
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

  تقرير المراجع المستقل
 

   المساهمينالسادة إلى 
  اتحاد عذيب لالتصاالت شركة

   )سعوديةشركة مساهمة (
 

  مراجعة القوائم المالية عنتقرير 
 

  المتحفظ الرأي
 ٣١ كما في المركز المالي قائمة تشمل، والتي ("الشركة") اتحاد عذيب لالتصاالتشركة ل القوائم الماليةلقد راجعنا 

ة والتدفقات النقدية للسن يرات في حقوق الملكيةوالتغ اآلخر أو الخسارة والدخل الشامل لربحا وقوائم، ٢٠٢١ مارس
 المنتهية بذلك التاريخ، وااليضاحات المرفقة مع القوائم المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

  

المرفقة  يةالقوائم المال نفإ المتحفظ في تقريرنا، الموضح في قسم أساس الرأيوباستثناء تأثيرات األمر  في رأينا،و
وتدفقاتها  المالي دائهاأو، ٢٠٢١ مارس ٣١كما في  شركةلل المركز المالي من كافة النواحي الجوهرية، تعرض بعدل،

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي ،للسنة المنتهية في ذلك التاريخ النقدية  ،لسعوديةالمعتمدة في المملكة العربية ا وفقا
 .للمراجعين والمحاسبينالهيئة السعودية  المعتمدة منخرى صدارات األوالمعايير واإل
 

  المتحفظ ساس الرأيأ
مليون لایر سعودي  ٨٫٥لم نكن قادرين على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن الفروقات البالغة 

لطرف ذو عالقة والمصادقة المستلمة، ولم نكن قادرين على التحقق من  ٢٠٢١مارس  ٣١بين المبلغ الدفتري كما في 
من خالل تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة. وبناًء عليه، فلم نكن  الدفتري للطرف ذو العالقة كما في ذلك التاريخ المبلغ

  قادرين على تحديد ما إذا كانت هناك ضرورة إلجراء أية تعديالت على هذا المبلغ.
  

 موجب تلك المعاييرب مسؤوليتناو للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.وفقاً  بالمراجعةلقد قمنا 
ً  ةالشركعن  مستقلوننحن و. " في تقريرناعن مراجعة القوائم المالية المراجع اتمسؤولي" قسمفي  توضيحهاتم   وفقا

ً ، كما والصلة بمراجعتنا للقوائم الماليةذات  السعودية داب المهنة المعتمدة في المملكة العربيةآلقواعد سلوك و  فينا أيضا
ً داب المهنة األآبمتطلبات سلوك و اسبة عليها كافية ومندلة المراجعة التي حصلنا ألتلك القواعد. ونعتقد أن  خرى وفقا

 في المراجعة.المتحفظ لرأينا  لتوفير أساس
  

  عدم التأكد الجوهري ذات العالقة باالستمرارية
لغت قد ب للشركةإلى أن الخسائر المتراكمة  ) المرفق مع القوائم المالية، الذي يشير١نود أن نلفت االنتباه إلى اإليضاح (

 تجاوزتما وتجاوزت بذلك نصف رأس مال الشركة. ك ،٢٠٢١ مارس ٣١سعودي كما في  لایر ونيمل ١١٦٫٨
حققت خسارة و ذلك التاريخ،كما في مليون لایر سعودي  ١٤٦٫٣بمبلغ  المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة

تشير هذه الظروف إلى وجود حالة عدم تأكد جوهرية، المنتهية في ذلك التاريخ.  لسنةل مليون لایر سعودي ٣٩قدرها 
ي ف نيوكما هو مب .والتي قد تثير شكوكاً جوهرية حول قدرة الشركة على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية

اء على وبن ة،ياالستمرار لمبدأ وفقاً على االستمرار في العمل  الشركةلمقدرة  مييقامت اإلدارة بإجراء تق)، ١( ضاحياإل
  فيما يتعلق بهذا األمر. رأيناتم إعداد القوائم المالية المرفقة على أساس مبدأ االستمرارية. لم يتم تعديل ذلك، 
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  األمور الرئيسية للمراجعة
الرئيسية للمراجعة هي تلك االمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم األمور 

المالية للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ولم نقدم 
 ً م عدم األمر الموضح في قسفي قسم أساس الرأي المتحفظ و األمر الموضحوباإلضافة إلى  في تلك االمور. منفصالً  رأيا

أمور رئيسة للمراجعة، سيتم  العالقة باالستمرارية، لقد حددنا أن األمور الموضحة أدناه لتكون التأكد الجوهري ذات
 اإلبالغ عنها في تقريرنا.

