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 )تتمة(عام  -1
 
على تقديم عرض لشراء حصة )اتحاد سيل( في شوركة سويل  م2015ديسمبر  25مجلس إدارة الشركة بتاريخ وافق  (2)

 موالكمليون   سعودق، والتزال الشركة في إنتظار رد  400% وذلك بمبل  وقدره 40المتقدمة )سيلكو( والبالغة 

 اتحاد سيل على هذا العرض.
 
فووي شووركة  غيوور المملوكووةعوورض إختيووارق لشووراء األسووهم ب م2015خووالل الربووع الرابووع موون عووام الشووركة  تقوودمت (3)

بلو  العورض المقودم مون الشوركة  .القائموة% مون إجموالي عودد األسوهم 74( والتي تمثول VIVAاالتصاالت الكويتية )

ينواير  31علما بأن مدة العرض تنتهوي فوي  ،  سعودق( 12.37للمساهمين دينار كويتي واحد لكل سهم )مايعادل 

 وبعوودها سيتضوود عوودد األسووهم التووي تمكنووت الشووركة موون شوورائها موون مسوواهمي شووركة االتصوواالت الكويتيووة م 2016

(VIVA) 
 

 تها في شوركة مراكوز االتصوال لصوالد الشوركاء % من حص1ببيع نسبة م2015قامت الشركة خالل الربع الرابع   (4)

 األخرين حسب بنود إتفاقية الشركاء.
 
نتيجة دخوول شوريك جديود خوالل العوام  اتحاد فيرجن موبايل السعوديةشركة  تأسيس عقد اتفاقية الشركاء و تم تعديل  (5)

لج يعواإسوتثمار فوي شوركة زميلوة متواح للبيوع إلوى  الشركة من إسوتثمار إستثمارتصنيف  ونتج عن ذلك إعادة م2015

 طريقة حقوق الملكية. وفق
 

ت والمعلومات واإلعالم، وتشومل أغراضوها علوى تتمثل األنشطة الرئيسة للمجموعة في توفير وتقديم خدمات االتصاال

  سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:
 
  إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت الثابتة والمتحركة. .أ 

  توصيل وتقديم خدمات االتصاالت المختلفة إلى العمالء وصيانتها وإدارتها. .ب 

ذ وتوووفير خوودمات االتصوواالت موون جميووع النووواحي الفنيووة والماليووة إعووداد الخطووط والدراسووات الالزمووة لتطوووير وتنفيوو .ج 

واإلدارية. وإعداد وتنفيذ الخطط التدريبية في مجال االتصاالت وتقديم أو الحصول على الخدمات االستشوارية التوي 

  تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بأعمالها وأوجه نشاطها.

عون طريوق اسوتخدام أحودج األجهوزة والمعودات التوي توصولت إليهوا التوّسع في شبكات ونظم االتصاالت وتطويرهوا  .د 

  تقنية االتصاالت خصوصاً في مجال تقديم الخدمات وإدارتها.

توفير المعلومات والتقنيات واألنظمة المعتمدة على المعلومات للعمالء بما في ذلك إعداد وطبع وتوزيع أدلوة الهواتف  .ه 

البيانات وتوفير وسائل االتصال الالزمة لنقل خ  دمات )اإلنترنوت( بموا ال واألدلة التجارية والنشرات والمعلومات و

هوو  وخوودمات الحاسووب اآللووي العامووة، 1418/  10/  23( بتوواريخ 163يتعوو ارض مووع قوو رار مجلووس الوووزراء رقووم )

و وغير ذلك مموا يتعلوق بأنشوطة االتصواالت أو الخودمات التوي تقودمها الشوركة سوواء كوان ذلوك ألغوراض اإلعوالم أ

  التجارة أو الدعاية أو أية أغراض أخرى تراها الشركة مناسبة.

تجووارة الجملووة والتجزئووة واسووتيراد وتصوودير وشووراء وامووتالك وتووأجير وتصوونيع وتسووويق وبيووع وتطوووير وتصووميم  .و 

وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات ومكونوات شوبكات االتصواالت المختلفوة بموا فوي ذلوك الشوبكات الثابتوة والمتحركوة 

ة، وكوذلك بورامج الحاسوب اآللوي والممتلكوات الفكريوة األخورى وتقوديم الخودمات والقيوام بأعموال المقواوالت والخاص

  المتعلقة بشبكات االتصاالت المختلفة.

  استثمار عقارات الشركة وما قد يترتب على ذلك من بيع وشراء وتأجير وإدارة وتطوير وصيانة. .ز 
 

ت أخرى وأن تشترك موع الشوركات والمؤسسوات أو الهيئوات األخورى أن تؤسس شركايحق للمجموعة فضالً عن ذلك 

السووعودية واألجنبيووة التووي تووزاول أعموواالً شووبيهة أو مكملووة ألعمالهووا أو التووي قوود تعاونهووا علووى تحقيووق غرضووها أو أن 

 تشتريها كلها أو جزءاً منها.
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 السياسات المحاسبية الهامة -2
 

ة المرفقة وفقاً لمعوايير المحاسوبة المتعوارف عليهوا فوي المملكوة العربيوة السوعودية تم إعداد القوائم المالية األولية الموحد

والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتتضمن القوائم المالية األولية الموحدة للمجموعوة القووائم الماليوة 

 .1الواردة في اإليضاح للشركة وشركاتها التابعة 
 

سووبية الهامووة المتبعووة فووي إعووداد القوووائم الماليووة األوليووة الموحوودة المدرجووة أدنوواه مووع السياسووات تتفووق السياسووات المحا

 .م2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في  المدققةالمحاسبية المبينة في القوائم المالية الموحدة 
 

مجموعة ، إذا كانوت ذات األرصدة والمعامالت داخل المجموعة وأية مكاسب غير محققة ناتجة من المعامالت داخل ال

 .القوائم المالية األولية الموحدةأهمية نسبية، يتم استبعادها عند إعداد 
 

يتطلووب إعووداد القوووائم الماليووة األوليووة الموحوودة وفقوواً لمعووايير المحاسووبة المتعووارف عليهووا فووي المملكووة العربيووة السووعودية 

مبوووال  األصووول والخصوووم واإلفصووواح عوون األصوووول اسووتخدام التقووديرات المحاسوووبية واالفتراضووات التووي توووؤثر فووي 

وااللتزامات المحتملة في تاريخ القوائم المالية األولية الموحدة وعن مبال  اإليرادات والمصوروفات خوالل فتورة القووائم 

 المالية األولية الموحدة.
 

 في ما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية:
 
 أسس التوحيد 1 -2
 

 الشركات التابعة

تصوونيف الشووركات التووي تمووارس المجموعووة عليهووا السوويطرة كشووركات تابعووة. وتعوورف السوويطرة بأنهووا القوودرة علووى يووتم 

استخدام، أو توجيه استخدام، أصول منشأة أخرى الكتساب منافع اقتصادية. يبدأ توحيد القوائم الماليوة للشوركات التابعوة 

 من تاريخ السيطرة وينتهي بفقدانها. ضمن القوائم المالية األولية الموحدة للمجموعة اعتباراً 
 
 فترة القوائم المالية الموحدة 2-2
 

 تبدأ السنة المالية للمجموعة في أول يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميالدق. 
 

 النتائج األولية 2-3
 

 السنة.نتائج العمليات للفترة األولية قد ال تكون مؤشراً دقيقاً لنتائج العمليات عن كامل 
 

ُتعد القوائم المالية األولية الموحدة وفقاً لمنهج تكامل الفترات الدورية والوذق يعتبور كول فتورة مون فتورات السونة الماليوة  

 جزءاً مكمالً للسنة المالية. وبموجب ذلك يتم إثبات إيرادات ومكاسب ومصروفات وخسائر الفترة خاللها.
 
 النقد وما يماثله 2-4
 

يماثلووه النقوود فووي الصووناديق واألرصوودة لوودى البنوووك واالسووتثمارات عاليووة السوويولة ذات فتوورة اسووتحقاق يشوومل النقوود ومووا 

 يوماً أو أقل من تاريخ شرائها وفيما عدا ذلك تصنف استثمارات قصيرة األجل. 90قدرها 
 
 حسابات المدينين 2-5
 

يموة الفوواتير مضوافاً إليهوا اإليوراد المسوتحق يظهر رصويد حسوابات المودينين بصوافي القيموة القابلوة للتحقوق التوي تمثول ق

 المتعلق برسوم االستخدام غير المفوترة ناقصاً مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. 
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 )تتمة( المحاسبية الهامة السياسات -2
 
 مقاصة الحسابات 2-6
 

ا إجوراء مقاصوة بشوكل لدى المجموعة اتفاقيات مع مشغلي شبكات اتصاالت خارجية و جهات أخورى تتضومن بموجبهو

 لمشغل الخارجي أو الجهات األخرى.دورق مع تلك الجهات بحيج يتم مقاصة األرصدة المدينة والدائنة لنفس ا
 
 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 2-7
 

تقوم المجموعة بدراسة حسابات المدينين لتكوين المخصصات الالزمة لمواجهة المشكوك في تحصيله منها، ويراعى 

تكوين المخصص نوع الخدمة المقدمة )جوال، خطوط ثابتة، خدمات معطيات، تسويات دولية، ... الخ( وفئة  عند

 العميل والعمر الزمني للدين، وخبرة المجموعة في تحصيل الديون السابقة والحالة االقتصادية العامة.
 
