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  تصاالت السعوديةإل شركة ا
     (شركة مساهمة سعودية)

   م٢٠١٤ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

٨  

ى  تتمثل األنشطة الرئيسة للمجموعة في توفير وتقديم خدمات االتصاالت والمعلومات واإلعالم، وتشمل أغراضھا عل
   سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

  إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت الثابتة والمتحركة.  .أ 
  توصيل وتقديم خدمات االتصاالت المختلفة إلى العمالء وصيانتھا وإدارتھا.  .ب 
ات   .ج  داد الخطط والدراس ة إع ة والمالي واحي الفني ع الن ن جمي دمات االتصاالت م وفير خ ذ وت وير وتنفي ة لتط الالزم

واإلدارية. وإعداد وتنفيذ الخطط التدريبية في مجال االتصاالت وتقديم أو الحصول على الخدمات االستشارية التي 
  تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بأعمالھا وأوجه نشاطھا.

ا  التوّسع في شبكات ونظم  .د  ي توصلت إليھ دات الت زة والمع ق استخدام أحدث األجھ االتصاالت وتطويرھا عن طري
  تقنية االتصاالت خصوصاً في مجال تقديم الخدمات وإدارتھا.

اتف   .ه  توفير المعلومات والتقنيات واألنظمة المعتمدة على المعلومات للعمالء بما في ذلك إعداد وطبع وتوزيع أدلة الھ
النشرات والمعلومات والبيانات وتوفير وسائل االتصال الالزمة لنقل خــدمات (اإلنترنت) بما ال واألدلة التجارية و

م ( وزراء رق ـرار مجلس ال ع ق ـارض م اريخ ١٦٣يتع ة، ١٤١٨/  ١٠/  ٢٣) بت ي العام ـ وخدمات الحاسب اآلل ھ
ان  دمھا الشركة سواء ك ي تق ق بأنشطة االتصاالت أو الخدمات الت ك ألغراض اإلعالم أو وغير ذلك مما يتعل ذل

  التجارة أو الدعاية أو أية أغراض أخرى تراھا الشركة مناسبة.
ميم   .و  وير وتص ع وتط ويق وبي نيع وتس أجير وتص تالك وت راء وام دير وش تيراد وتص ة واس ة والتجزئ ارة الجمل تج

ك الشبكات الثا ا في ذل ة بم ة وتركيب وصيانة أجھزة ومعدات ومكونات شبكات االتصاالت المختلف ة والمتحرك بت
اوالت  ال المق ام بأعم ديم الخدمات والقي ة األخرى وتق ي والممتلكات الفكري رامج الحاسب اآلل والخاصة، وكذلك ب

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

 
ات األخرى السعودية ولھا فضالً عن ذلك  أن تؤسس شركات أخرى وأن تشترك مع الشركات والمؤسسات أو الھيئ

ا أو  واألجنبية التي تزاول أعماالً شبيھة أو مكملة ألعمالھا أو التي قد تعاونھا على تحقيق غرضھا أو أن تشتريھا كلھ
  جزءاً منھا.

  
ة لخدمات االنترنت واالتصاالت المحدودة (إس ت ول المتقدمة ي سي الشركة العربي ة  -(أول سابقاً) )للحل  المملك

  :العربية السعودية
  

ل إلركة العربية لخدمات اإلنترنت واالش تأسست ديم ٢٠٠٢تصاالت (ذات مسئولية محدودة) في أبري م، وتعمل في تق
اتإلت وتشغيل مشاريع اخدمات اإلنترن ل ومعالجة المعلوم  عةمجمو حازت و السعودي،ي السوق ف تصاالت ونق

ى حصة م٢٠٠٧في ديسمبر  تصاالت السعوديةاإل ة لخدمات اإلنترنت واالش% من ١٠٠ عل  تصاالتإلركة العربي
 .سعودي مليون لایر ١٠٠والبالغ رأس مالھا 

  
  :المملكة العربية السعودية –تصاالت لالستثمار التجاري المحدودة شركة اإل

  
ت ركة اإل تأسس تثمار ش االت لالس اري تص ئو(التج دودة) ذات مس وبر لية مح ي اكت ي م٢٠٠٧ف ة  ف ة العربي المملك
ل شركة االتصاالت السعوديةمن برأس مال مليون لایر سعودي  السعودية ك ، قب ي تمتل رأس  % من١٠٠نسبة والت

ركة ال الش رض  م بكات ابغ يانة ش غيل وص التصاالت إلتش بكات الحاسب  وأعم م ش ينظ ت  اآلل بكات االنترن وش
  .ي السوق السعوديوتعمل ف تصاالت وتقنية المعلوماتإلظم وبرامج اانة وتشغيل وتركيب نوصي

  
  مملكة البحرين: –البحرين (ش. م. ب. م)   فيفاشركة 

  
ال  م بمملكة البحرين٢٠٠٩البحرين (ش. م. ب. م) في فبراير  شركة فيفاتأسست  رأس م ي ٧٥ب ار بحرين ون دين  ملي