 
  إثبات اإليرادات

   للمراجعة مر رئيسيأ  مراجعتنا عندمر هذا األمعالجة  يةكيف
اشتملت إجراءات مراجعتنا على اختبارات الرقابة ذات الصلة 

  تي:، خاصة اآلأساسيةوكذلك على إجراءات 
  تقييم مدى مالئمة سياسة االعتراف باإليرادات المطبقة على

مختلف المنتجات وكذلك مجموعة المنتجات بغرض تقييم ما 
 المحاسبي المطبق؛إذا كانت وفقا لإلطار 

  بمساعدة مختصي تكنولوجيا المعلومات لدينا، تم تقييم
تصميم وتنفيذ وكفاءة التشغيل للرقابة الداخلية الرئيسية 
لإلدارة بشأن بيئة تكنولوجيا المعلومات التي تعمل بها نظم 
األعمال بما في ذلك الرقابة على الوصول إلى المعلومات 

 وتشغيل تكنولوجيا المعلومات.وتغيير البرنامج وتطويره 
  بمساعدة مختصي تكنولوجيا المعلومات لدينا، تم تقييم

تصميم وتنفيذ وكفاءة التشغيل للرقابة الداخلية الرئيسية 
اكتمال ودقة  یلتكنولوجيا المعلومات لإلدارة بشان مد

الفواتير وضوابط المطابقات اليومية من  صدارإالتصنيف و
 المحاسبي. ظامعلى الننظم التصنيف والفواتير 

  إجراء اختبارات حول مدى دقة إصدار فواتير العمالء على
 أساس العينة وكذلك اختبار االئتمانات والخصومات المطبقة.

 القيام بمراجعات تحليلية لمصادر اإليرادات الهامة. 
  القيام بإجراءات محددة الختبار مدى دقة واكتمال التعديالت

  أداء متعددة . زاماتنة التالمتعلقة بالعقود المتضم

ثمة مخاطر متأصلة تتعلق بمدى وجود ودقة 
لتعقيد نظم  واكتمال اإليرادات المسجلة نظراً 

التسجيل والحجم الكبير من البيانات وكذلك وجود 
مختلفة مجموعة من الخدمات ضمن المنتجات ال

. مطلوب من اإلدارة والتي تباع بأسعار متغيرة
عند تحديد القياس المالئم استخدام أحكامة هامة 

ات دوتوقيت إثبات العناصر المختلفة من اإليرا
. وبسبب ضمن المنتجات متعددة العناصر

التقديرات واألحكام المدرجة عند تطبيق معيار 
نية ات تقعمليالعتراف باإليرادات وتعقيد نظم وا

، فقد قمنا بتحديد هذا األمر المعلومات المتعلقة بها
 سي.كأمر مراجعة رئي

 ) الخاص باإلفصاحات ذات العالقة٢١) الخاص بالسياسة المحاسبية واإليضاح (١٠-٣باإلشارة إلى اإليضاح (
  

   



3 
 

  )تتمة( تقرير المراجع المستقل
  اتحاد عذيب لالتصاالت شركة

   )سعوديةشركة مساهمة (
  

 )تتمةاألمور الرئيسية للمراجعة (
  والقيم المتبقية للممتلكات والمعداترسملة الموجودات وتقييم األعمار اإلنتاجية 

   للمراجعة مر رئيسيأ  مراجعتنا عندمر هذا األمعالجة  يةكيف
لقد حصلنا على فهم حول ضوابط اإلدارة ذات الصلة 

  المتعلقة برسملة الممتلكات والمعدات.
قمنا بتقييم سياسات الرسملة وتقييم توقيت تحويل 

مطابقة تاريخ بدء الموجودات قيد اإلنشاء من خالل 
  . جاهزية الموجودات لالستخدام خياالستهالك مع تار

  
ة اإلنتاجي مارلتحديد األع ساسيةاأل اتختباراال تتضمن

  المقدرة والقيم المتبقية ما يلي:
  األخذ باالعتبار أحكام اإلدارة بما في ذلك مدى مالئمة

قة بافتراضات األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية المط
 .احتساب االستهالكفي 

 اختبار على اساس العينة مدى دقة رسملة التكاليف 
  سمالية. أواستحقاق النفقات الر

 

تمثل الممتلكات والمعدات نسبة كبيرة من موجودات 
تم استخدام التقديرات واالفتراضات لتحديد القيم  الشركة.