 المخزون 2-8
 

غيار ومستهلكات، باستخدام متوسط التكلفة المرجد  يتم تسجيل المخزون، الذق يتكون بشكل أساسي من كوابل وقطع

صاٍف من المخصصات. يتم تسجيل بنود المخزون التي تعتبر جزءاً أساسياً من أصول الشبكة، مثل المعدات 

االحتياطية للطوارئ التي ال يمكن نقلها من المقسم، ضمن بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات. وتسجل بنود 

 في عهدة المقاول المسئول عن رفع كفاءة وتوسعة الشبكة ضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ .المخزون الموجودة 

تقوم المجموعة بتكوين مخصص للمخزون المتقادم والبطيء الحركة وذلك بناًء على دراسة حركة المخزون بشكل 

خصص على أساس مجموعات أو منفصل لألصناف الرئيسية. وعندما يكون هذا اإلجراء غير عملي، يتم تكوين الم

فئات من أصناف المخزون، على أن يراعى التأكد من أن األصناف الفردية التي قد تتطلب إجراء تخفيض جوهرق  

 في قيمتها قد تم أخذها في االعتبار عند تكوين المخصص.
 
 الممتلكات والمنشآت والمعدات واالستهالك 2-9
 

ببيانوات تاريخيوة تفصويلية كافيوة لتسوجيل الممتلكوات والمنشوآت االت قطواع االتصوم، لوم يحوتفظ 1998مايو  2قبل  (1)

والمعدات وفق التكلفة التاريخية، ولذا تم تسجيل كافة الممتلكوات والمنشوآت والمعودات التوي توم تحويلهوا مون قطواع 

محليوين م طبقواً للتقوويم الوذق قاموت بوه الشوركة وبمسواعدة خبوراء تقوويم 1998مايو  2االتصاالت إلى الشركة في 

 ودوليين. 
 

 وفيما يلي األسس الرئيسية المستخدمة في التقويم:

 قيمة التقويم    األراضي  -     

 تكلفة االستبدال المستهلكة  المباني والمنشآت والمعدات -      
 

وعوة بالتكلفوة  ( أعاله يتم تسجيل الممتلكات والمنشآت والمعدات التي تقتنيها المجم1( في ما عدا ما ورد في الفقرة )2)

 التاريخية.
 

تشمل تكلفوة الشوبكة جميوع النفقوات حتوى نقطوة التوصويل للعميول، بموا فوي ذلوك أتعواب المقاولو ين والموواد والعمالوة  (3)

 المباشرة، حتى تاريخ وضع هذه األصول في الخدمة. 
 

قسووط الثابووت علووى يووتم احتسوواب اسووتهالك الممتلكووات والمنشووآت والمعوودات باسووتثناء األراضووي باسووتخدام طريقووة ال (4)

 األعمار التشغيلية التقديرية لألصول حسب ما يأتي:
 

 عدد السنوات 

 50  – 20 المباني

 25  –    3 شبكة ومعدات االتصاالت 

 8  –    2 األصول األخرى                                                
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  -2
 
 )تتمة( منشآت والمعدات واالستهالكالممتلكات وال 2-9
 

يتم إثبات مصروفات اإلصالح والصيانة عند حدوثها. إال إذا كانت تزيد من اإلنتاجية أو العمر التشوغيلي لألصول،  (5)

 وفي كلتا الحالتين تتم رسملتها.
 

رنووة القيمووة يووتم تحديوود المكاسووب والخسووائر الناتجووة موون اسووتبعاد/بيع الممتلكووات والمنشووآت والمعوودات وذلووك بمقا (6)

األوليووة المتحصوولة مووع القيمووة الدفتريووة لألصووول المسووتبعدة/المباعة وتوودرج المكاسووب والخسووائر فووي قائمووة الوودخل 

 الموحدة.
  

يتم تصنيف إيجارات الممتلكات والمنشآت والمعودات التوي يوتم فيهوا تحويول جووهرق لمنوافع ومخواطر الملكيوة إلوى  (7)

 اإليجار الرأسمالي في تاريخ نشأته بالقيمة العادلة لألصل أو القيمة  المجموعة كشيجارات رأسمالية. يتم إثبات

الحاليووة للحوود األدنووى لوودفعات اإليجووار، أيهمووا أقوول. ويووتم تجزئووة كوول دفعووة موون دفعووات اإليجووار إلووى جووزأين همووا 

ار الحاليووة والوونقص فووي قيمووة االلتووزام عوون عقوود اإليجوو الفتوورةالمصووروف التمووويلي الووذق يجووب تحميلووه علووى دخوول 

 الرأسمالي.
 

 يتم استهالك األصول المستأجرة بموجب إيجارات رأسمالية على مدى األعمار اإلنتاجية لتلك األصول. (8)
 

يتم استهالك الموجودات الثابته الخاضعة لعقوود حقووق االمتيواز )إن وجودت( علوى عمرهوا االنتواجي أو مودة العقود  (9)

 أيهما أقصر.  
 
 تكاليف برامج الحاسب اآللي 2-10
 

م رسملة التكاليف المتعلقة ببرامج التشغيل والتطبيقات التي يتم شراؤها من المورد حينما تفي بمعوايير الرسوملة، يت (1)

ومنها تحسين القدرة اإلنتاجية ألصل من األصول أو أن تزيد بشكل ملحوظ العمر اإلنتاجي لألصل، ويتم إطفاؤهوا 

 على فترة االنتفاع بها. 
 
تشغيل المطورة داخليواً إذا اسوتوفت معوايير الرسوملة، ومنهوا تخصويص مجموعوة عمول يتم رسملة تكاليف برامج ال (2)

داخلية معينة لتطووير البورامج وأن يمكون تحديود التكواليف ذات العالقوة بسوهولة، ويوتم إطفاؤهوا علوى فتورة االنتفواع 

 بها.
 
تعووذر تحديوود تكلفووة بوورامج يووتم تحميوول تكوواليف بوورامج التطبيقووات المطووورة داخليوواً كمصووروفات عنوود حوودوثها، وإذا  (3)

أنظمة التشغيل بشكل منفصول عون تكواليف أجهوزة الحاسوب اآللوي ذات الصولة فيوتم تسوجيل بورامج أنظموة التشوغيل 

 كجزء من الجهاز.
 
تحمووول تكلفوووة اإلضوووافات أو التعوووديالت أو عمليوووات تطووووير البووورامج الالحقوووة سوووواء كانوووت تشوووغيلية أو تطبيقيوووة  (4)

 كمصروفات عند حدوثها.
 
 تكاليف التدريب المرتبطة ببرامج الحاسب اآللي وتكاليف تحويل البيانات كمصروفات عند حدوثها.تحمل  (5)
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 األصول غير الملموسة 2-11
 

 الشهرة
 

   تنشأ الشهرة عند شراء حصة في الشركات التابعة. وتمثل زيادة تكلفة الشراء عن حصوة المجموعوة فوي

قيمووة العادلووة لصووافي األصووول للشووركة التابعووة فووي توواريخ الشووراء. وعنوودما يكووون هووذا الفوورق سووالباً يووتم ال

 تسجيله فوراً كمكاسب ضمن قائمة الدخل األولية الموحدة بالفترة التي تمت به عملية االستحواذ.
 