والي  ادل ح ا يع عر  ٧٤٦أي م عودي بس ون لایر س اريخملي ك الت ي ذل ا ف االت  الصرف كم ركة االتص ل ش ن قب م
تصاالت المتنقلة إل، وتعمل ھذه الشركة في كافة خدمات ا رأس مال الشركة % من١٠٠نسبة  والتي تمتلك، السعودية
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٩  

دأت التشغيل التجاري إلوا تصاالت الدولية والنطاق العريض والخدمات األخرى ذات الصلة بالسوق البحرينية، وقد ب
 م.٢٠١٠مارس  ٣في 

  
  :المملكة العربية السعودية -شركة عقاالت المحدودة 

  
ون لایر سعودي  ١٠برأس مال  في المملكة العربية السعوديةم ٢٠١٣ مارسشركة عقاالت المحدودة في  تأسست ملي

ة في تعمل ھذه الشركة و ، رأس مال الشركة % من١٠٠نسبة والتي تمتلك ، من قبل شركة االتصاالت السعودية اقام
ارات وا دمات االستش ديم خ اوالت وتق ار والمق تثمار وادارة العق ك واس ركة وتمل الح ش دير لص تيراد والتص الس

 .علماً بأن الشركة لم تقم بممارسة أية انشطة بعد، تصاالت السعوديةاإل
 

  :المملكة العربية السعودية –(برافو) شركة االتصاالت العامة
 

ت ركة  تأسس ة (ش االت العام و)االتص ي  براف ر ف عودية، م٢٠٠٢فبراي ة الس ة العربي ي المملك ازت ف ركة  وح ش
و)شركة  % من١٠٠نسبة  لىعم ٢٠١٤في يناير  اإلتصاالت السعودية ة (براف الغ  االتصاالت العام ا  رأس والب مالھ

ة  فيتعمل ھذه الشركة ، و لایر سعوديمليون  ٢٠٠ ة االعمال الكھربائية وشبكات االتصاالت وتجارة الجمل والتجزئ
زة االتصاالت تيراد وتسويق وتركيب وصيانة اجھ ة واس زة الكھربائي لكية واالجھ لكية  في اجھزة االتصاالت الس الس

   ).٣٥(انظر ايضاح  والالسلكية وتقنية المعلومات المرخصة.
  

  مملكة البحرين  –شركة إنتغرال القابضة (ش. م. ب. م) 
  

رال القابضة تأسست و  شركة إنتغ ة في  م٢٠٠٩في يوني ال  البحرينمملك رأس م ي ٢٨ب ار بحرين ون دين ا  ملي أي م
اريخ ٢٨١يعادل حوالي  ك الت ا في ذل ون لایر سعودي بسعر الصرف كم ل شركة االتصاالت السعودية ملي ، من قب

ك  ت تمتل ي كان بة والت ن٥١نس ركة % م ال الش مبر  ، رأس م ي ديس عودية ٢٠١١وف ركة االتصاالت الس م زادت ش
وى  % ،٧١% لتبلغ ٢٠ حصتھا بنسبة وھي شركة قابضة تملك حصصاً في شركات تعمل في مجال خدمات المحت

   في دول الخليج. واإلعالم الرقمي
  

  المملكة العربية السعودية - (سيلكو)المحدودة  المتقدمةشركة سيل 
  

يل  تأسست ركة س ةش اير  المتقدم ي ين عودية ف ة الس ة العربي ي المملك دودة ف ل٢٠٠٨المح ة  م وتعم ارة الجمل ي تج ف
ع  اآلليتصاالت وخدمات الحاسب إلمعدات اأجھزة وتصاالت وإلابطاقات  خدمات شحنوالتجزئة في  ادة بي وبيع وإع
ة، وتعمل الشركة في الإلكافة خدمات ا  سوق السعوديتصاالت الثابتة والمتنقلة وصيانة وتشغيل المجمعات التجاري

روع في البحرين و انعُ ولھا ف ى حصةم ٢٠١١في ديسمبر  تصاالت السعوديةإلة اشرك و حازت م % من ٦٠ عل
 مليون لایر سعودي.١٠٠ رأس مالھا والبالغ المحدودة المتقدمةشركة سيل 

  
  دولة الكويت : –) ( ش.م.ك) VIVAشركة االتصاالت الكويتية ( 

 
ويتية (فيفا) والبالغ تصاالت الكإل% من شركة ا٢٦م على نسبة ٢٠٠٧تصاالت السعودية في ديسمبر إلحازت شركة ا

ا  رأس والي  ٥٠مالھ ادل ح ا يع ويتي أي م ار ك ون دين ك  ٦٨٧ملي ي ذل ا ف عر الصرف كم عودي بس ون لایر س ملي
 ٤التاريخ، وتعمل ھذه الشركة في مجال خدمات الھاتف الجوال في السوق الكويتي ، وقد بدأ التشغيل التجاري لھا في 

ة إلة تدير شركة اتصاالت السعوديإلم.مجموعة ا٢٠٠٨ديسمبر  ا بطريق تثمارھا فيھ تصاالت الكويتية (فيفا) وتعالج اس
  التوحيد لسيطرتھا على السياسات المالية والتشغيلية وذلك بسبب تمثيلھا في مجلس إدارتھا بأغلبية األعضاء.

