريف بيعية وتسويقية

)(243234800

()244906

-

()2433,42,3

مصاريف عمومية وإدارية

)(8224821

-

-

()8224821

خسائر اإلنخفاض فى قيمة الذمم المدينة

)(2134200

-

04470

()2,34223

االستهالك واإلطفاء

)(1488348,0

-

-

()1488348,0

خسائر اإلنخفاض فى قيمة الممتلكات والمعدات

)(804000

-

-

()804000

إيرادات أخرى

824102

()04000

-

814228

ربح ( /خسارة) التشغيل

0014880

()074630

04470

0234811

حصة في نتائج مشروع مشترك

181

-

-

181

مصاريف تمويلية

)(1814,21

-

-

)(1814,21

إيرادات تمويلية

114820

-

-

114820

(الخسارة)  /الربح قبل الزكاة

)(1124182

()074630

04470

)(1,14833

الزكاة

104213

029

-

104318

كما تم إدراجه

(خسارة)  /ربح الفترة

)(1314311

()074272

04470

()1284812

إجمالي (الخسارة)  /الربح الشامل للفترة

)(1014312

()074272

04470

()1,84813
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شركة إتحاد إتصاالت (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 2308م
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
-,

التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة األولية المختصرة للمجموعة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المسجلة
لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة .إن عدم التأكد من هذه التقديرات
واإلفتراضات يمكن أن يؤدي إلى نتا ئج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي تتأثر بها في الفترات المستقبلية .إن
األحكام الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هى نفس تلك التى تم تطبيقها فى القوائم المالية السنوية للمجموعة والمعدة وفقا للمعايير
الدولية لل تقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين كما فى  00ديسمبر  .2307فيما عدا األحكام والتقديرات المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  05و المعيار الدولي للتقرير المالي
 9والموضحة في إيضاح .0
 2-,قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو يتم دفعه لتسوية التزام في معاملة اعتيادية بين مشاركين في السوق فى تاريخ القياس.
يستند قياس القيمة العادلة على إفتراض أن معامالت بيع األصل أو تحويل اإللتزام يحدث إما:
-

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو

-

في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق المتقدمة الخاصة بالموجودات أو المطلوبات

إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر تقدما يجب أن يكون قابال للوصول إليه من قبل المجموعة .يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو اإللتزام باستخدام
اإلفتراضات التي سوف يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو اإللتزام بإفتراض أن المشاركين في السوق يمثلون مصلحتهم
اإلقتصادية.
قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في اإلعتبار قدرة المشاركين في السوق علي تحقيق منافع إقتصادية باستخدام الموجودات في أقصى
وأفضل استخداماتها أو ببيعها لمشارك آخر في السوق يستخدم نفس األصل في أقصى و أفضل استخدام له.
تستخدم المجموعة طرق التقييم المالئمة في ظل الظروف التي تكون فيها المعلومات الالزمة متاحة لقياس القيمة العادلة وتعظيم االستفادة من
المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير المالحظة.
يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة األولية المختصرة ضمن تسلسل
القيمة العادلة .ويتم اإلفصاح عن ذلك أدناه ،بناء على مدخالت أقل مستوى الذي يعتبر هاما لقياس القيمة العادلة ككل:
المستوى األول :األسعار المتداولة (بدون تعديل) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.
المستوى الثاني :قياس القيمة العادلة باستخدام مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى األول الذي يمكن مالحظته إما بصورة مباشرة
أو بصورة غير مباشرة.
المستوى الثالث :قياس القيمة العادلة باستخدام مدخالت أقل في المستوي التي تعتمد على بيانات سوقية غير قابلة للمالحظة.
بالنسبة للموجودات المعترف بها في القوائم المالية الموحدة األولية المختصرة بالقيمة العادلة على أساس متكرر ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان
التحويل قد حدث بين المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف (استنادا إلى أدنى مستوى من المدخالل الهامة إلى قياس القيمة
العادلة ككل) في نهاية فترة التقرير .تقوم ال مجموعة بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكررة وقياس القيمة العادلة غير
المتكررة.
في تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بتحليل التغيرات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يجب إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقا للسياسات المحاسبية
للمجموعة .ولهذا التحليل تقوم المجموعة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم من خالل مطابقة المعلومات في إحتساب التقييم مع
العقود والمستندات األخرى ذات العالقة .كما تقوم المجموعة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل أو إلتزام مع المصادر الخارجية األخرى
لتحديد ما إذا كان التغير معقوال .ألغراض إفصاحات القيمة العادلة قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة
وخصائص ومخاطر األصل أو اإللتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.
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شركة إتحاد إتصاالت (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 2308م
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
-1