  .)يتم قياس الشهرة بالتكلفة وتخفض بأق خسائر هبوط في قيمتها )إن وجدت 
 

 لطيف الترددي وتراخيص تقديم خدمات االتصاالت المتنوعة حقوق ا
 

يتم تسجيل هذه األصول غير الملموسة عند الشراء بالتكلفة ويتم اطفاؤها ابتداًء مون تواريخ تقوديم الخدموة باسوتخدام 

 .أقصرطريقة القسط الثابت على مدى اعمارها اإلنتاجية أو المدة النظامية أيهما 
 
 األصول غير المتداولةالهبوط في قيمة  2-12
 

تقوم المجموعة بمراجعة األصول غير المتداولة بشكل دورق لمعرفة ما إذا كانت هنالوك مؤشورات علوى وجوود هبووط 

في قيمتها الدفترية. ويتم في حالة وجود هذه المؤشرات تقدير القيمة الممكن استردادها لألصل. وتستخدم لهذا الغورض 

ها األصل في حالة تعذر تقدير القيمة القابلة لالسوترداد لألصول بمفورده. وتعتبور الزيوادة فوي وحدة توليد النقد التي يتبع ل

األوليوة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الممكن استردادها هبوطاً فوي قيموة األصول تسوجل كخسوارة فوي قائموة الودخل 

باب التوي أدت إلوى الهبووط فوي قيموة األصول فيوتم الموحدة للفترة المالية التي تحدج فيها. وإذا ثبوت مسوتقبالً زوال األسو

عكس خسارة هبوط القيمة )باسوتثناء الشوهرة( وتثبوت كودخل فوي قائموة الودخل األوليوة الموحودة فوي الفتورة الماليوة التوي 

صول تحدج فيها، بما ال يتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة هبوط قيمة األ

 في الفترات المالية السابقة.
 
 االستثمارات  2-13
 

 االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية 
 

 االستثمارات في المشاريع المشتركة -أ

المشووروع المشووترك هووو ترتيووب تعاقوودق تقوووم بموجبووه المجموعووة وأطووراف أخوورى بنشوواط اقتصووادق يخضووع للسوويطرة 

ات االستراتيجية المالية والتشغيلية المتعلقة بنشواطات المشوروع المشوترك الموافقوة المشتركة وذلك عندما تتطلب القرار

 باإلجماع من كل األطراف المشاركة في السيطرة.

الترتيبات التعاقدية التي تتضمن تكوين منشأة منفصلة يكون لكل مشارك فيها حصة يشار إليها كمنشآت تحت السويطرة     

 المشتركة.

الناتجووة موون شووراء المجموعووة لحصووة فووي المشوواريع تحووت السوويطرة المشووتركة كجووزء موون حسوواب  تووتم معالجووة الشووهرة

 االستثمار في المشروع المشترك عند تطبيق طريقة حقوق الملكية. 

موون  المجموعووةعنود الشووراء بالتكلفووة، ويووتم تعوديلها بعوود ذلووك بموا يخووص  فوي المشوواريع المشووتركة يوتم قيوود االسووتثمارات

المسوتثمر فيهوا وأرباحهوا الموزعوة وأق تغيورات فوي حقووق ملكيتهوا، وذلوك  المشواريع المشوتركة صافي دخل )خسارة(

المسوتثمر فيهوا. وتظهور هوذه االسوتثمارات فوي قائموة  المشواريع المشوتركةفوي صوافي أصوول  المجموعوةلتعكس حصة 

مون صوافي دخول )خسوارة(  المجموعوةالمركز المالي األولية الموحدة ضمن األصول غير المتداولة، ويظهر ما يخص 

 المستثمر فيها في قائمة الدخل األولية الموحدة. المشاريع المشتركة
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 )تتمة(االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية 
 

 االستثمارات في الشركات الزميلة -ب
 

الشركات أو المنشآت األخرى التي تموارس المجموعوة عليهوا توأثيراً مهمواً ولكنهوا ال تسويطر الشركات الزميلة هي تلك 

% موون حقوووق التصووويت. التووأثير المهووم هووو القوودرة علووى المشوواركة فووي 50-20عليهووا، وتوورتبط عموموواً بووامتالك نسووبة 

 سياسات.السياسات المالية والتشغيلية للشركات الزميلة دون التمكن من السيطرة على تلك ال
 

استثماراتها في الشركات التي تؤثر فيها تأثيراً مهماً وفق طريقة حقوق الملكية. وطبقاً لطريقة حقووق  المجموعةتظهر 

موون صووافي دخوول  المجموعووةالملكيووة، يووتم قيوود االسووتثمارات عنوود الشووراء بالتكلفووة، ويووتم تعووديلها بعوود ذلووك بمووا يخووص 

 المجموعوةالموزعة وأق تغيرات في حقوق ملكيتهوا، وذلوك لوتعكس حصوة  )خسارة( الشركات المستثمر فيها وأرباحها

فوي صوافي أصوول الجهوة المسوتثمر فيهوا. وتظهور هوذه االسوتثمارات فوي قائموة المركوز الموالي األوليوة الموحودة ضوومن 

مون صوافي دخول )خسوارة( الشوركات المسوتثمر فيهوا فوي قائموة  المجموعوةاألصول غير المتداولوة، ويظهور موا يخوص 

 لدخل األولية الموحدة.ا
 

 االستثمارات األخرى
 

يووتم تسووجيل االسووتثمار فووي األوراق الماليووة المتاحووة للبيووع التووي ال تووؤدق إلووى سوويطرة أو تووأثير هووام علووى أسوواس القيمووة 

أموا العادلة، وتحسب القيمة العادلة  لألوراق المالية المتاحة للبيع التوي تتووفر لهوا قيموة سووقية علوى أسواس هوذه القيموة. 

األوراق المالية المتاحة للبيع التي ال يمكون تحديود قيمتهوا العادلوة، بسوبب عودم وجوود سووق نشوط لتبادلهوا أو عودم تووفر 

مؤشرات أخورى يمكون مون خاللهوا تحديود القيموة السووقية بموضووعية، فتكوون تكلفتهوا هوي البوديل للقيموة العادلوة. ويوتم 

مستقل ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي األولية الموحودة  إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة في بند

إن كانت جوهرية. ويتم إظهار الخسائر الناتجة عن االنخفاض الدائم في القيمة العادلة بأقل من التكلفة في قائموة الودخل 

 األولية الموحدة للفترة التي يحدج فيها االنخفاض.
 

تجة عن بيع األوراق المالية المتاحة للبيع خوالل الفتورة التوي تحودج فيهوا، ويوتم عكوس يتم إثبات المكاسب والخسائر النا

 أق مكاسب أو خسائر غير محققة تم إثباتها سابقاً في قائمة الدخل األولية الموحدة.
 

لمعدلوة بمقودار يتم تسوجيل االسوتثمار فوي األوراق الماليوة التوي يحوتفظ بهوا إلوى تواريخ االسوتحقاق علوى أسواس التكلفوة ا       

االستنفاد في العالوة أو الخصم، إن وجدت. ويتم إظهار الخسائر الناتجة عن االنخفاض غير المؤقت فوي القيموة العادلوة 

 عن تكلفتها ضمن قائمة الدخل األولية الموحدة للفترة التي يحدج فيها االنخفاض. 
 
 الزكاة 14 -2
 

مبنوي علوى أسواس الوعواء الزكووق ضومن القووائم الماليوة األوليوة تقوم المجموعة باحتساب وتسجيل مخصص الزكواة ال

الموحدة وفقاً ألحكام وقواعد فريضة الزكاة الشرعية فوي المملكوة. ويوتم تسوجيل الفروقوات الناتجوة عون الوربط الزكووق 

 النهائي في الفترة التي يتم فيها اعتماد هذا الربط من مصلحة الزكاة والدخل.
 
 الضرائب 2-15
 

 ساب الضريبة للشركات المستثمر فيها خارج المملكة وفقاً لألنظمة الضريبية المتبعة في بلدانها.يتم احت
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 الضرائب المؤجلة 
 

ضوريبة يمكون يتم تسجيل الضرائب المؤجلة للشركات األجنبية فقط في حالة احتموال وجوود أربواح مسوتقبلية خاضوعة لل

مقابلها استخدام الفروقات المؤقتة لتلك الشركات. ويتطلب هذا حكمواً يتعلوق بواألداء الموالي المسوتقبلي للشوركة األجنبيوة 

 التي قامت بشثبات الضريبة المؤجلة.
 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة  2-16
 

عقود عملهوم، وفقواً لألنظموة المعموول بهوا  يمثل مخصص مكافأة نهاية الخدمة مبال  مستحقة تدفع للموظفين عند انتهاء

 في المملكة العربية السعودية والدول المستثمر فيها. 
 
 معامالت العمالت األجنبية 2-17
 

 عملة التعامل والعرض

يتم قياس البنود المضمنة في القوائم المالية األولية الموحدة لكل منشأة في المجموعة باسوتخدام عملوة البيئوة االقتصوادية 

 لرئيسة التي تعمل فيها المنشأة "عملة التعامل".ا
 

 إن هذه القوائم المالية األولية الموحدة يتم عرضها بال  السعودق.
 

 المعامالت واألرصدة

يتم تحويل األرصدة بالعمالت األجنبية لألصول وااللتزامات النقدية محددة القيمة باستخدام أسعار الصرف السوائدة فوي 

 ركز المالي األولية الموحدة.تاريخ قائمة الم

يووتم تسووجيل المكاسووب والخسووائر الناتجووة عوون تسوووية معووامالت العمووالت األجنبيووة و المكاسووب والخسووائر غيوور المحققووة 

 الناتجة عن تحويل األرصدة النقدية للعمالت األجنبية إلى ال  السعودق في قائمة الدخل األولية الموحدة.
 