  
  :جمھورية اندونيسيا –شركة بي تي أكسيس تيليكوم اندونيسيا 

  
د حصلت شركة بي تي أكسيس تيليكوم ع لى رخصة تشغيل شبكة الھاتف الجوال بتقنية الجيل الثالث في اندونيسيا، وق

ام  ن ع ع األول م ي الرب ة ف دماتھا التجاري ديم خ دأت بتق ركة ام ب٢٠٠٨ب ازت ش ية. ح وق االندونيس االت إلالس تص
ي أكسيس ٥١السعودية على نسبة  ي ت وم في% من شركة ب بتمبر  تيليك الغ رأس٢٠٠٧س ا  م والب ون  ٧٫٨مالھ تريلي

ادل  ا يع اريخ. وفي  ٣٫٢حوالي روبية اندونيسية أي م ك الت ا في ذل ار لایر سعودي بسعر الصرف كم ل  ٦ملي أبري
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١٠  

غ ٢٩،١٠م زادت الشركة حصتھا بنسبة ٢٠١١ تثمار ٨٠٫١٠% لتبل ذا االس ادة تصنيف ھ م إع ك ت ى ذل اء عل % وبن
تركة، و تم استخدام القيمة العادلة لصافي األصول في كاستثمار في الشركات التابعة بدالً من استثمار في مشاريع مش

ي ٢٩٫١٠نسبة  الشركة استحواذوذلك الحتساب الشھرة الناتجة من  ٢٠١١أبريل  ٦ % كحصة إضافية في شركة ب
ع  ة الرب ا في نھاي اء منھ م االنتھ ي ت ة والت ك القيم د تل تي أكسيس تيليكوم االندونيسية من واقع التقارير الخاصة بتحدي

ابًقا للشھرة. ٢٠١١من عام   ابعالر الغ المسجلة س ع المب ادة توزي ك إع ى ذل د ترتب عل و  ٣٠في  م، وق  م٢٠١٣يوني
  قامت المجموعة بإعادة تصنيف استثمارھا في شركة بي تي أكسيس تيليكوم كأصول محتفظ بھا للبيع 

  
ع اكملت ، ٢٠١٤مارس  ١٩ بتاريخو  ى جمي ة من المجموعة صفقة البيع بعد الحصول عل ات الالزم الجھات الموافق

  ).٣٤ رقم (إنظر ايضاح التنظيمية في  اندونيسيا
    

  :اإلمارات العربية المتحدة –تصاالت المحدودة إلشركة أوجيه ل
  

ديھا قابضة تصاالت المحدودة ھي شركة إلشركة أوجيه ل ة المتحدة ول ارات العربي ة اإلم ي بدول ارة دب مسجلة في إم
على  شركة االتصاالت السعوديةتصاالت في تركيا وجنوب أفريقيا. حازت إلعمل في قطاع اثمارات في شركات تاست

بة  ه ل٣٥نس ركة أوجي ن ش ل إل% م ي أبري الغ رأس م٢٠٠٨تصاالت ف ا  والب ا  ٣٫٦مالھ ي أي م ار دوالر أمريك ملي
  مليار لایر سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ.  ١٣٫٥حوالي يعادل 

  
  ماليزيا: –ج جي إس إم القابضة مجموعة بيناريان

  
ة ١٠٠كانت تمتلك  في ماليزيا  بيناريانج الماليزية شركة استثمارية قابضة % من مجموعة ماكسيس القابضة الماليزي

)Maxisةتصاالت المتنقلة في ماليزيا والتي لم تكن مدرجة إل) التي تعمل في قطاع ا ة بالسوق المالي د الماليزي م ، وق ت
وفمبر ھر ن ي ش رح ٢٠٠٩ ف ذلك ٣٠م ط اً ل ام وأدرجت تبع اب الع يس لالكتت ھم ماكس ن أس ي % م ة ف وق المالي الس

، وبذلك انخفضت نسبة ملكيتھا في شركة ماكسيس ٢٠١٢في شھر يوليو % ٥ أخرى تبلغ حصة ، كما تم بيعالماليزية
  ). ٧. (انظر ايضاح رقم ) Aircel -( شركة إيرسيل  الھند دولةاستثمارات أخرى في كما يوجد لديھا %. ٦٥إلى 

  
ى نسبة إلحازت شركة اوقد  بتمبر  مجموعة% من ٢٥تصاالت السعودية عل انج في س الغ رأس م٢٠٠٧بيناري  والب

  مليار لایر سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ. ٢٣مليار رينجت ماليزي أي ما يعادل حوالي  ٢٠٫٧مالھا 
  