الدفترية، بما في ذلك فيما إذا كان ومتى سيتم رسملة 
تكاليف معينة أو قيدها كمصروفات، وتحديد ما إذا كانت 
نفقات االستهالك جوهرية للمركز واألداء المالي 

. تؤخذ النفقات المتعلقة باالستهالك الدوري بعد شركةلل
اإلنتاجي المتوقع لألصل والقيمة المتبقية  تقدير العمر

المتوقعة. قد تؤدي التغيرات في القيمة الدفترية 
لموجودات أو األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو القيم ل

ي وه وهري على القوائم الماليةج ريالمتبقية إلى تاث
  .هامة لمراجعتنا لةمسأ

مر مراجعة رئيسي بسبب مستوى أک هذا األمرتم اعتبار 
األحكام واالفتراضات المستخدمة في تقييم األعمار 

  .اإلنتاجية والقيم المتبقية
 

 ) الخاص باإلفصاحات ذات العالقة٥المحاسبية واإليضاح (الخاص بالسياسة ) ١-٣باإلشارة إلى اإليضاح (
 

  يةالتجار ينةالمد الذمم مةيمخصص االنخفاض في ق
   للمراجعة مر رئيسيأ  مراجعتنا عندمر هذا األمعالجة  يةكيف

إجراءات أخرى، ما  نيتضمنت إجراءات مراجعتنا، من ب
  :ليي
 دوات الرقابة أل التشغيلية ةيفعالالو ذيوتنف ميتصم منايق

 يةالتجار ةنيالمدالذمم أرصدة  ليتسجعلى  ةيسيالرئ
 ةنيالمدالذمم أعمار أرصدة  ريتقار، ولهايوتحص
  .يةالتجار

 مييقلت يةالتجار ةنيالمدالذمم من أرصدة  نةياختبرنا ع 
ي المتوقعة ف ةيالخسائر اإلئتمان ليتسج إذا تم مايف

 .الوقت المناسب
 االفتراضات الهامة المستخدمة في احتساب منايق 

 .المتوقعة ةياإلئتمان الخسائر
  ةيساب نموذج الخسائر اإلئتمانتاختبرنا صحة اح 

 .المتوقعة
 مالئمة االفصاحات ذات العالقة في القوائم  منايق

 .ةيالمال

 ٢٩١٬٧ شركةللية التجار ةنيالمدالذمم بلغت أرصدة 
 بيسعودي، والتي في مقابلها تم تجن لایر ليونم

 لایر مليون ١٠٣٬٩قدره  مةيانخفاض في الق مخصص
  .٢٠٢١مارس  ٣١كما في  سعودي

  
ما المتوقعة ك ةينموذج الخسائر اإلئتمان شركةاتبعت ال

األدوات " ٩المالي  ريالدولي للتقر اريالمع من هو متطلب
 الذمم مةياالنخفاض في ق مخصص " لحسابةيالمال
ناء على بم ييبإجراء تق شركةال . كما تقوميةالتجار نةيالمد

ببعض فئات  الصلة ذات ةيمجموعة من العوامل النوع
  .العمالء

  
طرق  تطلبي هألن سييذلك أمر مراجعة رئ اعتبرنا

افتراضات من قبل اإلدارة،  وإجراء معقدة ةيحساب
 بها. المتعلقة للمبالغ ةيالنسب ةيباإلضافة لألهم

 ) الخاص باإلفصاحات ذات العالقة٩) الخاص بالسياسة المحاسبية واإليضاح (٥-٣باإلشارة إلى اإليضاح (
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  ةيالمال ريالموجودات غ مةياالنخفاض في ق
   للمراجعة مر رئيسيأ  مراجعتنا عندمر هذا األمعالجة  يةكيف

إجراءات أخرى، ما  نيتضمنت إجراءات مراجعتنا، من ب
  :ليي

  
 مؤشرات  ديمراجعة إجراءات اإلدارة عند تحد

  ،الموجودات غير المالية مةيق في االنخفاض
 نداإلدارة ع راتيافتراضات وتقد ةيمدى معقول مييتق 

 ةيلنقدل ولدةالقابلة لالسترداد للوحدات الم مةيالق ديتحد
 راداتي، بما في ذلك تلك المتعلقة باإلشركةبال الخاصة
 المتوقعة ومعدالت النمو ومعدل فيوالتكال المتوقعة
. وقد تطلب ذلك االستعانة رهايوغ الخصم

تراضات هذه االف مييلتق نايلد نييالداخل نيبالمتخصص
والمعلومات المتوفرة  ةيخارج ةياسيق مقابل مؤشرات

  وأنشطتها، شركةحول ال
 مة،يالتأكد من صحة احتساب نموذج االنخفاض في الق 

 ذات العالقة مع أحدث خطط األعمال اناتيالب ومطابقة
  و والموازنات،

 ركة شاإلفصاحات التي قامت بها ال ةيمدى كفا مييتق
مة المستخد ةياألساس راتياالفتراضات والتقد بشأن
 مةيوخسائر االنخفاض في ق ةيالدفتر ميالق ديلتحد

