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) لایر سعودي مدفوع بالكامل، المسماة سابقاً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون". و ۰۰۰٬۰۰۰,۲٥(كي بي إم جي لالستشارات المھنیة شركة مھنیة مساھمة مقفلة، مسجلة في المملكة العربیة السعودیة، رأس مالھا     

 شركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمیة المحدودة، شركة انجلیزیة محدودة بضمان. جمیع الحقوق محفوظة. ھي عضو غیر شریك في الشبكة العالمیة ل

 

المالیة األولیة   القوائم  المستقل عن فحص  الحسابات  تقریر مراجع 
 الموحدة المختصرة 

 (شركة مساھمة سعودیة)  للسادة مساھمي شركة اتحاد اتصاالت 

   مقدمة 

م المرفقة لشركة اتحاد اتصاالت ("الشركة")  ۲۰۲۲ سبتمبر  ۳۰لقد فحصنا القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة كما في 
 المكونة من:والشركات التابعة لھا ("المجموعة") 

 م، ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰الموحدة المختصرة كما في  األولیةقائمة المركز المالي   •
  سبتمبر ۳۰في  ةیالمنتھ   أشھرالتسعة فترات والثالثة أشھر  ةالموحدة المختصرة عن فتر  األولیة الربح أو الخسارةقائمة  •

 م، ۲۰۲۲
 سبتمبر ۳۰في  ةیالمنتھ  أشھرالتسعة فترات والثالثة أشھر  ةالموحدة المختصرة عن فتر األولیة  قائمة الدخل الشامل •

 م، ۲۰۲۲
 م، ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةالموحدة المختصرة عن فترة ال األولیة قائمة التغیرات في حقوق الملكیة •
 م، و ۲۰۲۲ بتمبرس ۳۰أشھر المنتھیة في   تسعةالموحدة المختصرة عن فترة ال  األولیة قائمة التدفقات النقدیة •
 الموحدة المختصرة.  األولیة األولیة  المالیةاإلیضاحات للقوائم  •

)  ۳٤إن اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي (
ومسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج عن ھذه القوائم المالیة األولیة  "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. 

 الموحدة المختصرة استناداً إلى فحصنا.

 نطاق الفحص 

) "فحص المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من قبل مراجع  ۲٤۱۰( وفقاً للمعیار الدولي الرتباطات الفحصلقد قمنا بالفحص 
الحسابات المستقل للمنشأة“ المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.  ویتكون فحص القوائم المالیة األولیة من توجیھ استفسارات 

یة وإجراءات فحص أخرى. ویعد بشكل أساسي لألشخاص المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق إجراءات تحلیل
ً الفحص أقل بشكٍل كبیر في نطاقھ من المراجعة التي یتم القیام بھا  للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة   وفقا

من الحصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع األمور الھامة التي یمكن التعرف علیھا خالل    افأنھ ال یمكننالسعودیة، وبالتالي 
 نُبدي رأي مراجعة.  عملیة مراجعة. وعلیھ، فال

 االستنتاج

  سبتمبر ۳۰شيء یجعلنا نعتقد بأن القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة كما في  فلم ینم إلى علمنااستناداً إلى فحصنا، 
غیر معدة، من جمیع النواحي الجوھریة، وفقاً   والشركات التابعة لھا ("المجموعة")م المرفقة لشركة اتحاد اتصاالت ۲۰۲۲

 ) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.۳٤لمعیار المحاسبة الدولي (
 إم جي لإلستشارات المھنیةكي بي 

 
 
 

 عبدهللا حمد الفوزان د.   
 ۳٤۸رقم الترخیص 

 ھـ  ۱٤٤٤  بیع األولر ۲۹الریاض في  
 م ۲۰۲۲ كتوبرأ ۲٥الموافق 



 شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(
 األولية الموحدة المختصرةقائمة المركز المالى 

 م2220 سبتمبر 30كما فى 
 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

 
3 

 

     

 إيضاحات 
 م2022 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

     الموجودات
     الموجودات غير المتداولة

 20,380,112   19,111,625  5 ممتلكات ومعدات
 2,730,091   2,631,632  6 حق إستخدام األصول

 7,910,524   7,666,664  7 موجودات غير ملموسة 
 70,742   44,833   موجودات مالية وأخرى

 31,091,469  29,454,754  الموجودات غير المتداولةإجمالي 
     

     الموجودات المتداولة
 107,728   95,216   مخزون

 497,845   376,890   تكاليف العقود
 566,137   646,181   موجودات العقود

 4,593,349   5,273,207  8 ذمم مدينة
 143,329   167,721  9 المستحق من أطراف ذات عالقة