  :المملكة العربية السعودية –ة الشركة العربية للكوابل البحرية المحدود
  

دودة تأسست ة المح ل البحري ة للكواب ركة العربي ة)  الش دودة مختلط ئولية مح بتمبر  (ذات مس ي س م بغرض ٢٠٠٢ف
تصاالت إلودية وجمھورية السودان لتمرير اإنشاء وتأجير وإدارة وتشغيل كيبل بحري يربط بين المملكة العربية السع

ة المحدودة في  بينھما وأي دول أخرى. وقد و بدأ النشاط التشغيلي للشركة العربية للكوابل البحري م، ٢٠٠٣شھر يوني
ت  ركة وتملك عودية االتصاالتش بتمبر  الس ي س ى م٢٠٠٢ف بة  عل ة ٥٠نس ل البحري ة للكواب ركة العربي ن الش % م
  .سعودي مليون لایر ٧٥ مالھا رأس والبالغ المحدودة

  
  :المملكة العربية السعودية –ية (عربسات) تصاالت الفضائإلالمؤسسة العربية ل

  
ل  ـية في أبري وفر عربسات عدداً من ١٩٧٦تم إنشاء ھذه المؤسسة من قبل الدول األعضاء في الجامـعة العربـ م. وت

ية  ا وبصورة أساس ي نطاق تغطيتھ ة القطاعات الرسمية والخاصة ف ى كاف دول األعضاء إضافة إل ذه ال الخدمات لھ
  سط.منطقة الشرق األو

  
ة  ة الھاتفي اً: الخدم ة حالي ةتشمل الخدمات المقدم وني، بث  اإلقليمي اكس وتلكس)، بث تلفزي ات، ف ل بيان (صوتية، نق

  إذاعي إقليمي، خدمات استعادة الخدمة وتأجير ِسعات على أساس سنوي أو شھري.
ازت ركة ا ح عودية إلش االت الس ل تص ي أبري ى حصة١٩٩٩ف ة العربي٣٦٫٦٦ م عل ن المؤسس االت إلة ل% م تص

ات) الغ الفضائية (عربس ا رأس والب ا  ٥٠٠ مالھ ي م ون دوالر أمريك ادل ملي ون لایر ١٫٨٧٥يع عودي ملي عر  س بس
  الصرف كما في ذلك التاريخ.

  



  تصاالت السعوديةإل شركة ا
     (شركة مساهمة سعودية)

   م٢٠١٤ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

١١  

  :المملكة العربية السعودية –تصالإلشركة مراكز ا
  

ديم خدمات مراكز ا(ذات مسئولية محدودة مختلطة)  تصالإلشركة مراكز ا تأسست دليل إللتق تصال و استعالمات ال
ز  ركة أيج ع ش مبر   )Aegis(م ة ديس ي نھاي عودية ، و٢٠١٠ف ة الس ة العربي ت م بالمملك ركة ا تملك االت إلش تص

مليون  ٤٫٥ والبالغ رأس مالھا تصالإلشركة مراكز ا من %٥٠حصة تبلغ حوالي على م٢٠١٠في ديسمبر  السعودية
  سھم). ٤٥٠،٠٠٠سھم من أصل  ٢٢٥،٠٠١األسھم المملوكة ( عدد  لایر سعودي

  
  :المملكة العربية السعودية -شركة سفاير المحدودة 

 
و  تأسست ي يوني ة السعودية ف ة العربي ي المملك فاير المحدودة ف غ ٢٠١٤شركة س ال يبل رأس م ون لایر  ١٠٠م ب ملي

ك  بة  مجموعةسعودي وتمتل فاير ، ويشمل نطاق عمل ھ١٠٠االتصاالت السعودية نس ذه الشركة % من شركة س
واد  دات االنترنت وم لكية ومع تجارة الجملة والتجزئة في أجھزة وأنظمة الحاسب األلي و االتصاالت السلكية و الالس
دمات  ع خ ة وبي ع األلي اط البي دات نق ي ومع دفع األل زة ال ة وأجھ زة الكھربائي ار واألجھ ة و االعالن وقطع الغي الدعاي

ع الخدماتمشغلي االتصاالت وإنشاء مراكز االتصاال اريخ  .ت والبيع وبي م إصدار السجل التجاري للشركة بت  ١٤ت
  ، وعليه فإن الشركة لم يتم توحيدھا من ضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة. م٢٠١٥يناير 

  
 السياسات المحاسبية الھامة -٢

 
ارف عليھ بة المتع ايير المحاس اً لمع ة وفق دة المرفق ة الموح وائم المالي داد الق م إع عودية ت ة الس ة العربي ي المملك ا ف

والصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتتضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة القوائم المالية للشركة 
  م.٢٠١٤ديسمبر  ٣١وشركاتھا التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة للسنة المنتھية في 

  
لمتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة المدرجة أدناه مع السياسات المحاسبية المبينة تتفق السياسات المحاسبية الھامة ا

  .م٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  المدققةفي القوائم المالية الموحدة 
  

إذا كانت ذات  المجموعة،األرصدة والمعامالت داخل المجموعة وأية مكاسب غير محققة ناتجة من المعامالت داخل 
  أھمية نسبية، يتم استبعادھا عند إعداد القوائم المالية الموحدة.