ممتلكات ومعدات
أراضى

مبانى

تحسينات عقار
مستأجر

معدات شبكة اإلتصاالت

أجهزة وبرامج حاسب
آلي

معدات مكتبية
ومفروشات

سيارات

أعمال رأسمالية قيد
التنفيذ

اإلجمالى

التكلفة:
في  0يناير 2308م
إضافات
إعادة تصنيف
تحويالت
استبعادات
في  03سبتمبر 2308م

2744703
()04508
2704092

040774439
04026
()04559
454477
042234450

8094589
64933
)(094099
8374293

0746924505
045304300
0264640
0945234237

540494027
0494736
24794
84738
()00
540034524

5304489
04000
765
5374565

04346
04346

7464377
()04002
()0834826
()048
0604970

4640864082
046634942
()434876
4843364248

االستهالك واإلنخفاض:
في  0يناير 2308م
المحمل للفترة
اإلنخفاض
إعادة تصنيف
استبعادات
في  03سبتمبر 2308م

-

2074739
494078
()427
2864663

6664700
294635
)(054460
6634875

0749444559
243334489
804000
2343284080

046004585
4004322
()008
()00
443424258

4744849
064443
765
4924354

24436
088
24594

-

2249574840
245374022
804000
()054474
2545024822

صافي القيمة الدفترية
في  03سبتمبر 2308م
في  00ديسمبر 2307م

1804231
2744703

3004830
9094733

2,24,21
0724856

234,324812
0947474976

241284122
045074742

214122
284643

,11
643

0204382
7464377

114,304,12
2044284040

قامت المجموعة برسملة تكاليف تمويل خالل الفترة المنتهية فى  03سبتمبر 2308م بمبلغ  645مليون ريال سعودي ( 00ديسمبر 2307م 036 :مليون ريال سعودي) ورواتب فنيين لدي الشركة بمبلغ  006مليون ريال سعودي
( 00ديسمبر 2307م 069 :مليون ريال سعودي).
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شركة إتحاد إتصاالت (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 2308م
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
-2

موجودات غير ملموسة
تراخيص خدمات
إتصاالت

حقوق االستخدام
غير
القابلة لإللغاء

الشهرة

أخرى

اإلجمالي

التكلفة:
0يناير 2308م
إضافات
 03سبتمبر 2308م

0043804795
4534035
0045044033

044664865
044664865

040234745
04578
040224020

974689
974689

0547694394
4504880
0642234977

اإلطفاء :
0يناير 2308م
المحمل للفترة
 03سبتمبر 2308م

645404997
2304754
647404750

-

4084860
604967
5334828

974689
974689

743784547
2604720
740424268

صافي القيمة الدفترية:
في  03سبتمبر 2308م
في  00ديسمبر 2307م

2483340,3
645404798

24,224821
044664865

2124,31
6804884

-

848884833
846934547

-8

مخزون
خالل الفترة المنتهية في  03سبتمبر  ،2308يوجد لدى المجموعة صافى رد تخفيض قيمة المخزون بمبلغ  53مليون ريال سعودي (الفترة
المنتهية في  03سبتمبر 2307م :صافى رد تخفيض قيمة المخزون بمبلغ  08مليون ريال سعودي) .تم إدراج هذه المصروفات ضمن تكلفة
المبيعات في قائمة الربح او الخسارة الموحدة األولية المختصرة.