 313,388   357,570   موجودات مالية وأخرى
 1,000,000  779,375  مرابحات قصيرة األجل

 1,050,663  1,228,224  النقد وما في حكمه

 8,272,439   8,924,384   إجمالي الموجودات المتداولة

 39,363,908   38,379,138   إجمالي الموجودات
 

 
 

 

 

     والمطلوبات  المساهمينحقوق 
     المساهمينحقوق 

  7,700,000    7,700,000  1 رأس المال
  2,648,971    2,648,971   إحتياطي نظامي

 (36,988)  79,862  إحتياطيات أخرى

 4,884,263  5,279,761  أرباح مبقاة

 15,196,246  15,708,594  المساهمينإجمالي حقوق 
     

     المتداولةالمطلوبات غير 
 9,623,840   8,387,954   قروض 

 2,192,886   2,143,264   إلتزامات اإليجار
 513,053   522,328   للموظفين مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 181,119   188,069   مخصص إزالة األصول

 357,564   352,733   مطلوبات مالية وأخرى

 12,868,462   11,594,348   إجمالي المطلوبات غير المتداولة
     

     المطلوبات المتداولة
 1,210,518   1,307,027   قروض 

 927,505   976,205   إلتزامات اإليجار
 4,606,445   3,905,769   ذمم دائنة

 954,174   979,871   مطلوبات العقود
 281,563   201,694  9 المستحق إلي أطراف ذات عالقة

 2,583,274   2,705,721   مستحقةمصروفات 
 466,883   789,036   مخصصات

 108,839   107,248   مخصص الزكاة
 159,999   103,625   مطلوبات مالية وأخرى

 11,299,200   11,076,196   إجمالي المطلوبات المتداولة

 24,167,662   22,670,544   إجمالي المطلوبات

 39,363,908   38,379,138   والمطلوبات إجمالي حقوق المساهمين
 

 .المختصرةالموحدة األولية المالية جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم  18إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
 

 مجلس اإلدارة رئيس  الرئيس التنفيذي  الرئيس التنفيذي للشئون المالية



 شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(
 األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(قائمة الربح أو الخسارة 

 م2220 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين  تسعةلفترتى الثالثة وال
 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

 سبتمبر 30في 
 

 أشهر المنتهية التسعةلفترة 
 سبتمبر 30في 

 م2021 م2022  م2021 م2022 اتإيضاح 

 10,936,637   11,537,372   3,606,116   3,827,611  11 اإليرادات

 (4,531,917)   )4,666,276(  (1,420,003)   )1,527,216(  تكلفة اإليرادات

 6,404,720   6,871,096   2,186,113  2,300,395  إجمالي الربح
         

 (1,033,952)   )1,124,674(  (344,062)   )390,023(  مصاريف بيعية وتسويقية

 (1,033,249)   )1,218,546(  (368,679)   )416,418(  مصاريف عمومية وإدارية

 (247,764)   )137,078(  (80,087)   )16,889(  خسائر اإلنخفاض فى قيمة الذمم المدينة وموجودات العقود

 (2,922,260)   )2,894,090(  (966,051)   )953,023( 7،6،5 االستهالك واإلطفاء

 8,262   23,488   (4,060)   9,530   إيرادات أخرى بالصافى

 1,175,757   1,520,196   423,174   533,572   الربح التشغيلي

        

 -   3,348   -  746   حصة في أرباح مشروع مشترك

 (373,055)   )417,645(  (125,363)   )150,075(  مصاريف تمويلية

 3,791   21,240   1,174   9,048   إيرادات تمويلية

 806,493   1,127,139   298,985   393,291   الربح قبل الزكاة

         

 (55,775)   )76,088(  (17,933)   )20,768(  الزكاة 

 750,718   1,051,051   281,052   372,523   ربح الفترة

        

        ربح السهم :

 0.97  1.37  0.37  0.48 12 ربح السهم األساسى والمخفض )لاير سعودي(
 

 .المختصرةالموحدة األولية المالية جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم  18إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 

 
 

 مجلس اإلدارة رئيس  الرئيس التنفيذي  الرئيس التنفيذي للشئون المالية



 شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(
 األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(قائمة الدخل الشامل 

 م2220 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين  تسعةلفترتى الثالثة وال
 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

 سبتمبر 30في 
 

 أشهر المنتهية التسعةلفترة 
 سبتمبر 30في 

 م2021  م2022  م2021 م2022  
 750,718  1,051,051  281,052  372,523  ربح الفترة

         

         البنود التي يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة:

 (706)   )4,704(  (26)   )1,763(  فروق ترجمة عمالت من عمليات أجنبية

 (9,021)   132,968   (6,719)   47,737   التغير فى القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية

 25,550   12,361   9,801   )3,118(  إلى الربح أو الخسارة  تحوط التدفقات النقدية المحول