  ذات الصلة. ةيللنقدولدة الوحدات الم
 

 مارس ٣١كما في  شركةلل قائمة المركز المالي تتضمن
 لایر ونيمل ٧٣١٫٥قدرها  موجودات غير مالية ٢٠٢١

 دتحد مة،ياالنخفاض في الق ميقيسعودي. وكجزء من ت
تتعلق  مةيمؤشرات على االنخفاض في الق اإلدارة

 والتدفقات راداتيفي اإل رةيالكب االنخفاض بمعدالت
 قامت ،هيالموجودات. وعل لبعض ةيليالتشغ ةيالنقد

د القابلة لالستردا مةيالق ديلتحد ميياإلدارة بإجراء تق
 مةيلقأن ا نيتب لذلك، جةي. ونتةيللنقد المولدةلوحدات ل

ت لممتلكا ةيللنقد المولدةالقابلة لالسترداد للوحدات 
 ،هيوعل .ةيالدفتر مةيمحددة كانت أقل من القومعدات 

 لكاتالممت مةيقالشركة بإثبات خسارة انخفاض في قامت 
 سعودي للسنة لایر ونيمل ٩٣٫٤والمعدات قدرها 

   .٢٠٢١ مارس ٣١في  ةيالمنته
  

 الموجودات غير المالية مةياالنخفاض في قلقد اعتبرنا 
 االنخفاض مييألن تق ةيسيالمراجعة الرئ أمور من أمراً 

من  رةياإلدارة إبداء درجة كب من تطلبي مةيفي الق
 مةيبشأن الق ةياألساس االفتراضات دياألحكام عند تحد

 فيوالتكال المتوقعة راداتيالقابلة لالسترداد، مثل اإل
  .رهايالمتوقعة ومعدالت النمو ومعدل الخصم وغ

 
 ) الخاص باإلفصاحات ذات العالقة٥) الخاص بالسياسة المحاسبية واإليضاح (٤-٣باإلشارة إلى اإليضاح (

  
  المعلومات األخرى

 السنوي،، وتشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير خرىمسؤولة عن المعلومات األال هي إن اإلدارة
  وتقريرنا عنها، ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.تتضمن القوائم المالية  ولكن ال

  كيدي فيها.أالمعلومات األخرى، ولن نبدي أي شكل من اشكال االستنتاج الت القوائم المالية فيرأينا وال يغطي 
  

عاله عندما تصبح متاحة، أخرى المحددة ن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األإف، وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية
وعند فعل ذلك، األخذ في الحسبان ما اذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية، أو مع 

  جوهري.المعرفة التي حصلنا عليها خالل المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل 
  

  ن بالحوكمة.الغ عن األمر للمكلفيعندما نقرأ التقرير السنوي، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه، نكون مطالبين باإلب
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  مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية
ً العادل، وعرضها  مسؤولة عن إعداد القوائم الماليةهي الإن اإلدارة  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في وفقا

وأحكام  لمحاسبينللمراجعين وا خرى المعتمدة من الهيئة السعوديةالمملكة العربية السعودية، والمعايير واالصدارات األ
الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية، لتمكينها من مسؤولة عن هي الو ونظام الشركة االساسي، نظام الشركات

  خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ. إعداد قوائم مالية
   

اح مستمرة وعن اإلفص كمنشأةعلى البقاء  الشركةن اإلدارة هي المسؤولة عن تقدير قدرة إ، فوعند إعداد القوائم المالية
بحسب مقتضى الحال، عن األمور ذات العالقة باالستمراية، واستخدام أساس االستمراية في المحاسبة، ما لم تكن هنالك 

  يقاف عملياتها، أو ليس هنالك خيار واقعي بخالف ذلك.إأو  الشركةنية لتصفية 
  

  .كةالشرهم المسؤولون عن االشراف على عملية التقرير المالي في  ، أي مجلس إدارة الشركة،المكلفين بالحوكمةإن 
  

  ن مراجعة القوائم الماليةالمراجع ع مسؤوليات
  

سبب بسواء  جوهري تحريفككل خالية من  إذا كانت القوائم المالية عماالحصول على تأكيد معقول  فيهدافنا تتمثل أ
س إال انه ليالتأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، المراجع الذي يتضمن رأينا. أن أو خطأ، وإصدار تقرير غش 