  
ة السعودية استخدام  ة العربي ا في المملك ارف عليھ ايير المحاسبة المتع اً لمع ة الموحدة وفق يتطلب إعداد القوائم المالي

الغ األصول والخصوم واإلفصاح عن األصو ي مب ؤثر ف ي ت بية واالفتراضات الت ديرات المحاس ات التق ل وااللتزام
  المحتملة في تاريخ القوائم المالية الموحدة وعن مبالغ اإليرادات والمصروفات خالل فترة القوائم المالية الموحدة.

  
  في ما يلي ملخص ألھم السياسات المحاسبية:

  
  أسس التوحيد ١ -٢
  

  الشركات التابعة
  

ا السيطرة كشركا ارس المجموعة عليھ ي تم تم تصنيف الشركات الت ى ي درة عل ا الق ة. وتعرف السيطرة بأنھ ت تابع
ة  استخدام، أو توجيه استخدام، أصول منشأة أخرى الكتساب منافع اقتصادية. يبدأ توحيد القوائم المالية للشركات التابع

  ضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة اعتباراً من تاريخ السيطرة وينتھي بفقدانھا.
  
  الموحدةفترة القوائم المالية  ٢-٢
  

  تبدأ السنة المالية للمجموعة في أول يناير وتنتھي بنھاية شھر ديسمبر من كل عام ميالدي.
   
  النقد وما يماثله ٣-٢
  

تحقاق  رة اس يولة ذات فت ة الس تثمارات عالي وك واالس دى البن ي الصناديق واألرصدة ل د ف ه النق ا يماثل د وم يشمل النق
  ھا وفيما عدا ذلك تصنف استثمارات قصيرة األجل.يوماً أو أقل من تاريخ شرائ ٩٠قدرھا 

  



  تصاالت السعوديةإل شركة ا
     (شركة مساهمة سعودية)

   م٢٠١٤ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

١٢  

  حسابات المدينين ٤-٢
  

راد المستحق  ا اإلي واتير مضافاً إليھ ة الف ل قيم ي تمث ة للتحقق الت ة القابل دينين بصافي القيم يظھر رصيد حسابات الم
 المتعلق برسوم االستخدام غير المفوترة ناقصاً مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا. 

  قاصة الحساباتم ٥-٢
  

ا إجراء مقاصة بشكل  لدى المجموعة اتفاقيات مع مشغلي شبكات اتصاالت خارجية و جھات أخرى تتضمن بموجبھ
  دوري مع تلك الجھات بحيث يتم مقاصة األرصدة المدينة والدائنة لنفس المشغل الخارجي أو الجھات األخرى. 

  
  مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا ٦-٢
  

عة بدراسة حسابات المدينين لتكوين المخصصات الالزمة لمواجھة المشكوك في تحصيله منھا، ويراعى تقوم المجمو
عند تكوين المخصص نوع الخدمة المقدمة (جوال، خطوط ثابتة، خدمات معطيات، تسويات دولية، ... الخ) وفئة 

  حالة االقتصادية العامة.العميل والعمر الزمني للدين، وخبرة المجموعة في تحصيل الديون السابقة وال
  
  المخزون ٧-٢
  

يتم تسجيل المخزون، الذي يتكون بشكل أساسي من كوابل وقطع غيار ومستھلكات، باستخدام متوسط التكلفة المرجح 
ً من أصول الشبكة، مثل المعدات  صاٍف من المخصصات. يتم تسجيل بنود المخزون التي تعتبر جزءاً أساسيا

ال يمكن نقلھا من المقسم، ضمن بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات. وتسجل بنود  االحتياطية للطوارئ التي
  المخزون الموجودة في عھدة المقاول المسئول عن رفع كفاءة وتوسعة الشبكة ضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ .

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

منفصل لألصناف الرئيسية. وعندما يكون ھذا اإلجراء غير عملي، يتم تكوين المخصص على أساس مجموعات أو 
فئات من أصناف المخزون، على أن يراعى التأكد من أن األصناف الفردية التي قد تتطلب إجراء تخفيض جوھري  

  ين المخصص.في قيمتھا قد تم أخذھا في االعتبار عند تكو
 
  الممتلكات والمنشآت والمعدات واالستھالك ٨-٢
  

ة لتسجيل الممتلكات والمنشآت  اإلتصاالتقطاع م، لم يحتفظ ١٩٩٨مايو  ٢قبل  )١( ة تفصيلية كافي ات تاريخي ببيان
ا م م تحويلھ ي ت دات الت  ن قطاعوالمعدات وفق التكلفة التاريخية، ولذا تم تسجيل كافة الممتلكات والمنشآت والمع

ين ١٩٩٨مايو  ٢تصاالت إلى الشركة في إلا ويم محلي راء تق ه الشركة وبمساعدة خب ذي قامت ب ويم ال م طبقاً للتق
 ودوليين. 