 15,823   140,625   3,056   42,856   التي يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة إجمالي البنود
        

        البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة

إكتوارية من إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة )خسائر(  أرباح / 

 للعاملين

  1,808   (1,598)  )1,053(   (2,188) 

 -   )23,775(  -   )4,949(  التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في حقوق الملكية

 (2,188)   )24,828(  (1,598)   )3,141(  إجمالي البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة
         

 13,635  115,797  1,458  39,715  الشامل اآلخر للفترة الدخل إجمالي

 764,353  1,166,848  282,510  412,238  إجمالي الدخل الشامل للفترة

         
 

 .المختصرةالموحدة األولية جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  18إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 

 
 

 مجلس اإلدارة رئيس  الرئيس التنفيذي  الرئيس التنفيذي للشئون المالية



 

 شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(
 األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة( المساهمينقائمة التغيرات في حقوق 

 م2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية فى التسعة لفترة 
 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 .المالية األولية الموحدة المختصرةجزًء ال يتجزأ من هذه القوائم  18إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من  
 
 
 

 مجلس اإلدارة رئيس  الرئيس التنفيذي  الرئيس التنفيذي للشئون المالية
 
 

 إجمالي حقوق   أرباح   إحتياطيات   إحتياطي   رأس 
 المساهمين  مبقاة  أخرى  نظامي  المال 

 15,196,246  4,884,263  (36,988)  2,648,971  7,700,000 م2022يناير  1كما في 
          

  1,051,051    1,051,051   -  -  - ربح الفترة

  115,797    )1,053(   116,850   -  - للفترة الشاملة األخرى )الخسارة( /الدخل 

  1,166,848    1,049,998    116,850   -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة
          

 (654,500)  (654,500)  -  -  - أرباح توزيعات

 15,708,594  5,279,761  79,862  2,648,971  7,700,000 م2022 سبتمبر 30كما في 

 
    

 2,648,971  7,700,000 م2021يناير  1كما في 
 

(109,458) 
 

4,205,714 
 

14,445,227 

    
 

 
 

 
 

 
 750,718  750,718  -  -  - الفترةربح 

 13,635  (2,188)  15,823  -  - للفترة الشاملة األخرى )الخسارة( /الدخل 
 764,353  748,530  15,823  -  - للفترةإجمالي الدخل الشامل 

          
 (385,000)  (385,000)  -  -  - أرباح توزيعات

 14,824,580  4,569,244  (93,635)  2,648,971  7,700,000 م2021 سبتمبر 30كما في 



 شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(
 األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(قائمة التدفقات النقدية 

 م2220 سبتمبر 30 ةأشهر المنتهيالتسعة  ةلفتر
 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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أشهر المنتهية فى  التسعةفترة ل   
  م2022 سبتمبر 30

أشهر المنتهية فى  التسعةفترة ل
 م2021 سبتمبر 30

      األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
 750,718  1,051,051   ربح الفترة
      تسويات:

 (64,399)  512   مخصص تقادم المخزون
 2,922,260  2,894,090   االستهالك واإلطفاء

 45,112  45,747   للموظفين مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 247,764  137,078   قيمة الذمم المدينة وموجودات العقود خسائر اإلنخفاض فى

 62,196  367,376   مخصصات
 (14,425)  (14,423)   منح حكومية

 55,775  76,088   الزكاة 
 14,838  872   خسائر بيع ممتلكات ومعدات

 1,826  -   خسائر أخرى
 -  (3,348)   حصة في أرباح مشروع مشترك

 373,055  417,645   تمويليةمصروفات 
 (3,791)  (21,240)   إيرادات تمويلية

      التغيرات في:
 (822,431)  (809,651)   ذمم  مدينة 

 100,357  12,000   المخزون
 (45,504)  120,955   تكاليف العقود

 (320,864)  (88,953)   موجودات العقود
 (35,149)  57,610   موجودات مالية وأخرى

 183,227  72,860   ذمم دائنة 
 (111,912)  25,697   مطلوبات العقود

 186,159  170,711   مصروفات مستحقة
 26,498  27,028   مطلوبات مالية وأخرى

 (739)  (1,199)   المستخدم من مخصص إزالة األصول
 (156,047)  (40,278)   المستخدم من المخصصات

 (21,529)  (24,392)   أطراف ذات عالقةالمستحق من 
 210,450  (79,869)   المستحق إلى أطراف ذات عالقة

 3,583,445  4,393,967   النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 (29,802)  (37,525)   المدفوعة للموظفين مكافأة نهاية الخدمة

 (232,182)  (254,783)   المصروفات التمويلية المدفوعة
 (42,564)  (77,679)   الزكاة المدفوعة