 ائم المالية(منشآت المجموعة )ترجمة القو
 

 يتم تحويل النتائج والمراكز المالية لكل منشآت المجموعة التي لها عملة تعامل مختلفة عن عملة العرض كما يلي:
 

 .تترجم األصول والخصوم وفقاً لسعر الصرف السائد في تاريخ قائمة المركز المالي 
 

 )علوى أسواس سوعر الصورف  القائموة فوي تواريخ االسوتحواذ تترجم بنود حقوق الملكية )ما عودا األربواح المبقواة

 .تاريخال ذلك السائد في
 

  موا بعود تواريخ االسوتحواذ بسوعر التحويول  )موا عودا األربواح المبقواة(يترجم التغيور فوي عناصور حقووق الملكيوة

 السائد عند نشوء العنصر.

 اية العام الماضي مضافاً إليها صوافي دخول يترجم بند األرباح المبقاة كما يلي: األرباح المبقاة المترجمة في نه

الموحوودة المترجمووة مطروحوواً منهووا قيمووة التوزيعووات المعلنووة مترجمووة  األوليووة موون قائمووة الوودخل األوليووة الفتوورة

 بسعر الصرف السائد وقت إعالنها.
 

 لفترة. أموا الموحدة يتم ترجمتها باستخدام المتوسط المرجد لسعر الصرف خالل ا األولية عناصر قائمة الدخل

 بنود المكاسب والخسائر المهمة فتترجم على أساس سعر الصرف السائد وقت حدوثها. 

  كل فروقات تحويل العملة الناتجة يتم تسوجيلها فوي بنود مسوتقل ضومن حقووق المسواهمين إذا كانوت ذات أهميوة

 نسبية.

لها ضومن حقووق المسواهمين يوتم وعند بيوع هوذه المنشوآت جزئيواً أو الوتخلص منهوا فوشن الفروقوات التوي سوبق تسوجي

 الموحدة كجزء من مكاسب أو خسائر البيع. األولية إثباتها في قائمة الدخل



 

 شركة االتصاالت السعودية
    )شركة مساهمة سعودية(

 م ) غير مدققة (2015 ديسمبر 31في  والسنة المنتهيتين الثالثة أشهر لفترتيإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 

 14 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -2
 
 االلتزامات المحتملة 2-18
 

االلتووزام المحتموول هووو التووزام قوود ينشووأ موون أحووداج سووابقة ووجوووده سوويتأكد فقووط بوقوووع أو عوودم وقوووع حوودج أو أحووداج 

ستقبلية غير مؤكودة ليسوت ضومن السويطرة الكاملوة للمجموعوة، أو هوو التوزام حوالي غيور مسوجل بسوبب أنوه لويس مون م

المحتمل أن تدفقاً خارجاً للموارد سيكون مطلوباً لتسديد االلتزام. وفي حالة عودم إمكانيوة قيواس مبلو  االلتوزام بموثوقيوة 

 محتملة لكنها تفصد عنها في القوائم المالية األولية الموحدة.كافية فشن المجموعة ال تقوم بتسجيل االلتزامات ال
 
 إثبات اإليرادات 2-19
 

يتم إثبات اإليرادات، صافية من الخصومات، عند تقديم الخودمات اسوتناداً إلوى إمكانيوة الوصوول إلوى أو اسوتخدام شوبكة 

 ائق المستخدمة، وفقاً لألسعار المعتمدة. المقاسم ومرافقها. ويتم احتساب إيرادات االستخدام بناًء على أجزاء الدق
 

  .يتم تأجيل الرسوم الصادر بشأنها فواتير مقدماً ويتم إثباتها على مدى الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات 

 .يتم إثبات إيرادات الخدمات المقدمة للعمالء التي لم تصدر بها فواتير، في الفترة المتعلقة بها 

 دمات المقدمة للعمالء عند تحصيلها إذا كان لدى الشركة درجة عالية من عدم التأكود يتم إثبات إيرادات الخ

 من إمكانية تحصيلها.

  علوى أسواس االسوتخدام الفعلوي للبطاقوات المباعوة ويوتم  مسوبقة الودفع البطاقواتيتم اثبات االيرادات من مبيعوات

العميول أو انتهواء فتورة صوالحية رصويد االعتراف بالجزء الغير مستخدم كوشيرادات مؤجلوة الوى حوين اسوتخدام 

 هذه البطاقات.
 

 برنامج والء العمالء
 

لدى المجموعة برنامج لوالء العمالء ، بحيج يوتم موند العموالء أرصودة "نقواط" اسوتنادا إلوى اسوتخدام المنتجوات والخودمات  

 يخول بها العمالء الحق في استبدال النقاط التراكمية من خالل وسائل معينة.

أو للخودمات  المجموعوةيتم تقدير المبل  المخصص للنقاط بالرجوع إلى القيمة العادلة للحق في استبدالها بالخصوم لمنتجوات       

 والمنتجات المقدمة من جانب أطراف أخرى، يتم تأجيل المبل  المخصص للنقاط وإدراجه ضمن االيرادات المؤجلة.

يتم استبدال النقاط أو عندما تنتهي مودة السوماح باسوتبدال النقواط.ويتم تقودير القيموة ويتم االعتراف باإليرادات المؤجلة عندما       

 العادلة للنقاط الممنوحة تحت برنامج والء العمالء بتقدير المتوسط المرجد لقيمة سداد النقاط.
 
 تكلفة الخدمات 2-20
 

مباشر باإليرادات المتولدة من استخدام الشوبكة  تمثل جميع التكاليف التي تكبدتها المجموعة لتقديم الخدمات ولها ارتباط

 -ويتم إثباتها في فترات تنفيذ المكالمات ذات الصلة بما فيها :
 

  الرسوم الحكوميوة وهوي التكواليف المترتبوة علوى المجموعوة مقابول حقووق تقوديم خودمات االتصواالت بالمملكوة

 والدول المستثمر بها بما في ذلك استخدام الطيف الترددق.

 م اسووتخدام الشووبكات الخارجيووة والمتمثلووة فووي تكوواليف الووربط بشووبكات اتصوواالت أجنبيووة ومحليووة متعلقووة رسووو

 بمكالمات عمالء المجموعة.
 
 المصروفات البيعية والتسويقية 2-21
 

تمثل جميع التكاليف التي تكبدتها المجموعة ولها ارتباط مباشر بتسويق وتوزيوع وبيوع الخودمات. وتسوجل عنود حودوثها 

ا لووم يتسوون تحديوود الفتوورات المسووتفيدة منهووا، أمووا إذا أمكوون تحديوود الفتوورات المسووتفيدة فيووتم تحميلهووا علووى الفتوورات ذات إذ

 الصلة.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة   -2
 
 المصروفات العمومية واإلدارية  2-22
 

هووا بشوكل مباشوور بتكواليف الخوودمات أو تمثول جميووع المصواريف التشووغيلية التوي تكبوودتها المجموعوة والتووي ال يمكون ربط

بالمصاريف البيعية والتسويقية. وتسجل عنود حودوثها إذا لوم يتسون تحديود الفتورات المسوتفيدة منهوا، أموا إذا أمكون تحديود 

 الفترات المستفيدة فيتم تحميلها على الفترات ذات الصلة.
 

 ربح السهم 2-23
 

مة الدخل من العمليات التشغيلية والعمليات األخورى ) المصوروفات يتم احتساب عائد السهم من األرباح على أساس قس

، وصافي الدخل للفترة المالية، علوى المتوسوط المورجد الملكية غير المسيطرةواإليرادات األخرى (، قبل استبعاد حقوق 

 لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.
 
 المشتقات المالية 2-24
 

المشتقة إلدارة التعرض ألسعار الفائدة ومخاطر أسعار الصورف األجنبوي ، بموا فوي تستخدم المجموعة األدوات المالية 

ذلك العقود اآلجلة و سعر الفائدة لمبادلة العمالت. يتم قياس المشوتقات بشوكل مبودئي بالقيموة العادلوة فوي تواريخ الودخول 

 ولة بالتقرير. للعقد المشتق ويتم الحقا إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ كل فترة مشم

الموحدة ، موا لوم تكون األداة المشوتقة مخصصوة وفعالوة األولية أو الخسارة في قائمة الدخل ويتم االعتراف فورا بالربد 

 .الموحدة على طبيعة العالقة التحوطيةاألولية كأداة تحوط ، وفي هذه الحالة يعتمد توقيت االعتراف في قائمة الدخل 
 

دة إما كتحوطات على القيمة العادلة لألصول والخصوم المعتورف بهوا أو االلتزاموات تخصص المجموعة مشتقات محد

غيوور المعتوورف بهووا باسووتثناء مخوواطر العمووالت األجنبيووة )القيمووة العادلووة للتحوووط( ، التحوووط موون التقلبووات فووي التوودفقات 

عمالت األجنبيوة فوي التزاموات النقدية التي إما أن تعزى إلى مخاطر معينة ترتبط بأصول وخصوم محددة أو مخاطر ال

 المنشأة الغير معترف بها )تحوط التدفق النقدق(.
 