 
 وفيما يلي األسس الرئيسية المستخدمة في التقويم:

  قيمة التقويم        األراضي  -          

  تكلفة االستبدال المستھلكة    المباني والمنشآت والمعدات -           
  

ة  ١في ما عدا ما ورد في الفقرة () ٢( ) أعاله يتم تسجيل الممتلكات والمنشآت والمعدات التي تقتنيھا المجموعة بالتكلف
  التاريخية.

  
ة  )٣( واد والعمال ـين والم ك أتعاب المقاول ا في ذل ل، بم ى نقطة التوصيل للعمي ات حت ع النفق تشمل تكلفة الشبكة جمي

 ي الخدمة. المباشرة، حتى تاريخ وضع ھذه األصول ف
  

ى  )٤( ت عل ة القسط الثاب تخدام طريق تثناء األراضي باس دات باس آت والمع ات والمنش تھالك الممتلك اب اس تم احتس ي
 األعمار التشغيلية التقديرية لألصول حسب ما يأتي:

  
 

  



  تصاالت السعوديةإل شركة ا
     (شركة مساهمة سعودية)

   م٢٠١٤ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

١٣  

 عدد السنوات 
 ٥٠  – ٢٠ المباني

 ٢٥  –  ٣  تصاالت إلشبكة ومعدات ا
 ٨  –  ٢                               األصول األخرى                  

    
يتم إثبات مصروفات اإلصالح والصيانة عند حدوثھا. إال إذا كانت تزيد من اإلنتاجية أو العمر التشغيلي لألصل،  )٥(

 وفي كلتا الحالتين تتم رسملتھا.
  

دات  )٦( آت والمع ات والمنش تبعاد/بيع الممتلك ن اس ة م ائر الناتج ب والخس د المكاس تم تحدي ة ي ة القيم ك بمقارن وذل
 المتحصلة مع القيمة الدفترية لألصول المستبعدة/المباعة وتدرج المكاسب والخسائر في قائمة الدخل الموحدة. 

  
ى  )٧( ة إل افع ومخاطر الملكي ل جوھري لمن ا تحوي تم فيھ يتم تصنيف إيجارات الممتلكات والمنشآت والمعدات التي ي

ا تم إثب ة المجموعة كإيجارات رأسمالية. ي ة لألصل أو القيم ة العادل أته بالقيم اريخ نش ت اإليجار الرأسمالي في ت
ا  زأين ھم ى ج ار إل ات اإليج ن دفع ة م ل دفع ة ك تم تجزئ ل. وي ا أق ار، أيھم دفعات اإليج ى ل د األدن ة للح الحالي
ا د اإليج زام عن عق ة االلت ي قيم نقص ف ة وال نة الحالي ى دخل الس ه عل ذي يجب تحميل ويلي ال ر المصروف التم

 الرأسمالي.
  

 يتم استھالك األصول المستأجرة بموجب إيجارات رأسمالية على مدى األعمار اإلنتاجية لتلك األصول. )٨(
  

د  )٩( دة العق اجي أو م ا االنت ى عمرھ از (إن وجدت) عل يتم استھالك الموجودات الثابته الخاضعة لعقود حقوق االمتي
 أيھما أقصر.  

  
  تكاليف برامج الحاسب اآللي ٩-٢
  

رسملة التكاليف المتعلقة ببرامج التشغيل والتطبيقات التي يتم شراؤھا من المورد حينما تفي بمعايير الرسملة، يتم  )١(
ومنھا تحسين القدرة اإلنتاجية ألصل من األصول أو أن تزيد بشكل ملحوظ العمر اإلنتاجي لألصل، ويتم إطفاؤھا 

 على فترة االنتفاع بھا. 
 
ا تخصيص مجموعة عمل يتم رسملة تكاليف برامج التش )٢( ايير الرسملة، ومنھ غيل المطورة داخلياً إذا استوفت مع

 داخلية معينة لتطوير البرامج وأن يمكن تحديد التكاليف ذات العالقة بسھولة، ويتم إطفاؤھا على فترة االنتفاع بھا.
 
دوثھا، وإذا تع )٣( د ح اً كمصروفات عن ات المطورة داخلي رامج التطبيق اليف ب ل تك تم تحمي رامج ي ة ب د تكلف ذر تحدي

ة التشغيل  رامج أنظم تم تسجيل ب ي ذات الصلة في زة الحاسب اآلل اليف أجھ أنظمة التشغيل بشكل منفصل عن تك
 كجزء من الجھاز.

 
ة  )٤( غيلية أو تطبيقي ت تش واء كان ة س رامج الالحق وير الب ات تط ديالت أو عملي افات أو التع ة اإلض ل تكلف تحم

 كمصروفات عند حدوثھا.
 