 3,278,897  4,023,980   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (300,000)  220,625   مرابحات قصيرة األجل
 2,814  18,936   إيرادات تمويلية مستلمة
 (1,479,414)  (1,686,427)   شراء ممتلكات ومعدات

 11  528   متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
 (39,741)  (70,034)   إقتناء موجودات غير ملموسة

 (1,816,330)  (1,516,372)   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 700,000  -   متحصالت من قروض
 (1,321,029)  (1,177,165)   مدفوعات عن قروض

 (488,372)  (512,648)   مدفوعات إلتزامات اإليجار
 (377,507)  (640,234)   توزيعات مدفوعة

 (1,486,908)  (2,330,047)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
 (24,341)  177,561   صافي التغيرات في النقد وما في حكمه

 929,498  1,050,663   النقد وما في حكمه في بداية الفترة
 905,157  1,228,224   النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

      

 .المالية األولية الموحدة المختصرةجزًء ال يتجزأ من هذه القوائم  18إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
 
 

 مجلس اإلدارة رئيس  الرئيس التنفيذي  الماليةالرئيس التنفيذي للشئون 
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 التكوين والنشاط  -1
 

 شركة إتحاد إتصاالت 1-1
 

 1010203896)"موبايلي " أو " الشركة "( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية، بموجب سجل تجاري رقم  شركة إتحاد إتصاالت
، المملكة 11321، الرياض 23088الرئيسي للشركة هو ص.ب  العنوانم(. 2004ديسمبر  14هـ )الموافق 1425ذو القعدة  2صادر في مدينة الرياض بتاريخ 

 السعودية. العربية
 

بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم وذلك م( 2004أغسطس  18هـ )الموافق 1425رجب  2بتاريخ  40تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/
إسم "شركة إتحاد م( القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية ب2004أغسطس  10هـ )الموافق 1425جمادى اآلخرة  23بتاريخ  189

 إتصاالت".
 

م( على رخص إنشاء وتشغيل شبكة 2004أغسطس  10هـ )الموافق 1425جمادى اآلخرة  23بتاريخ  190حصلت الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 
 ن خالل شبكتها الخاصة.الهاتف الجوال من الجيلين الثاني والثالث بجميع عناصرهما وتقديم خدماتهما كافة على المستوى المحلي والدولي م

 
م( حصلت الشركة على ترخيص 2017فبراير  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.
 

ت الهاتف الرئيسي للشركة في إنشاء وتشغيل شبكة اإلتصاالت الالسلكية المتنقلة وشبكات األلياف البصرية وتمديداتها، وإدارة وتركيب وتشغيل شبكا يتمثل النشاط
ودية. بدأت الشركة واألجهزة الطرفية وأنظمة وحدات اإلتصاالت باإلضافة إلى بيع وصيانة أجهزة الهاتف وأنظمة وحدات اإلتصال في المملكة العربية السع

 م(.2005مايو  25هـ )الموافق 1426ربيع الثاني  17عملياتها التجارية في 
 

 ريـال سعودي للسهم الواحد.  10مليون سهم بقيمة  770مليون ريـال سعودي مقسمة إلى  7,700يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 
 

 

 الشركات التابعة 1-2
 

 :م2022 سبتمبر 30فيما 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
 

 ٪0,01  ٪99,99  الهند

 ٪ 4  ٪96  العربية السعوديةالمملكة   *شركة شبكة زاجل الدولية لإلتصاالت

 -  ٪100  المملكة العربية السعودية  الشركة الوطنية لحلول األعمال

 ٪100  -     اإلمارات العربية المتحدة  .م.حمالشركة الوطنية لحلول األعمال 
 -  ٪100  البحرين  شركة موبايلي فنتشرز القابضة ذ.م.م

 -  ٪100  المملكة العربية السعودية  شركة اتحاد الرقمية المالية  
 

، والتي الزالت في مرحلة إستكمال اإلجراءات شركة شبكة زاجل الدولية لإلتصاالتتصفية على وافق مجلس إدارة شركة اتحاد اتصاالت  م2021مارس  15في  *
 .والمتطلبات القانونية لتصفيتها

 
 أسس اإلعداد  -2

 بيان اإللتزام 2-1

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

" المعتمد في المملكة العربية السعودية وغيرها من ىاألول ىالمال"التقرير  34المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي الموحدة  األوليةتم إعداد هذه القوائم المالية 
 .للمراجعين والمحاسبينالمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة بواسطة الهيئة السعودية 

مع القوائم المالية  بالتزامنالكاملة ويجب أن تقرأ  الموحدة المختصرة كافة المعلومات المطلوبة للقوائم المالية السنويةالموحدة  األوليةال تتضمن القوائم المالية 
 .م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية فى الموحدة السنوية 
    