التغيرات في القيمة العادلوة للمشوتقات التوي توم تخصيصوها والمؤهلوة كتحوطوات بالقيموة العادلوة يوتم االعتوراف بهوا فوي 

صول أو الخصوم المغطاة. فوي حالوة قائمة الدخل األولية الموحدة ، جنبا إلى جنب مع أق تغيرات في القيمة العادلة لأل

التحوط للتدفقات النقدية ، يتم االعتراف بالجزء الفعوال مون التغيورات فوي القيموة العادلوة للمشوتقات التوي توم تخصيصوها 

والمؤهلة كتحوط للتدفقات النقدية في حقوق المساهمين. الربد أو الخسارة المتعلقوة بوالجزء غيور الفعوال يوتم االعتوراف 

 فور في قائمة الدخل األولية الموحدة.به على ال
 

يتم التوقف عن إتباع محاسبة التحوط عندما تقوم المجموعة بشلغاء عالقة التحوط ،أو بيع أداة تحووط ، أو إنهاءهوا ، أو 

ممارستها أو أنها لم تعد تلبي متطلبات محاسبة التحوط. أق ربد / خسارة متراكموة فوي ذلوك الوقوت سوتبقي فوي حقووق 

 ين ويتم االعتراف بها في قائمة الدخل األولية الموحدة عندما ال يكون حدوج المعاملة متوقعاً.المساهم
 
 األطراف ذات العالقة 2-25
 

تقوم المجموعة خالل دورة أعمالها العادية بالتعامول موع أطوراف ذات عالقوة ويوتم اإلفصواح عون جميوع العمليوات ذات 

بغض النظر عون وجوود أو عودم وجوود أرصودة لهوذه العمليوات بنهايوة الفتورة  األهمية النسبية مع األطراف ذات العالقة

المالية. ويكون اإلفصاح عن العمليوات ذات الطبيعوة المتماثلوة دفعوة واحودة عودا تلوك التوي يكوون فيهوا اإلفصواح إفراديواً 

 .ضرورياً لفهم تأثير العمليات بين ذوق العالقة على البيانات المالية للمجموعة
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 استثمارات مسجلة وفق طريقة حقوق الملكية وأخرى -3
 

 مما يأتي: ديسمبر 31كما في  تتكون االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية وأخرى
 

 م4201  م5201  )بآالف الرياالت السعودية(

 ( مدققة)  ( مدققة) غير   

     استثمارات مسجلة وفق طريقة حقوق الملكية:

 1.638.963  1.687.321  لزميلةالشركات ا

 6.799.151  5.061.934  المشاريع المشتركة

 8.438.114  6.749.255  مجموع االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية

 80.823  173.893  االستثمارات األخرى

  6.923.148  8.518.937 
               

مليوون  399المجموعوة بتسوجيل مخصوص هبووط فوي االسوتثمارات بمبلو  م، قاموت 2014خالل الربع الرابع مون عوام 
)ناتجة من شركة سويل سوي احودى الشوركات  شركة أوجيه لالتصاالت المحدودة  سعودق فيما يخص استثمارها في 

 التابعة لشركة أوجيه لالتصاالت المحدودة(.
 

 مجموعووة بيناريووانج جووي إس إم القابضووةالخووارجي فووي  هاقامووت المجموعووة بمراجعووة اسووتثمار ،م2013خووالل عووام 

. وعليوه وقعوت االسوتثمار االمشوترك علوى هوذ التوأثيرالفعليبما في ذلك طريقة إدارتها وتحديد مودى  )مشروع مشترك(

)احدى تعديل في االتفاقية مع باقي الشركاء في مجموعة بيناريانج فيما يتعلوق بحقوقهوا التشوغيلية فوي مجموعوة إيرسويل

فوي مجموعوة  اسوتثمارهامعالجوة  قامت المجموعة بوالتوقف عون وبناء على ذلك ة لمجموعة بيناريانج(.الشركات التابع

   م.2013إبتداء من الربع الثاني  إيرسيل  بطريقة حقوق الملكية
 

 استثمارات محتفظ بها الى تاريخ االستحقاق -4
 

مليووار   ولموودة ال  4يووة والدوليووة بقيمووة قامووت الشووركة بشنشوواء محووافظ اسووتثمارية متنوعووة مووع عوودد موون البنوووك المحل

مبلو   بشسوتثماركموا قاموت  .رأس المال بالكامول مضمونة م2014ي من العام الربع الثان بدءا من تتجاوز الخمس أعوام

الربوع الرابوع  بودءا مون كودائع نقدية طويلة األجل )مرابحات( ولمدة خمس سونوات سعودق مع بنك دولي مليار   1

 . %3وبعائد سنوق  م 2014من العام 
 

: 2014) مليوون   سوعودق 99.5 دينار بحرينوي موا يعوادل مليون 10مبل  ب إستثمار إحدى شركات المجموعة لدى

بودءا مون الربوع  سونوات ثالثوةكودائع نقدية طويلة األجول )مرابحوات( ولمودة  مع بنك دولي مليون   سعودق( 99.5

 59.7دينووار بحرينووي مووا يعووادل  مليووون 6مبلوو   شسووتثمار.كمووا قامووت ب %3.1وق وبعائوود سوون م2014الثالووج موون العووام 

 م 2015بودءا مون الربوع الثالوج  سونتينكودائع نقدية طويلة األجل )مرابحات( ولمودة  مليون   سعودق مع بنك دولي

 .%2.25وبعائد سنوق 
 

)مايعادل مليون رينجت ماليزق 1.508كذلك لدى المجموعة استثمار في صكوك قامت به إحدى شركاتها بقيمة 

)مع م 2007ديسمبر بدءا من  ةسن 50لمدة  مليون   سعودق( 1.687: 2014)مليون   سعودق( 1.315

علما أن استثمار ،% 10.75،وبمعدل ربد سنوق سنوات( 10أحقية الجهة المقترضة بشسترجاع الصكوك بعد 

سنوات.في تاريخ استثمار وتمويل تلك  10ت الماليزق لمدة الصكوك تم تمويله بمعدل فائدة متغير على الرينج

الصكوك، تمت عملية تحوط على اسعار الصرف و الفائدة الخاصة بالتدفقات النقدية للصكوك والقرض )التحوط على 

وحيج أن استثمار  م تم إلغاء عملية التحوط،2015.في الربع الثالج تكلفة االقتراض وعائد سندات الصكوك فقط(

  تأثير على قائمة الدخل من تقلبات أسعار الصرف.ويل هذه الصكوك تمت بالرينجت الماليزق فال يوجد أق وتم
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 ، صافيالممتلكات والمنشآت والمعدات -5
 

م قراراً من وزارة المالية يقضي بنزع ملكية أرض الشركة الواقعة فوي 2014تلقت الشركة خالل الربع الثاني من عام 

وبموا أن  مليوون   726بمبلو  تعوويض يبلو   متر مربوع 1.047.000الرياض والبال  مساحتها  حي الفيصلية بمدينة

 595فوأن الشوركة حققوت مكاسوب تبلو   ،مليون    131تبل   صافي القيمة الدفترية لألرض و المباني المقامة عليها 

ن الشوركة اعترضوت علوى مبلو  التعوويض علموا بوأ م.2014عتراف بها خالل الربع الرابوع مون العوام تم اإل مليون  

ر حكوم ابتودائي مون المحكموة صود م1/12/2015 وبتواريخ .نظرا ألن القيمة المقدرة ألرضها أقل من القيموة العادلوة لهوا

و ذلوك بشلغواء قورار  أرضوها القيموة المقودرة كعووض موالي مقابول نوزع بقبول اعتراض الشوركة علوى اإلدارية بالرياض

 .وإعادة تقييم العقار مرًة أخرى لجنة التقدير السابق
 

 األصول غير الملموسة، صافي -6
 

 ما يلي: م2015 ديسمبر 31كما في تتضمن االصول غير الملموسة 
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 م1520

 
 م4201

 )مدققة(          ( مدققة) غير    

 
 تراخيص

 
3.835.861  3.786.708 

 
 أخرى

 
947.246  736.365 

   
4.783.107  4.523.073 

 
          المرابحات  -7

 وتتمثل في:
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 م5201

 
 م4201

 )مدققة(          ( مدققة) غير    

 
 الجزء المتداول

 
1.920.849  2.014.165 

 
 لجزء غير المتداولا

 
3.744.076  5.785.169 

   
5.664.925  7.799.334 

 
 .مليون   مقابل رهن أصول ثابتة  97يتضمن الجزء غير المتداول من المرابحات على مرابحات بحوالي 