-8

ذمم مدينة

ذمم مدينة
يطرح :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 03سبتمبر 1328م
143,84,,3
()143204381
0488,402,

 00ديسمبر 2307م
540094377
()046064529
046824548

فيما يلي حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:

الرصيد اإلفتتاحى
تعديل التطبيق األولى للمعيار الدولي للتقرير المالي 9
الرصيد اإلفتتاحى المعدل
المحمل خالل الفترة  /السنة
شطب خالل الفترة  /السنة
الرصيد فى الختامى

 03سبتمبر 1328م
()242024113
()1814310
()243214,11
()2134200
()143204381
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 00ديسمبر 2307م
()247034900
()247034900
()2004896
040384283
()046064529

شركة إتحاد إتصاالت (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 2308م
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
-3

معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة
خالل الفترة قامت المجموعة بالتعامل مع األطراف ذات العالقة التالية:
الطرف ذو العالقة

العالقة

مؤسسة اإلمارات لالتصاالت

مساهم مؤسس

غرفة اإلمارات لمقاصة البيانات

شقيقة لمؤسسة اإلمارات لالتصاالت

اتصاالت مصر

تابعة لمؤسسة اإلمارات لالتصاالت

اتصاالت أفغانستان

تابعة لمؤسسة اإلمارات لالتصاالت

اتصاالت نيجيريا الدولية المحدودة

تابعة لمؤسسة اإلمارات لالتصاالت

اتصاالت المغرب اس ايه )ماروك تليكوم)

تابعة لمؤسسة اإلمارات لالتصاالت

شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة

تابعة لمؤسسة اإلمارات لالتصاالت

شركة اتصاالت النكا برايفت ليمتد

تابعة لمؤسسة اإلمارات لالتصاالت

إميرجنج ماركتس تلكوميونيكشن سيرفسز ليمتد (إي إم تي إس نيجيريا)

زميلة لمؤسسة اإلمارات لالتصاالت

شركة الثريا لالتصاالت ش م خ (الثريا)

زميلة لمؤسسة اإلمارات لالتصاالت

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

خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة
خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة
رسوم إدارية
مصاريف إدارية أخرى
خدمات اتصاالت
خدمات أخرى

 03سبتمبر 1328م
334133
111413,
224830
,8428,
04233
-

 03سبتمبر 2307م
744920
0304734
064890
484730
04232
24506

أرصدة أطراف ذات عالقة
رصيد مستحق من
رصيد مستحق إلى

 03سبتمبر 1328م
834212
884238

 00ديسمبر 2307م
524409
924593

مزايا وتعويضات موظفي اإلدارة العليا

مزايا وتعويضات موظفين قصيرة األجل
مزايا وتعويضات موظفين بعد ترك العمل
إجمالي مزايا وتعويضات موظفي اإلدارة العليا

 03سبتمبر 1328م
104,30
24803
114010

 03سبتمبر 2307م
404695
04074
454369

تتكون الخدمات المقدمة لألطراف ذات العالقة من تقديم خدمات اإلتصاالت وخدمات الربط البيني وخدمات التجوال من قبل المجموعة على أساس
الشروط التجارية العادية .تتكون الخدمات المستلمة من األطراف ذات العالقة من خدمات االتصاالت وخدمات الربط البيني وخدمات التجوال
للمجموعة استنادا على الشروط التجارية العادية .يتم إحتساب أتعاب اإلدارة ومصروفات اإلدارة األخرى بناء على اإلتفاقيات ذات العالقة مع شركة
االتصاالت اإلماراتية .األرصدة المستحقة من وإلى األطراف ذات العالقة بدون ضمانات وسيتم تسويتها نقدا.
تكون المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا من مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة األخرين الذين هم من موظفي اإلدارة العليا بالمجموعة.
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شركة إتحاد إتصاالت (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 2308م
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
-23

قروض وأوراق دفع

قروض وأوراق دفع طويلة األجل
يخصم :الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