 أساس القياس 2-2
 

 مفهوم اإلستمرارية. ل ووفقابالتكلفة التاريخية ما لم يذكر خالف ذلك  المختصرة الموحدة األوليةتم إعداد هذه القوائم المالية 
 

 عملة العرض والنشاط 2-3
 

ما لم لاير سعودى . تم تقريب كافة المبالغ إلى أقرب ألف للمجموعةباللاير السعودي والذي يعتبر عملة النشاط المختصرة الموحدة  األوليةالمالية القوائم تم عرض هذه 
  خالف ذلك. يذكر
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 السياسات المحاسبية الهامة  -3
 

المعتمدة في المملكة العربية السعودية  المالى للتقريرالدولية معايير وفقا للالمختصرة هى الموحدة  األوليةهذه القوائم المالية إعداد السياسات المحاسبية المطبقة فى 
سنوية المالية الوائم القإعداد وهى نفس السياسات المطبقة فى  للمراجعين والمحاسبينواسطة الهيئة السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة ب

 .م2021 ديسمبر 31فى  السنة المنتهيةعن  للمجموعةالموحدة 

 .تم تطبيقها بصورة ثابتة على كافة الفترات المعروضةالمختصرة 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 لإليرادات الموحدة األولية يتطلب إعداد القوائم المالية 
تتطلب تعديالت قد والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة. إن عدم التأكد من هذه التقديرات واإلفتراضات يمكن أن يؤدي إلى نتائج 

ات غير المؤكدة هى نفس ية على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي تتأثر بها في الفترات المستقبلية. إن األحكام الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرجوهر
المعتمدة في المملكة العربية  للتقرير المالىوالمعدة وفقا للمعايير الدولية  م2021ديسمبر  31في كما تلك التى تم تطبيقها فى القوائم المالية السنوية للمجموعة 

 .للمراجعين والمحاسبينالسعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة بواسطة الهيئة السعودية 

 

 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
 تخدام المدخالت غير المالحظة.للمالحظة وتقليل اس

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

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

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

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

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

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

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

 ممتلكات ومعدات  -5
 

أشهر  التسعةمليون لاير سعودي )لفترة  903ممتلكات ومعدات بتكلفة ة إضافب قامت المجموعة،  2022 سبتمبر 30لمنتهية في اأشهر  التسعةخالل فترة  -

 مليون لاير سعودي(. 896: 2021 سبتمبر 30 المنتهية في
  

 مليون لاير سعودي  1ممتلكات ومعدات بقيمة دفترية قدرها صافى  باستبعاد قامت المجموعة،  2022 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  التسعةخالل فترة  -

 مليون لاير سعودي(. 15: 2021 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  التسعة)لفترة 
 

 المنتهية فيأشهر  التسعةمليون لاير سعودي )لفترة  2,170هالك ست، بلغت مصاريف اإل 2022 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  التسعةخالل فترة  -

 مليون لاير سعودي(. 2,229: 2021 تمبرسب 30
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 حق إستخدام األصول  -6
 

المنتهية أشهر  التسعةمليون لاير سعودي )لفترة  350 األصول إضافات حق استخدامصافى  ت، بلغ 2022 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  التسعةخالل فترة  -

 مليون لاير سعودي(. 386: 2021 سبتمبر 30 في
 

 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  التسعةمليون لاير سعودي )لفترة  449هالك ست، بلغت مصاريف اإل 2022 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  التسعةخالل فترة  -

 مليون لاير سعودي(. 421 :2021
 

 موجودات غير ملموسة  -7
 

المنتهية أشهر  التسعةمليون لاير سعودي )لفترة  31 غير ملموسةصافى إضافات موجودات  ت، بلغ 2022 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  التسعةخالل فترة  -

 مليون لاير سعودي(. (11) إضافات / تعديالت :2021 سبتمبر 30 في
 

: 2021 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  التسعة)لفترة  مليون لاير سعودي 275، بلغت مصاريف اإلطفاء  2022 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  التسعةخالل فترة  -

 مليون لاير سعودي(. 272

 

 ذمم مدينة  -8

 م2021ديسمبر  31  م2022 سبتمبر 30 

 6,310,866   7,118,894  ذمم مدينة
 (1,717,517)   )1,845,687( اإلنخفاض فى قيمة الذمم المدينةخسائر يطرح: مخصص 

  5,273,207   4,593,349 
 

 قيمة الذمم المدينة: اإلنخفاض فىخسائر فيما يلي حركة مخصص 

 م2021ديسمبر  31  م2022 سبتمبر 30 

 (1,580,458)  )1,717,517( االفتتاحيالرصيد 

 (137,059)   )128,170( خالل الفترة / السنة لمحملا
 (1,717,517)  )1,845,687( الختاميالرصيد 