تكشف س للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً ضمانا على ان 
 ً لتحريفات عن غش او خطأ، وتعد جوهرية إذا كان عن اي تحريف جوهري عندما يكون موجود. ويمكن أن تنشأ ا دائما

يمكن بشكل معقول توقع انها ستؤثر بمفردها او في مجموعها، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على 
   .أساس هذه القوائم المالية

  

لمهني افأننا نمارس الحكم ، لسعوديةالمعتمدة في المملكة العربية ا كجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعةو
ً ونحافظ على نزعة الشك المهني خالل مراجعتنا. وعلينا ايض   :ا

  

  يذ تصميم وتنفوأو خطأ،  غش بسببسواًء وتقديرها  الجوهرية في القوائم المالية التحريفاتتحديد مخاطر
 يعدور أساساً لرأينا. يومناسبة لتوفلتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية استجابة إجراءات مراجعة 

على  ينطويقد  الغش ألنأعلى من الخطر الناتج عن خطأ،  غشاتج عن نجوهري  تحريفخطر عدم اكتشاف 
 أو تجاوز الرقابة الداخلية. إفادات مضللةتواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو 

  لظروفلتصميم إجراءات مراجعة مناسبة  من أجل ،المراجعةبلرقابة الداخلية ذات الصلة لالحصول على فهم ،
 .للشركةغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية بوليس 

  ذات العالقة  فصاحاتومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإل المستخدمة،السياسات المحاسبية مناسبة  مدىتقييم
 اإلدارة. التي قامت بها

  دلة المراجعة التي تمأاستنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية في المحاسبة، واستنادا إلى 
رة قد بشأن اً كبيرتثير شكاً قد بأحداث أو ظروف  كد جوهري ذا عالقة أالحصول عليها، ما إذا كان هنالك عدم ت

ي اً منا لفت االنتباه فيكون مطلوبجوهري،  تأكدوجود عدم خلصنا الى إذا و. مستمرة كمنشأةالبقاء على  الشركة
تم تعديل ي ات غير كافية،اإلفصاحتلك  تفي القوائم المالية، وإذا كانالواردة ذات العالقة  فصاحاتاإلنا إلى تقرير

حداث األن إومع ذلك، فرأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. 
  عن البقاء كمنشأة مستمرة. الشركةتوقف في قد تتسبب مستقبلية الظروف الأو 

  ر إلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبا في ذلكبما ، القوائم الماليةالشامل، وهيكل ومحتوى تقييم العرض
 .عادالً  اً عرضحقق التي تمثلها بطريقة تالمعامالت واألحداث عن 

 
لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة 

  للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها خالل مراجعتنا. 
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  )تتمة( تقرير المراجع المستقل

  اتحاد عذيب لالتصاالت شركة
   )سعوديةشركة مساهمة (
  

  )تتمة(ن مراجعة القوائم المالية المراجع ع مسؤوليات
  

، يةالتزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعلقة باالستقاللقد يضاً المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد أننا ألقد زودنا 
قتضى الحال وبحسب معلى استقاللنا، أنها ستؤثر نعتقد بشكل معقول التي قد  م بجميع العالقات واألمور األخرىوأبلغناه

  إجراءات الوقاية ذات العالقة.
  

ألهمية البالغة عند مراجعة القوائم اومن األمور التي تم إبالغها للمكلفين بالحوكمة، نحدد تلك االمور التي كانت لها 
و ضح هذه االمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أاالمور الرئيسية للمراجعة. ونو على ذلك تعد المالية للسنة الحالية، وبناءً 

ريرنا يتم اإلبالغ عنه في تق الئحة اإلفصاح العلني عن األمر، أو عندما، في ظروف نادرة للغاية، نرى أن األمر ينبغي أال
  .بالغبسبب أنه من المتوقع بشكل معقول أن تفوق التبعات السلبية لفعل ذلك فوائد المصلحة العامة من ذلك اإل

  
  تقرير حول المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى

) حول القوائم المالية، قامت الشركة باتخاذ اإلجراءات النظامية المطلوبة للوفاء بمتطلبات ١كما هومبين في اإليضاح (
كمال تلك استنظام الشركات بشأن تجاوز الخسائر المتراكمة نصف رأس المال. كما في تاريخ هذا التقرير، لم يتم بعد 

  .اإلجراءات النظامية
  

  
  وآل الشيخ وشركاؤهم والسديريالعظم 

  محاسبون ومراجعون قانونيون
  
  
  

  
  سلمان بندر السديري

 )٢٨٣ـص رقم (ــترخي
  )م١٢٢٠ ............(هـ ٢٤١٤ .............

  السعودية الرياض، المملكة العربية