 03سبتمبر 1328م
2043814111
()24,014212
214103488,

 00ديسمبر 2307م
0448794672
()044034608
0044694304

أ) استحقاق القروض وأوراق الدفع:

أقل من سنة واحدة
بين سنة وخمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
-22

 03سبتمبر 1328م
24,014212
34,134133
04383428,

 00ديسمبر 2307م
044034608
840834304
543894333

الموجودات والمطلوبات المالية

 2-22الموجودات المالية
 03سبتمبر 1328م

 00ديسمبر 2307م

الموجودات المالية بالقيمة العادلة:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر*
إجمالي الموجودات المالية بالقيمة العادلة

84182
84182

74270
74270

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة:
ذمم مدينة
المستحق من أطراف ذوي عالقة
موجودات مالية أخرى
النقد ومافي حكمه
إجمالي الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
إجمالي الموجودات المالية

0488,402,
834212
241334333
24,1,4811
241834081
2418242,0

046824548
524409
043334333
040924080
549274048
549044409

241834081
الجزء المتداول من الموجودات المالية
84182
الجزء غير المتداول من الموجودات المالية
2418242,0
إجمالي الموجودات المالية
* إن القيمة العادلة لهذه األسهم الغير مدرجة تم تصنيفها على أنها مستوى ثالث.

549274048
74270
549044409

 1-22المطلوبات المالية
 03سبتمبر 1328م

 00ديسمبر 2307م

إجمالي المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة

2043814111
142034101
884238
1304883
234,884011

0448794672
446954532
924593
0946674764

الجزء المتداول من المطلوبات المالية
الجزء غير المتداول من المطلوبات المالية
إجمالي المطلوبات المالية

242,,4182
21480048,,
234,884011

640984703
0044694304
0946674764

مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة:
قروض وأوراق دفع
ذمم دائنة
المستحق إلي أطراف ذوي عالقة
مطلوبات مالية أخرى

-

إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتکلفة المطفأة ال تختلف جوهريا عن قيمتها الدفترية.
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اإليرادات

 03سبتمبر 1328م
االستخدام
رسوم التشغيل واالشتراك
أخرى

 03سبتمبر 2307م
االستخدام
رسوم التشغيل واالشتراك
أخرى
-20

اإلجمالى

المستهلك
540564804
045374750
0724797
843084081

األعمال
4494099
2594290
2664389
38,4183

وحدة أعمال المشغلين
5264200
754756
2324323

خدمات التعهيد
894066
834022

640024246
047674342
8344338
848304132

545674687
042474833
2024303
743474507

4624202
0204420
0074400
9304346

4224242
864039
5384050

654703
654703

644524040
045704220
5304282
845244644

خسارة السهم األساسية والمخفضة
تم احتساب خسارة السهم األساسية بتقسيم الخسارة للسنة العائدة إلى حاملي األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
القائمة خالل الفترة.
إن خسارة السهم المخفضة هي نفسها خسارة السهم األساسية حيث أنه ليس لدى الشركة أي أدوات مخفضة.
 03سبتمبر 1328م
()1314311
8834333
()3012

خسارة الفترة
المتوسط المرجح لعدد األسهم
خسارة السهم األساسية والمخفضة (ريال سعودي)
-2,