 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  -9

 عالقةمعامالت مع أطراف ذات      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

 اتصاالت أفغانستان
 

 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

 المعلوماتيةشركة صحتي للخدمات 
 

 مشروع مشترك
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 )يتبع( معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  -9

 )يتبع( معامالت مع أطراف ذات عالقة     9-1

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

 م2021سبتمبر  30  م2022 سبتمبر 30 

    خدمات الربط البيني والتجوال  المقدمة
 284,924  60,818 مساهم مؤسس
 1,650  3,856 شركات زميلة

    خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة
 163,392  167,321 مساهم مؤسس
 90,750  93,542 شركات زميلة
    رسوم إدارية

 89,291  (92,713) مساهم مؤسس
    خدمات اتصاالت أخرى

 3,037  7,681 شركات زميلة

 

وخدمات الربط البيني وخدمات التجوال على أساس الشروط التجارية العادية. تتكون  تتكون الخدمات المقدمة لألطراف ذات العالقة من تقديم خدمات اإلتصاالت

إحتساب أتعاب اإلدارة  الخدمات المستلمة من األطراف ذات العالقة من خدمات االتصاالت وخدمات الربط البيني وخدمات التجوال على الشروط التجارية العادية. تم

مجموعة اإلمارات  وقد توصلت الشركة مع م2021ديسمبر  31التي انتهت في و ع شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت )ش.م.ع(ذات العالقة م ةبناًء على اإلتفاقي

 .عدم إبرام اتفاقية جديدة للخدمات والدعم التقنيالى  )ش.م.ع( لالتصاالت

 
 مزايا وتعويضات اإلدارة العليا

 
 

 م2021سبتمبر  30  م2022سبتمبر  30

 74,400  113,049 قصيرة األجل -مزايا وتعويضات 
 2,861  3,013 ترك العمل -مزايا وتعويضات 

 77,261  116,062 إجمالي مزايا وتعويضات اإلدارة العليا

 

  أطراف ذات عالقةأرصدة       9-2

 م2021ديسمبر  31  م2022 سبتمبر 30 

    المستحق من أطراف ذوي عالقة
 108,895  132,800 مساهم مؤسس

 3,768  4,255 شركات زميلة

 30,666  30,666 مشروع مشترك

 167,721  143,329 

    المستحق إلي أطراف ذوي عالقة
 243,675  157,752 مساهم مؤسس

 37,888  43,942 شركات زميلة

 201,694  281,563 

 

  



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

 م2220 سبتمبر 30أشهر المنتهية فى التسعة لفترة 

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

12 
 

 والمطلوبات المالية الموجودات  -10
 

 الماليةالموجودات     10-1
 

 م2021ديسمبر  31  م2022 سبتمبر 30 

    :الموجودات المالية بالقيمة العادلة
 38,413   14,586  *بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية 

 17,845   120,777  األدوات المالية المشتقة**

 56,258   135,363  إجمالي الموجودات المالية بالقيمة العادلة
    

    :الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
 4,593,349   5,273,207  ذمم مدينة

 143,329   167,721  من أطراف ذوي عالقةمستحق ال
 1,000,000  779,375 مرابحات قصيرة األجل

 1,050,663  1,228,224 النقد ومافي حكمه

 6,787,341   7,448,527  إجمالي الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 6,843,599   7,583,890  إجمالي الموجودات المالية
 

   
 6,805,186   7,569,304  الجزء المتداول من الموجودات المالية

 38,413   14,586  الجزء غير المتداول من الموجودات المالية

 6,843,599   7,583,890  إجمالي الموجودات المالية
 

 

 المطلوبات المالية    10-2
 

 م2021ديسمبر  31  م2022 سبتمبر 30 

    :مطلوبات مالية بالقيمة العادلة
 45,841  - األدوات المالية المشتقة**

 45,841  - إجمالي المطلوبات المالية بالقيمة العادلة
   

 
    :مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة

 10,834,358   9,694,981  قروض 
 3,120,391   3,119,469  إلتزامات اإليجار

 4,606,445   3,905,769  ذمم دائنة
 281,563   201,694  المستحق إلي أطراف ذوي عالقة

 223,653   195,746  مطلوبات مالية وأخرى

 19,066,410   17,117,659  إجمالي المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة

 19,112,251   17,117,659  إجمالي المطلوبات المالية
 

   
 7,071,872   6,390,695  الجزء المتداول من المطلوبات المالية

 12,040,379   10,726,964  الجزء غير المتداول من المطلوبات المالية

 19,112,251   17,117,659   إجمالي المطلوبات المالية
 

 .أولتصنيفها على أنها مستوى  تممالية الموجودات اللهذه  العادلة القيمة *

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

 .ةيالدفتر متهايعن ق ايالمقاسة بالتکلفة المطفأة ال تختلف جوهر ةيالعادلة للموجودات والمطلوبات المال ميالق
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 اإليرادات  -11
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 م2022سبتمبر  30في 