 اليف التدريب المرتبطة ببرامج الحاسب اآللي وتكاليف تحويل البيانات كمصروفات عند حدوثھا.تحمل تك )٥(
 

  األصول غير الملموسة ١٠-٢
  

  الشھرة
  

   تنشأ الشھرة عند شراء حصة في الشركات التابعة. وتمثل زيادة تكلفة الشراء عن حصة المجموعة في
ي ة ف ة لصافي األصول للشركة التابع ة العادل تم  القيم الباً ي رق س ذا الف ون ھ دما يك اريخ الشراء. وعن ت

  تسجيله فوراً كمكاسب ضمن قائمة الدخل الموحدة بالفترة التي تمت به عملية االستحواذ.
  .(إن وجدت) يتم قياس الشھرة بالتكلفة وتخفض بأي خسائر ھبوط في قيمتھا 
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١٤  

   تصاالت المتنوعةإلالترددي وتراخيص تقديم خدمات ا حقوق الطيف
  

ة باستخدام  ديم الخدم اريخ تق يتم تسجيل ھذه األصول غير الملموسة عند الشراء بالتكلفة ويتم اطفاؤھا ابتداًء من ت
  طريقة القسط الثابت على مدى اعمارھا اإلنتاجية أو المدة النظامية أيھما أقصر.

  
  الھبوط في قيمة األصول غير المتداولة ١١-٢
  

وط تقوم المجموعة بمراجعة األصول  ى وجود ھب غير المتداولة بشكل دوري لمعرفة ما إذا كانت ھنالك مؤشرات عل
في قيمتھا الدفترية. ويتم في حالة وجود ھذه المؤشرات تقدير القيمة الممكن استردادھا لألصل. وتستخدم لھذا الغرض 

ادة في وحدة توليد النقد التي يتبع لھا األصل في حالة تعذر تقدير القيمة القابلة لالستردا ر الزي رده. وتعتب د لألصل بمف
دخل الموحدة  ة ال القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الممكن استردادھا ھبوطاً في قيمة األصل تسجل كخسارة في قائم
تم عكس  ة األصل في وط في قيم ى الھب ي أدت إل تقبالً زوال األسباب الت ا. وإذا ثبت مس ي تحدث فيھ للفترة المالية الت

لقيمة (باستثناء الشھرة) وتثبت كدخل في قائمة الدخل الموحدة في الفترة المالية التي تحدث فيھا، بما ال خسارة ھبوط ا
يتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدھا فيما لو لم يتم إثبات خسارة ھبوط قيمة األصل في الفترات المالية 

  السابقة.
  
  األصول المحتفظ بھا للبيع ١٢-٢
  

ً  العادلة أو القيمة الدفترية بالقيمة للبيع بھا كمحتفظ المصنفة االستبعاد ومجموعات االصول تقاس اليف ناقصا ع تك  البي
 من الدفترية قيمتھا استرداد باإلمكان كان إذا للبيع بھا كمحتفظ االستبعاد ومجموعات االصول أقل. يتم تصنيف أيھما
ة ھذه تعتبر .ستمرالم خالل االستخدام من وليس بيع عملية خالل دما فقط مناسبة الحال ال يكون عن ع احتم راً  البي  كبي
 يعتبر أن المتوقع من الذي بالبيع تلتزم اإلدارة أن يجب .الحالية حالتھا في فوراً  للبيع متاحة االستبعاد مجموعة وتعتبر

 ً ً  بيعا   .التصنيف تاريخ من واحدة سنة خالل نھائيا
  

ة بخ ون المجموعة ملتزم دما تك ع عن ة، تصنف جمي ى الشركة التابع دان السيطرة عل ى فق ي تنطوي عل ع الت طة البي
أصول وخصوم ھذه الشركة التابعة كأصول محتفظ بھا للبيع عند انطباق الشروط المذكورة أعاله، بغض النظر عن 

  ما إذا كانت المجموعة ستحتفظ بحصة غير مسيطرة في شركتھا التابعة سابقاً بعد البيع.
  

يتم قياسھا بالقيمة الدفترية السابقة أو القيمة العادلة ناقصاً  بھا للبيع كمحتفظ المصنفة االستبعاد) ومجموعات( االصول
  تكاليف البيع أيھما أقل.

  
  االستثمارات  ١٣-٢
  

  االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية 
  

  االستثمارات في المشاريع المشتركة  -أ
  

و ترتي يطرة المشروع المشترك ھ ة وأطراف أخرى بنشاط اقتصادي يخضع للس ه المجموع وم بموجب دي تق ب تعاق
ة  المشتركة وذلك عندما تتطلب القرارات االستراتيجية المالية والتشغيلية المتعلقة بنشاطات المشروع المشترك الموافق

  باإلجماع من كل األطراف المشاركة في السيطرة.
ين منشأة منفصلة يكون لكل مشارك فيھا حصة يشار إليھا كمنشآت تحت السيطرة     الترتيبات التعاقدية التي تتضمن تكو

  المشتركة.
  

تركة كجزء من حساب  يطرة المش اريع تحت الس ي المش ة لحصة ف ھرة الناتجة من شراء المجموع تم معالجة الش ت
  االستثمار في المشروع المشترك عند تطبيق طريقة حقوق الملكية. 