 03سبتمبر 2307م
()5274222
7734333
()3468

اإلرتباطات واإللتزامات المحتملة

 0-04اإلرتباطات
إرتباطات رأسمالية
على المجموعة ارتباطات رأسمالية ناتجة عن عقود توريد ممتلكات ومعدات مبرمة لم يتم تنفيذها حتى تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة
األولية المختصرة بمبلغ 0432مليار ريـال سعودي كما في  03سبتمبر 2308م ( 00ديسمبر 2307م 0497 :مليار ريال سعودي).
 2-04اإللتزامات المحتملة
على المجموعة التزامات محتملة على شكل خطابات ضمان واعتمادات مستندية بمبلغ  822مليون ريـال سعودي كما في  03سبتمبر 2308م
( 00ديسمبر 2307م 707 :مليون ريـال سعودي).
أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام االتصاالت التابعة لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات عدد من القرارات بفرض غرامات ضد
المجموعة والتي قامت المجموعة بالتظلم عليها وفقا لنظام اإلتصاالت والئحته التنفيذية  ،وتتنوع أسباب هذه القرارات ما بين كيفية إصدار
شرائح االتصال مسبقة الدفع أو تقديم لعروض غير معتمدة من قبل الهيئة أوغيرها من األسباب.
كما توجد دعاوى متنوعة مقامة من المجموعة ضد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أمام ديوان المظالم بالطعن ضد قرارات اللجنة وفقا
ألنظمة اإلتصاالت ،على التفصيل التالي:
 هناك عدد ( ) 780دعوى قضائية مقدمة بواسطة المجموعة ضد هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات قدرها  737مليون ريال
سعودي كما فى  03سبتمبر 2308م.


وقد أصدر ديوان المظالم ( )252حكما لصالح المجموعة تقضي بإلغاء ( )252قرارا من قرارات اللجنة وتبلغ القيمة اإلجمالية
للغرامات الملغاة  474مليون ريال سعودي كما فى  03سبتمبر 2308م.



بعض هذه األحكام اإلبتدائية أصبحت نهائية واجبة النفاذ (بعد تأكيدها من محكمة االستئناف) وبلغ مجموع غراماتها الملغاة بحكم
نهائي  466مليون ريال سعودي كما في  03سبتمبر 2308م.
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اإلرتباطات واإللتزامات المحتملة (يتبع)