          

خدمات   وحدة أعمال المشغلين  األعمال  المستهلك   
 التعهيد

 اإلجمالى 

  2,602,114    -      339,890    351,996   1,910,228   االستخدام

  787,224    -      5,696    172,699    608,829   رسوم التشغيل واالشتراك
  438,273    88,162    48,174    146,822    155,115   أخرى

   2,674,172   671,517    393,760    88,162    3,827,611  

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 م2021سبتمبر  30في 

          

 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 

 أشهر المنتهية التسعة لفترة 

 م2022سبتمبر  30في 

          

 اإلجمالى  خدمات التعهيد  وحدة أعمال المشغلين  األعمال  المستهلك   

  7,795,080   -   985,866   1,065,948   5,743,266   االستخدام

  2,273,586   -   15,333    464,334   1,793,919   رسوم التشغيل واالشتراك

  1,468,706    244,129    135,051    468,966    620,560   أخرى

   8,157,745   1,999,248   1,136,250    244,129    11,537,372 

 أشهر المنتهية  التسعةلفترة 

 م2021سبتمبر  30في 

          

 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 
 

 

 السهم األساسية والمخفضةربحية   -12
 

 .الفترةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل للشركة العائدة إلى حاملي األسهم العادية  الربح للفترةالسهم األساسية بتقسيم ربحية تم احتساب 

 أي أدوات مخفضة. ال يوجدالسهم األساسية حيث ربحية السهم المخفضة هي نفسها ربحية إن 
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية  
 سبتمبر 30في 

 أشهر المنتهية التسعةلفترة  
 سبتمبر 30في 

 م2021  م2022  م2021  م2022
         

 750,718  1,051,051  281,052  372,523  ربح الفترة
 770,000  770,000  770,000  770,000  المتوسط المرجح لعدد األسهم

 0.97  1.37  0.37  0.48  ربح السهم األساسى والمخفض )لاير سعودي(
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 لتزامات المحتملةرتباطات واإلاإل  -13
 

 سماليةأرال رتباطاتاإل   13-1
 

  م2022سبتمبر  30ريـال سعودي كما في مليون  910المجموعة ارتباطات رأسمالية ناتجة عن عقود توريد ممتلكات ومعدات لم يتم تنفيذها بمبلغ  لدى

 لاير سعودي(.مليون  854م: 2021ديسمبر  31)
 

      لتزامات المحتملةاإل    13-2
 

ريـال مليون  863م: 2021ديسمبر  31)  م2022سبتمبر  30 مليون ريـال سعودي كما في 578طابات ضمان واعتمادات مستندية بمبلغ المجموعة خ لدى -

 سعودي(.
 

وعة تبلغ أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام االتصاالت التابعة لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات عدد من القرارات تتضمن فرض غرامات ضد المجم -

قامت المجموعة باالعتراض على هذه القرارات أمام ديوان المظالم والتي الزالت منظورة حتى تاريخه  .م2022سبتمبر  30مليون لاير كما في  62قيمتها 

 .م، تعتقد إدارة المجموعة بأن المخصصات المسجلة كافية2022سبتمبر  30بناًء على تقييم حالة وموقف هذه القضايا القائمة كما في و
 

إجراءات قانونية ودعاوى قضائية ومطالبات، بناًء على تقييم حالة وموقف هذه القضايا والدعاوى والمطالبات تواجه المجموعة خالل دورة نشاطها االعتيادي  -

 .م، تعتقد إدارة المجموعة بأن المخصصات المسجلة كافية2022سبتمبر  30كما في 
 

م إلى 2014م والسنوات من 2011م و2010افية للسنوات استلمت المجموعة الربوط الخاصة بالزكاة وضريبة االستقطاع والتي أظهرت مستحقات زكوية إض -

مليون لاير سعودي، والتي اعترضت عليها المجموعة  167بمبلغ  م2011م و2010مليون لاير سعودي وضريبة استقطاع إضافية للسنوات  157م بقيمة 2018

ا صادر ضدها من األمانة العامة للجان الضريبية يتعلق بربوط ضريبة م ، استلمت المجموعة حكمً 2021خالل أبريل  .أمام اللجان االبتدائية واالستئنافية

م. وبناء على ذلك قدمت 2009م و2008م والذي لم يكن متوافقا مع األحكام الصادرة سابقا لصالح المجموعة عن عامي 2011م و 2010االستقطاع عن عامي 