 
           صكوك -8

 
 كحد أقصى   سعودق مليار 5 تبل  بقيمة اجمالية صكوكبرنامج الشركة اعتمدت م،2014عام  منخالل الربع الثاني 

 :م2015 ديسمبر 31كما في  وفيما يلي بياناتهاوتم اصدار الشريحة االولى 
 

القيمة اإلسمية  تاريخ اإلصدار االصدار
 وكللصك

القيمة اإلجمالية 
 لإلصدار

 تاريخ اإلستحقاق

 2024و يوني 9 مليار   سعودق 2 مليون   سعودق 1 2014يونيو  9 صكوك االتصاالت
 

تم إصدار الصكوك الموضحة أعاله بالقيمة اإلسمية بدون خصم أو عالوة إصدار. تحمل هذه الصكوك عائداً يحسب على 
 سنوات تدفع كل ثالثة أشهر. 10لمدة  أساس نقطة 70 أساس )سايبور( لثالثة أشهر+ هامش قدرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://stccntowa.stc.corp/owa/UrlBlockedError.aspx
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 تكلفة الخدمات -9

 :تتكون تكلفة الخدمات مما يأتي

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 ديسمبر 13الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 ديسمبر 13المنتهية في  السنة

   
 م5201

 
 م4201

 
 م5201

 
 م4201

   
 ( مدققة) غير 

 
 ( مدققة) غير 

 
 ( مدققة) غير 

 
 ( مدققة)  

 
 رسوم استخدام الشبكات الخارجية

 
1.371.256  1.648.620  6.383.330  7.259.085 

 
 الرسوم الحكومية ) * (

 
1.164.637  1.066.021  4.435.478  4.233.751 

 
 إصالح وصيانة

 
849.502  625.364  2.929.784  2.466.896 

 
 تكاليف الموظفين

 
501.688  466.882  2.067.184  1.883.061 

 1.246.996  1.786.726  461.341  454.079  بطاقاتتكلفة إعادة شحن ال 

 510.438  994.583  146.865  340.038  يجارات معدات وممتلكات وسياراتإ 

 
 أخرى

 
554.132  132.806  1.896.411  69.782 

   
5.235.332  4.547.899  20.493.496  17.670.009 

 
و  والسالمة ومصروفات االتصاالت والبريد والتوصيل واألمن "أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها: استشارات 

 .مصروفات المرافق
 
 يلي تفاصيل الرسوم الحكومية: فيما)*( 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

 ديسمبر 13الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 ديسمبر 13المنتهية في  السنة

  
 م5201

 
 م4201

 
 م5201

 
 م4201

  
 ( مدققة) غير 

 
 ( مدققة) غير 

 
 ( مدققة) غير 

 
 ( مدققة)  

 ة تجارياً رسوم تقديم الخدم
 

958.266  881.810  3.631.415  3.478.364 

 274.161  295.195  69.792  77.499  رسوم الرخصة

 رسوم استخدام الطيف الترددق
 

128.872  114.419  508.868  481.226 

  
1.164.637  1.066.021  4.435.478  4.233.751 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 
 
 

 ديسمبر 13هية في الثالثة أشهر المنت
 

 ديسمبر 13المنتهية في  السنة

  
 م5201

 
 م4201

 
 م5201

 
 م4201

  
 ( مدققة) غير 

 
 ( مدققة) غير 

 
 ( مدققة) غير 

 
 ( مدققة)  

 الشركة
 

1.096.444  985.852  4.147.445  3.887.189 

 باقي شركات المجموعة
 

68.193  80.169  288.033  346.562 

  
1.164.637  1.066.021  4.435.478  4.233.751 
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 المصروفات البيعية والتسويقية -10
 
 تتكون المصروفات البيعية والتسويقية مما يأتي:  
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 ديسمبر 13الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 ديسمبر 13المنتهية في  السنة

   
 م5201

 
 م4201

 
 م5201

 
 م4201

   
 ( دققةم) غير 

 
 ( مدققة) غير 

 
 ( مدققة) غير 

 
 ( مدققة)  

 2.195.224  2.347.335  562.286  528.390  تكاليف الموظفين 

 
 1.293.219  1.640.103  445.647  548.928  مصروف الديون المشكوك في تحصيلها

 
 673.598  798.085  189.103  223.946  دعاية وإعالن

 125.901  366.531  25.169  146.961  تصاالتمصروفات ادارة مراكز اال 

 
 334.501  362.174  174.236  74.517  عمولة مبيعات

 136.777  187.996  36.623  34.379  طباعة بطاقات هاتفية ومستلزمات مكتبية 
 304.377  134.347  110.402  37.445  إصالح وصيانة 

 128.163  89.016  55.943  55.312  استشارات وأتعاب قانونية ومهنية 

 
 أخرى

 
701.217  117.398  1.195.025  737.215 

   
2.351.095  1.716.807  7.120.612  5.928.975 

  
مصروفات االتصاالت و  األمن والسالمةو  إيجارات معدات وممتلكات وسيارات"أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها:

 . مصروفات المرافقو والبريد والتوصيل 
 

 العمومية واإلدارية المصروفات   -11   
 اإلدارية مما يأتي:والعمومية  تتكون المصروفات  

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 ديسمبر 13الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 ديسمبر 13المنتهية في  السنة

   
 م5201

 
 م4201

 
 م5201

 
 م4201

   
 ( مدققة) غير 

 
 ( مدققة) غير 

 
 ( مدققة) غير 

 
 ( مدققة)  

 
 تكاليف الموظفين

 
592.919  428.400  2.069.768  1.651.532 

 
 إصالح وصيانة

 
162.130  162.614  548.479  496.300 

 301.937  336.378  124.665  136.251  استشارات وأتعاب قانونية ومهنية 

 308.208  307.923  69.305  78.838  إيجارات معدات وممتلكات وسيارات 

 
 86.706  92.014  24.740  37.050  مصروفات االمن و السالمة

 51.191  55.914  12.234  26.423  مصروفات المرافق 

 
 أخرى

 
167.094  161.844  441.953  270.285 

   
1.200.705  983.802  3.852.429  3.166.159 

 
 .مكتبية ومصروفات شحن ومناولة وبريد وتوصيل "أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها: أقساط تأمين ومستلزمات

 
 االستهالك واإلطفاء  -12    

 
 يتكون االستهالك واإلطفاء مما يأتي:

 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 ديسمبر 13الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 ديسمبر 13المنتهية في  السنة

   
 م5201

 
 م4201

 
 م5201

 
 م4201

   
 ( مدققة) غير 

 
 ( مدققة ) غير

 
 ( مدققة) غير 

 
 ( مدققة)  

 
 استهالك

 
1.638.493  1.681.200  6.321.195  6.141.566 

 
 إطفاء

 
266.181  135.710  1.113.172  888.341 

   
1.904.674  1.816.910  7.434.367  7.029.907 



 

 شركة االتصاالت السعودية
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 صافيبال ،أخرى  -13
 

 :يأتي مما أخرى، بالصافي -األخرى واإليرادات المصروفاتتتكون 
 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 ديسمبر 13الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 ديسمبر 13المنتهية في  السنة

  
 م5201

 
 م4201

 
 م5201

 
 م4201

  
 ( مدققة) غير 

 
 ( مدققة) غير 

 
 ( مدققة) غير 

 
 ( مدققة)  

 إيرادات متنوعة
 

205.670  294.000  757.441  868.869 

بيع / استبعاد الممتلكات مكاسب )خسائر(/ 
 (79.963)  والمنشآت والمعدات

 
 

449.791 
 

(360.193) 
 

 
402.722 

 مصروفات متنوعة
 

(319.188)  (264.528)  (1.193.955)  (633.788) 

  
(193.481)  479.263  (796.707)  637.803 

 

مكاسووب ناتجووة عوون  أهمهووا : بنووود موون م2015 ديسوومبر 31المنتهيووة فووي  للسوونةالمتنوعووة  االيووراداتتتضوومن  -

 تنفيوذ عقوودر يوغراموات توأخ )17انظور ايضواح ( سوعودق مليوون   91االستحواذ على شوركة تابعوة بمبلو  

 .(سعودق مليون   107 :2014) سعودق مليون   178بمبل  
 

هر والسوونة لفترتووي الثالثووة اشوو والمعووداتوالمنشووآت خسووائر بيووع أو اسووتبعاد الممتلكووات و تضوومن بنوود مكاسووبي -

توم ؛ مكاسب ناتجة عن العوض المالي الوذق  سعودق مليون   595مبل   م2014ديسمبر  31المنتهيتين في 