 2-04اإللتزامات المحتملة (يتبع)
إضافة إلى ما سبق ،توجد ( ) 27دعوى مقامة من المجموعة ضد قرارات الهيئة والخاصة بآلية إحتساب الرسوم الحكومية وغيرها 08 .قضية
تتعلق بالرسوم الحكومية من بينها استلمت المجموعة كما في  03سبتمبر 2308م حكمين ابتدائيين لصالحها في قضيتين  ، ،كما صدر أحكام
نهائية لصالح الشركة في عدد ( ) 7سبعة قضايا  ،كما صدرأحكام نهائية بصرف النظر عن الدعاوى وإختصاص وزارة المالية بالنظر بها في
عدد ( )6ستة قضايا وصدر حكم ابتدائي بصرف النظر عن الدعاوى وإختصاص وزارة المالية بالنظر بها في دعوى واحدة والتزال بقية
الدعاوى عدد ( )2قضيتين متداولة أمام المحكمة اإلدارية.
ومن الصعب تحديد بمستوى مناسب من الدقة قيمة المطالبات نظرا لالختالف على طريقة احتسابها .ورغم أن الشركة ترى أن هذه المطالبات
ليس لها أساس قانوني والتطورات األخيرة عززت هذا الموقف إال أنه قد يكون لها تأثير جوهري على عمليات الشركة في حال تغيير لألطر
التنظيمية بأثر رجعي ،وهو ما يصعب تقديره.
استلمت المجموعة مطالبات إضافية من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات خالل الفترة المنتهية في  03سبتمبر 2308م مع األخذ في االعتبار
التقدم المحرز في الحاالت القانونية المذكورة أعاله  ،وعلى هذا األساس  ،قامت المجموعة بإعادة تقدير المخصصات المطلوبة مقابل
المطالبات كما في  03سبتمبر 2308م وقامت بتسجيل المخصصات المناسبة.
تتعرض المجموعة لبعض الدعاوي القضائية في سياق األعمال اإلعتيادية .تعتقد اإلدارة ومجلس اإلدارة أن المجموعة لديها مخصصات
مناسبة وكافية بناء على موقف هذه الدعاوى كما في  03سبتمبر 2308م.
كما أن هناك ( ) 077قضية مقامة من بعض المساهمين ضد المجموعة أمام لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية وال تزال هذه الدعاوى
منظورة أمام اللجنة المختصة .استلمت الشركة ( )5أحكاما إبتدائية و( )048أحكاما نهائية لصالحها في هذه القضايا ،وعدد ( )05قضية
محفوظة أو تم شطبها أو التنازل عنها أو موقوفة وعدد ( )9قضية متداولة كما في  03سبتمبر 2308م.
تخضع المجموعة للزكاة حسب تعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .حيث تقوم المجموعة بتقديم إقراراتها
الزكوية بشكل موحد ابتداء من السنة المالية المنتهية في  00ديسمبر 2339م وما بعدها .والتي تتضمن الشركة وشركاتها التابعة وذلك لكون
المجموعة ذمة مالية واحدة مملوكة ويتم إدارتها من قبل الشركة.
قدمت المجموعة إقرارتها الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل لألعوام حتى عام 2307م وقامت بسداد الزكاة المستحقة .خالل السنة المنتهية
في  00ديسمبر 2306م قامت المجموعة بتقديم اقراراتها الزكوية المعدلة لعامي 2300م و 2304م نتيجة لتعديالت القوائم المالية لألعوام
المذكورة.
أنهت المجموعة وضعها الزكوي وحصلت على الربوط الزكوية النهائية لألعوام حتى السنة المالية 2336م .استلمت المجموعة الربوط
الزكوية للسنوات من 2337م إلى 2300م والتي أظهرت مستحقات زكاة وضريبة استقطاع إضافية بمبلغ  007مليون ريـال سعودي و207
مليون ريـال سعودي ،على ا لتوالي ،والتي اعترضت عليها إدارة المجموعة أمام اللجان االبتدائية واالستئنافية .خالل السنة المنتهية في
 00ديسمبر  2307م ،أصدرت لجنة االعتراض الزكوية الضريبية االبتدائية أحكام في بعض مسائل الزكاة وضريبة االستقطاع وهذه االحكام
صدرت ضد المجموعة وتم االعتراض عليها في اللجنة االستئنافية .كما أصدرت اللجنة اإلستئنافية مؤخرا بعض األحكام لصالح الشركة فيما
يتعلق ببعض البنود المتعلقة بالزكاة وضريبة اإلستقطاع .تعتقد اإلدارة أن لديها مبررات كافية لالعتراض على األمور الواردة في الربط ومن
غير المتوقع أن تؤدي النتيجة النهائية لالعتراض إلى أي التزام جوهري.
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معلومات قطاعية
إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة مبينة أدناه وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  8القطاعات التشغيلية .يتطلب المعيار الدولي
للتقرير المالي  8تحديد القطاعات التشغيلية استنادا إلى التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل صانع القرارات التشغيلية
الرئيسي للمجموعة والمستخدمة في توزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.
تعمل المجموعة في خط أعمال واحد وهي تقديم خدمات االتصاالت والمنتجات ذات العالقة .معظم إيرادات المجموعة وأرباحها وموجوداتها
تتعلق بعملياتها في المملكة العربية السعودية .القطاعات التشغيلية التي يتم رفعها بإنتظام إلى صانع القرارات التشغيلية الرئيسي في المجموعة هي
المستهلكين واألعمال ووحدة أعمال المشغلين وخدمات التعهيد.

اعتاد صانع القرارات التشغيلية الرئيسي استالم المعلومات التشغيلية األخرى بصفة مجمعة .وهذا هو المقياس الذي يتم تقديمة الي مجلس إدارة
المجموعة ألغراض توزيع الموارد وتقييم أداء القطاع.
 03سبتمبر 1328م
 03سبتمبر 2307م
843084081
743474507
إيرادات المستهلك
38,4183
9304346
إيرادات األعمال
2324323
5384050
إيرادات وحدة أعمال المشغلين
834022
654703
إيرادات خدمات التعهيد
848304132
845244644
إجمالي اإليرادات
()041384108
()143324333
()1488348,0
()1214,2,
142214811

إجمالي تكلفة المبيعات
إجمالي مصروفات التشغيل
االستهالك واإلطفاء
إجمالي المصروفات غير التشغيلية
النفقات الرأسمالية
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()045544537
()242054075
()247384780
()5374384
042294486