م ، أيدت األمانة العامة للجان الضريبية 2022يناير  23يبية في الحكم الصادر ضدها. بتاريخ المجموعة طلب إلتماس إعادة نظر إلى األمانة العامة للجان الضر

م استلمت الشركة اشعاراً من األمانة العامة للجان 2022فبراير  19م وبتاريخ 2011م و2010الحكم الصادر ضد المجموعة بشأن ضريبة االستقطاع للسنوات 

قرارات الصادرة لصالح المجموعة بخصوص ضريبة االستقطاع عن السنوات الانة( يفيد بأن الهيئة قدمت استئناف على الزكوية والضريبية والجمركية )األم

مليون لاير ، وعليه قدمت الشركة ردها على المذكرة االستئنافية لألمانة وال يزال االستئناف تحت الدراسة. تعتقد  84م والبالغ قيمتها 2009م و2008المالية 

 بأن هذا لن يترتب عنه أي مخصصات إضافية. المجموعة
 

 معلومات قطاعية  -14
 

يتطلب المعيار تحديد  حيث( "القطاعات التشغيلية"8رقم ) المالى للتقريرأدناه وفقاً للمعيار الدولي معروضة إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة 

ة والمستخدمة في توزيع الموارد القطاعات التشغيلية استناداً إلى التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل صانع القرارات التشغيلية الرئيسي للمجموع

 للقطاعات وتقييم أدائها.
 

معظم إيرادات المجموعة وأرباحها وموجوداتها تتعلق بعملياتها في المملكة العربية تجات ذات العالقة، تعمل المجموعة بشكل رئيسي في تقديم خدمات االتصاالت والمن

األعمال ووحدة أعمال المشغلين  وحدةالمستهلك و وحدةالقرارات التشغيلية الرئيسي في المجموعة هي متخذ السعودية. القطاعات التشغيلية التي يتم رفعها بإنتظام إلى 

 التعهيد.وخدمات 
 

بصفة مجمعة وهي نفس المعلومات التي  يتم تقديمها الي مجلس إدارة المجموعة ألغراض القرارات التشغيلية الرئيسي استالم المعلومات التشغيلية األخرى متخذ اعتاد 

 .توزيع الموارد وتقييم أداء تلك القطاعات

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية  
 سبتمبر 30في 

 أشهر المنتهية التسعةلفترة  
 سبتمبر 30في 

 م2021  م2022  م2021  م2022
         

 8,006,791   8,157,745   2,590,935   2,674,172   إيرادات المستهلك
 1,867,910   1,999,248   629,310   671,517   إيرادات األعمال

 891,876   1,136,250   323,685   393,760    إيرادات وحدة أعمال المشغلين
 170,060   244,129   62,186   88,162   إيرادات خدمات التعهيد

 10,936,637  11,537,372   3,606,116   3,827,611   إجمالي اإليرادات

 (4,531,917)  )4,666,276(  (1,420,003)  )1,527,216(  اإليراداتإجمالي تكلفة 
 (2,306,703)  )2,456,810(  (796,888)   )813,800(   إجمالي مصروفات التشغيل

 (2,922,260)  )2,894,090(  (966,051)   )953,023(  االستهالك واإلطفاء
 (369,264)   )393,057(  (124,189)   )140,281(  إجمالي المصروفات غير التشغيلية

 (55,775)   )76,088(  (17,933)   )20,768(  الزكاة

 750,718  1,051,051  281,052  372,523  ربح الفترة

 884,940  934,623  460,255  396,042  النفقات الرأسمالية
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 أحداث الحقة  -15
 

أشهر  التسعةعلى القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة واإلفصاحات ذات الصلة عن فترة اليوجد أحداث جوهرية بعد تاريخ هذا التقرير تؤثر بشكل جوهري 

 .م 2022 سبتمبر 30المنتهية في 
 

 توزيعات األرباح  -16
 

 مليون سهم( التي وافقت 770 لعددالواحد سهم عن اللاير سعودي  0.85مليون لاير سعودي ) 654.5، تم دفع توزيعات األرباح البالغة  2022يونيو  9بتاريخ 
 .م(2022 مايو 23)الموافق  هـ1443 القعدةذو  22بتاريخ عليها الجمعية العمومية السنوية للشركة 

 

 أرقام المقارنة  -17
 
 الحالية. الفترةمع عرض  لتتوافقبعض أرقام المقارنة  تصنيف تم إعادة

 
 

 المختصرةاعتماد القوائم المالية االولية الموحدة   -18

 هـ1444 ربيع األول 24 بتاريخ م2022 سبتمبر 30في  أشهر المنتهيتين تسعةلفترتى الثالثة والالمختصرة إعتمد مجلس إدارة الشركة القوائم المالية االولية الموحدة 

 (.م2022 أكتوبر 20)الموافق 
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