نظوور ا.) والمبوواني المقامووة عليهووا الواقعووة فووي حووي الفيصوولية بمدينووة الريوواض أرض الشووركةمقابوول نووزع  تحديووده

 .(5إيضاح 
 

مصروف راتب شوهرين  بنود من أهمها: م2015 سمبردي 31المنتهية في  للسنةتتضمن المصروفات المتنوعة  -

 .وتزامناً مع األمر الملكي الكريملموظفي الشركة والتي جاءت إقتداءا  كمنحة سعودق مليون   395بمبل  
 
 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  -14
  
 االرتباطات  
 

متعلقووة بمصووروفات رأسوومالية جوهريووة )أ(  توودخل المجموعووة خووالل ممارسووة نشوواطها االعتيووادق فووي ارتباطووات 

المصووروفات الرأسوومالية ارتباطووات فيمووا يتعلووق بمشووروعات توسووعة الشووبكة. بلغووت وبصووورة أساسووية 

مليوووون    2.880 :2014مليووون   سووعودق ) 3.395حوووالي  م2015 ديسووومبر 31 القائمووة كمووا فووي

 (.سعودق
 

ت المجموعووة بموجووب تعهوودات إيجووار تشووغيلية تنتهووي فووي  يووتم اسووتئجار أراٍض ومبوواٍن السووتخدامها فووي عمليووا)ب( 

تواريخ مسوتقبلية مختلفوة. وقود بلو  إجموالي مصوروفات اإليجوار بموجوب عقوود اإليجوار التشوغيلية خوالل الربوع 

مليوون   سوعودق  1.225و  مليون   سعودق 400مبل  م 2015 ديسمبر 31المنتهية في  السنةو الرابع

 725و مليووون   سووعودق  194مبلوو  م 2014 ديسوومبر 31المنتهيووة فووي  السوونةو رابووعال)الربووع علووى التوالي

 .(مليون   سعودق على التوالي
 

لوودى شووركة االتصوواالت السووعودية اسووتثمار فووي صووندوق رأس المووال الجوورقء المتخصووص باالسووتثمار فووي  ( ج)

ت و تقنيوة المعلوموات بالسووق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل في مجواالت االتصواال

مليوووون دوالر امريكوووي فوووي  50مبلووو   والتزموووت الشوووركة باسوووتثمارالسوووعودق و األسوووواق العالميوووة األخووورى، 

ويوودفع المبلوو  المتبقووي  (امريكووي مليووون دوالر 25 :2014)  امريكووي مليووون دوالر 37.5تووم دفووع  الصووندوق

 ر الصندوق.عند الطلب من قبل مدي دوالر امريكي مليون 12.5 وهو

 



 

 شركة االتصاالت السعودية
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 مة(ت)ت االرتباطات وااللتزامات المحتملة -14
  

 االلتزامات المحتملة

 :2014) سعودقمليون    3.656تبل   م2015 ديسمبر 31لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة كما في  -

مليون  533مليون دوالر امريكي )ما يعادل  142خطاب ضمان بمبل   نتتضم  سعودق(   مليون 4.012

لصالد شركة اكس ال  مليون   سعودق( 533مليون دوالر امريكي ما يعادل  142 :2014 )  سعودق(

التي تم بيعها والتي ال تزال قيد البت مع  ( لشركة بي تي اكسيسVATفيما يخص ضرائب القيمة المضافة )

لضريبية التي تم الحصول عليها فشن الجهات الضريبية االندونيسية. وبناءاً على المعطيات الحالية واالستشارات ا

النتيجة المتوقعة ستكون لصالد شركة بي تي أكسيس،كما تتضمن ايضا حصة المجموعة من خطابات الضمان 

   مليون 539مبل   :2014مليون   سعودق) 556القائمة الستثماراتها في المشاريع المشتركة مبل  

 .سعودق(
  

مليار  ؛ هذا المبل  يتضمن  5.4ة االتصاالت وتقنية المعلومات بمبل  تسلمت الشركة طلب مصادقة من هيئ -

ويتضمن مبال  جوهرية اخرى محل خالف بين الشركة  رسوم حكومية على الشركة وتسددها بشكل دورق؛ 

والهيئة يعود الى اختالف في طريقة احتساب الرسوم الحكومية علما بأن هذا االختالف متعلق بقطاع االتصاالت 

بالمملكة كجزء من أعماله االعتيادية وال يخص الشركة وحدها، وتعتقد االدارة بناء على اآلراء القانونية المستقلة 

واالحكام القضائية المشابهة في سوق االتصاالت بالمملكة عدم أحقية هذه المبال . وفي المقابل تطالب الشركة 

خالل السنوات السابقة للهيئة متعلقة أيضا بآلية احتساب  الهيئة وتؤكد حقها باسترداد مبال  جوهرية تم دفعها

االختالفات و المخصصات المسجلة ال تعتقد ادارة الشركة بأن هذا  وبناء على طبيعة هذه الرسوم الحكومية.

 .الخالف سيترتب عليه اية مخصصات اضافية جوهرية في المستقبل
 

 :2014) مليون   سعودق 188 م تبل 2015 يسمبرد 31قائمة كما في  اعتمادات مستنديةلدى المجموعة  -

 .سعودق(   مليون 188
 

تواجه الشركة خالل ممارسة نشاطها االعتيادق إجراءات قانونية ودعاوى قضائية ومطالبات أخرى. وال يتوقع  -

األولية  ماليةأن يكون لها تأثير جوهرق على مركز الشركة المالي أو نتائج عملياتها المبينة في هذه القوائم ال

 .الموحدة
 
 األدوات المالية  -15
 

 القيمة العادلة

هيي المبلييل الييكي يمكيين أن تييتم بييل مبادليية أصييل أو سييداد إلتيزام بييين أطييراا مطلبيية وراابيية فييي التبامييل وبشييروط تبامييل 
كثيييرًا عيين قيمتهييا  ال تبتقييد اادارة أن القيميية البادليية للموجييودات والمطلوبييات المالييية الخاصيية بالمجموعيية تختلييا عادليية.
   .م2014و م2015 ديسمبر 31كما في  الدفترية

 
 مخاطر معدالت العوائد

   
هي مخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في معدالت العوائد في السوق على المركز المالي للمجموعة وتدفقاتها 

تدفق النقدق المحصل والتدفق النقدق النقدية. وتدير المجموعة تدفقاتها النقدية عن طريق مراقبة التوقيت بين ال

المستخدم. ويتم استثمار الفائض النقدق لزيادة دخل المجموعة من العوائد من خالل أرصدة يحتفظ بها كمرابحة 

 وودائع قصيرة وطويلة األجل. إال أن مخاطر معدالت العوائد في هذا الخصوص ال تعتبر جوهرية. 

 مخاطر تغير أسعار الصرف 
 

لتغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تقوم اإلدارة هي مخاطر ا

بمراقبة تقلبات أسعار صرف العملة األجنبية والدخول في اتفاقيات تحوط عند الحاجة، للحد من مخاطر تغير أسعار 

لة األساسية التي تتعامل بها المجموعة الصرف ، كما أن العملة الرسمية للمجموعة هي ال  السعودق وهو العم

 وسعره ثابت حالياً وبهامش بسيط مقابل الدوالر األمريكي.



 

 شركة االتصاالت السعودية
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 )تتمة( األدوات المالية  -15      
 مخاطر االئتمان

 
هي مخاطر عدم قدرة األطراف األخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه المجموعة مما يؤدق إلى تكبد المجموعة 

ون األدوات المالية التي قد تعرض المجموعة لمخاطر تركز المديونية بشكل رئيسي من لخسارة مالية. تتك

األرصدة النقدية وحسابات المدينين. تقوم المجموعة بشيداع أرصدتها النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات 

سة مالية. وال تعتقد القدرات االئتمانية العالية وتباشر سياسة للحد من حجم أرصدتها المودعة في كل مؤس

المجموعة بوجود مخاطر عدم كفاءة كبيرة من هذه المؤسسات المالية. وال تعتقد المجموعة أنها عرضة لمخاطر 

تركز المديونية في ما يتعلق بحسابات المدينين نظراً لقاعدة عمالئها المتنوعة )سكنية، مهنية، مؤسسات تجارية 

 الت عمل متنوعة موزعة على مناطق عديدة.كبرى ومؤسسات عامة( التي تعمل في مجا

 مخاطر السيولة
 

امات المرتبطة باألدوات هي مخاطر تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على األموال الالزمة لمقابلة االلتز

 تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دورق من توفرها بمقادير كافية لمقابلة أية التزامات مستقبلية. وال المالية.

 تعتِبر المجموعة أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة.

 المعلومات القطاعية   -16  
 

 وفقاً ألنشطة المجموعة الرئيسية -
 

قامت المجموعة بتحديد قطاعاتها التشغيلية الرئيسة على أساس نوع الخدمات المقدمة من قبل المجموعة وتتم  

لألحكام والشروط التجارية المعتادة. ال يوجد هناك إيرادات أو مصاريف المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً 

 جوهرية هامة أخرى بين القطاعات. 

 تتمثل القطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة في: 

  قطاع الجوال، وتشمل خدماته الرئيسوة: الهواتف الجووال وخودمات الجيول الثالوج والرابوع والبطاقوات مسوبقة الودفع

 ولي والرسائل.والتجوال الد

 .قطاع الهاتف، وتشمل خدماته الرئيسة: الهاتف الثابت وهواتف البطاقة واالتصال البيني واالتصاالت الدولية 

 قطاع المعطيات، وتشمل خدماته الرئيسة: الدوائر المؤجرة لنقل البيانات وخط العميل الرقمي(DSL). 

 القطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة.غير الموزعة: وتشمل بعض العناصر التي ال يمكن ربطها ب 
 

 :)غير مدققة( م5201 ديسمبر 13المنتهية في  للسنةوفقاً ألنشطة المجموعة الرئيسية ويبين الجدول التالي المعلومات 
 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 الجوال
 

 الهاتف
 

 المعطيات
 

 غير موزعة / تسويات
 

 اإلجمالي

 إيرادات الخدمات
 

37.518.388  5.859.544  7.463.463  (4.863)  50.836.532 

 إيرادات الربط البيني
 

966.493  7.882.697  1.408.866  -  10.258.056 

 مصروفات الربط البيني
 

(5.005.373)  (1.472.333)  (3.780.350)  -  (10.258.056) 

 صافي إيرادات الخدمات
 

33.479.508  12.269.908  5.091.979  (4.863)  50.836.532 

 االستهالك واإلطفاء
 

3.152.428  3.281.579  725.708  274.652  7.434.367 

 / )الخسارة( صافي الدخل
 

10.875.743  (1.885.030)  1.173.992  (830154)  9.334.551 

           

 إجمالي األصول 
 

34.425.177  26.256.980  14.460.364  22.573.382  97.715.903 

 مالي الخصومإج
 

18.037.491  9.196.390  5.370.288  3.063.935  35.668.104 



 

 شركة االتصاالت السعودية
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  )تتمة( المعلومات القطاعية  -16  
 

 )تتمة( وفقاً ألنشطة المجموعة الرئيسية -
 

 : )مدققة( يعلى النحو التالم 4201 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة وفقاً ألنشطة المجموعةوقد كانت المعلومات 
 

 رياالت السعودية()بآالف ال
 

 الجوال
 

 الهاتف
 

 المعطيات
 

 غير موزعة / تسويات
 

 اإلجمالي

 45.825.640  (5.729)  6.689.979  5.950.385  33.191.005  إيرادات الخدمات

 إيرادات الربط البيني
 

1.354.452  8.956.264  1.211.874  -  11.522.590 

 مصروفات الربط البيني
 
(5.078.480)  (1.747.944)  (4.696.166)  -  (11.522.590) 

 صافي إيرادات الخدمات
 

29.466.977  13.158.705  3.205.687  (5.729)  45.825.640 

 االستهالك واإلطفاء
 

3.499.816  2.587.559  706.200  236.332  7.029.907 

 / )الخسارة( صافي الدخل
 

10.902.010  (516.524)  634.030  (60.026)  10.959.490 

 
 

         

 إجمالي األصول 
 

29.818.533  25.484.826  11.492.048  24.073.994  90.869.401 

 إجمالي الخصوم
 

13.182.095  6.818.589  4.208.064  5.332.043  29.540.791 
 
 

 وفقاً لعمليات المجموعة -
 

 حلية ودولية.قامت المجموعة بتقسيم عملياتها التشغيلية الرئيسية إلى عمليات م
 

 :ديسمبر 31المنتهية في السنة ويبين الجدول التالي المعلومات وفقاً لعمليات المجموعة خالل 
 

 )غير مدققة(م 2015   

    
 العمليات الدولية  العمليات المحلية )بآالف الرياالت السعودية(

    
 5.180.040  46.866.097 إيرادات الخدمات ) * (

    
 5.998.891  110.686.621 ول ) ** (إجمالي األص

 
 سعودي. ( ألف لاير1.209.605) * ( تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة بإيرادات الخدمات مبلغ )

 سعودي. ( ألف لاير18.969.609) ** ( تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة باألصول مبلغ )
 

 )مدققة(م 2014

    
 العمليات الدولية  العمليات المحلية )بآالف الرياالت السعودية(

    
 4.816.247  42.919.001 إيرادات الخدمات ) * (

    

 5.709.632  101.558.425 إجمالي األصول ) ** (

 
 سعودق. ( ألف  1.909.608) * ( تبل  قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة بشيرادات الخدمات مبل  )

 سعودق. ( ألف  16.398.656) ** ( تبل  قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة باألصول مبل  )  
 
 
 



 

 شركة االتصاالت السعودية
    )شركة مساهمة سعودية(

 م ) غير مدققة (2015 ديسمبر 31في  والسنة المنتهيتين الثالثة أشهر لفترتيإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
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 شركة االتصاالت العامة المحدودة "برافو"  -17
 

ودة محود ةشركة ذات مسوؤولياتفاقية مع الشركة الوطنية العالمية اف زق بتوقيع الشركة قامت  2013 أكتوبر 31 في

تصواالت القابضوة )ويشوار اليهموا بوالطرف اآلخور( والتوي توم بموجبهوا نقول كامول ملكيوة إلوالشركة الوطنيوة الخليجيوة ل

تصوواالت إلوهووي شووركة ذات مسووئولية محوودودة سووعودية الووى شووركة ا "برافووو"تصوواالت العامووة المحوودودة إلشووركة ا

 مليوون   244علوى أن يودفع الطورف اآلخور مبلو   ، وذلك مقابل تسوية لجميوع مسوتحقاته حيوج توم االتفواقالسعودية

   لشركة االتصاالت السعودية. باإلضافة إلى نقل ملكية كامل أصول شركة برافو سعودق
 

تصاالت التي تعمول فوي المملكوة العربيوة السوعودية عون طريقوة اتفاقيوة بنواء تشوغيل إلشركة برافو هي احدى شركات ا

حيووج بوودأت برافووو عملياتهووا فووي عووام  ة،سوون 15تصوواالت السووعودية بعقوود مدتووه إل( مووع شووركة اBOTانتقووال الملكيووة )

 .  SMR 800التي تعمل على تردد  iDENللسوق السعودق باستخدام تقنية  Push to Talkم لتقديم خدمة 2005
 

 علووى بعوود الحصووولنقوول ملكيووة شووركة برافووو لشووركة االتصوواالت السووعودية  ت اجووراءات، اكتملوو2014ينوواير  30فووي 

 .افقة الجهات التنظيميةمو
 

مليووون   سووعودق مقابوول مسووتحقات شووركة  381بلوو  صووافي اصووول برافووو المسووتحوذ عليهووا فووي توواريخ الشووراء 

مليوون   سوعودق كمخصوص  179مليون   سعودق.تم تسجيل مبلو   202االتصاالت السعودية المتبقية والبالغة 

 مستحوذ عليها إلى حين استكمال التقارير الخاصة بتوزيع القيمة العادلة مرتبط بتحديد القيمة العادلة لصافي االصول ال

تم إسوتكمال التقوارير الخاصوة  ،م2015 من عام لصافي األصول خالل عام من تاريخ االستحواذ، وخالل الربع األول

 بتوزيع القيمة العادلة لصافي األصول كما يلي:
       
 الرياالت السعودية( بماليين) 

 (202) الستحواذمبل  ا

 293 القيمة العادلة لصافي األصول بتاريخ االستحواذ

 91 )13انظر ايضاح (المكاسب الناتجة عن االستحواذ 
 

 األحداث الالحقة -18
 
مجلوس  ام التوي أقرهو2015تماشيا مع سياسة توزيع األرباح لفترة ثالج سنوات والتي تبدأ من الربع الرابع مون عوام         

أربواح أوليوة  توزيوعب االدارة مجلوس أوصوى (م2015نوفمبر  10 ه  )الموافق1437محرم  28 تاريخبلشركة ادارة ا

 .عن كل سهم سعودق   1بواقع م 2015من عام الرابع عن الربع  سعودق مليون   2.000ا مقداره
 

  أرقام المقارنة -19
 

م لتتماشوى موع التصونيف المسوتخدم 2014 ديسومبر 31فوي  المنتهيوة للفتورةلقد تم إعادة تصنيف بعوض أرقوام المقارنوة 

 .م2015 ديسمبر 31المنتهية في  للفترة
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