  
الج وتوحد استثماراتھا في تلك المشاريع في قوائمھا المالية الموحدة وفقاً لطريقة التوحيد التناسبي، كانت المجموعة تع

ة السعودية للمحاسبين  ٣١بما يتوافق مع المعيار الدولي رقم  ايير الصادرة من الھيئ في ظل عدم تغطية ذلك في المع
ديل  ١١لدولية بإصدار المعيار المحاسبي الدولي رقم م قام مجلس معايير المحاسبة ا٢٠١١مايو  ١٢القانونيين. في  كب
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ة  ٣١للمعيار الدولي رقم  وق الملكي ة حق ا طريق والذي تضمن إلغاء تطبيق طريقة التوحيد التناسبي واستخدام بدالً عنھ
ام  م.٢٠١٣يناير  ١إبتداءاً من  و٢٠١٣وعليه فإن المجموعة بدءاً من ع ة حق ق طريق أثر رجعي، قامت بتطبي ق م وب

م  ار رق اً لمعي وق  ١٦الملكية على مشاريعھا تحت السيطرة المشتركة وفق ة حق تثمار وفق طريق (المحاسبة عن االس
  الملكية) الصادر عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

  
  االستثمارات في الشركات الزميلة -ب

  
ا ال تسيطر الشركات الزميلة ھي تلك الشركات أو المنشآت األخرى التي تمارس ا اً ولكنھ أثيراً مھم ا ت لمجموعة عليھ

بة  امتالك نس اً ب رتبط عموم ا، وت ي ٥٠-٢٠عليھ ى المشاركة ف درة عل م ھو الق أثير المھ وق التصويت. الت % من حق
  السياسات المالية والتشغيلية للشركات الزميلة دون التمكن من السيطرة على تلك السياسات.

  
وق تظھر الشركة استثماراتھا في ال ة حق اً لطريق ة. وطبق وق الملكي ة حق شركات التي تؤثر فيھا تأثيراً مھماً وفق طريق

الملكية، يتم قيد االستثمارات عند الشراء بالتكلفة، ويتم تعديلھا بعد ذلك بما يخص الشركة من صافي دخل (خسارة) 
ك  ا، وذل وق ملكيتھ تعكس حصة الشركة في صافي الشركات المستثمر فيھا وأرباحھا الموزعة وأي تغيرات في حق ل

أصول الجھة المستثمر فيھا. وتظھر ھذه االستثمارات في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن األصول غير المتداولة، 
  ويظھر ما يخص الشركة من صافي دخل (خسارة) الشركات المستثمر فيھا في قائمة الدخل الموحدة.

  
  االستثمارات األخرى

تثمار  تم تسجيل االس ة ي ى أساس القيم ام عل أثير ھ يطرة أو ت ى س ؤدي إل ي ال ت ع الت ة للبي ة المتاح ي األوراق المالي ف
ا  ة. أم ذه القيم ى أساس ھ ة سوقية عل ا قيم العادلة، وتحسب القيمة العادلة  لألوراق المالية المتاحة للبيع التي تتوفر لھ

ا الع د قيمتھ وفر األوراق المالية المتاحة للبيع التي ال يمكن تحدي ا أو عدم ت ة، بسبب عدم وجود سوق نشط لتبادلھ ادل
تم  ة. وي ة العادل ديل للقيم ا ھي الب ة السوقية بموضوعية، فتكون تكلفتھ د القيم ا تحدي مؤشرات أخرى يمكن من خاللھ
الي الموحدة إن  ة المركز الم وق المساھمين في قائم د مستقل ضمن حق إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة في بن

دخل كان ة ال ة في قائم ل من التكلف ة بأق ة العادل ت جوھرية. ويتم إظھار الخسائر الناتجة عن االنخفاض الدائم في القيم
  الموحدة للفترة التي يحدث فيھا االنخفاض.

 
تم عكس  ا، وي ي تحدث فيھ رة الت يتم إثبات المكاسب والخسائر الناتجة عن بيع األوراق المالية المتاحة للبيع خالل الفت

  ي مكاسب أو خسائر غير محققة تم إثباتھا سابقاً في قائمة الدخل الموحدة.أ
دار  ة بمق ة المعدل ى أساس التكلف اريخ االستحقاق عل ى ت ا إل ي يحتفظ بھ ة الت تثمار في األوراق المالي يتم تسجيل االس

ر المؤقت في القيمة العادلة االستنفاد في العالوة أو الخصم، إن وجدت. ويتم إظھار الخسائر الناتجة عن االنخفاض غي
  عن تكلفتھا ضمن قائمة الدخل الموحدة للفترة التي يحدث فيھا االنخفاض. 

  
  الزكاة ١٤ -٢
  

ة الموحدة  وائم المالي تقوم المجموعة باحتساب وتسجيل مخصص الزكاة المبني على أساس الوعاء الزكوي ضمن الق
ملكة. ويتم تسجيل الفروقات الناتجة عن الربط الزكوي النھائي في وفقاً ألحكام وقواعد فريضة الزكاة الشرعية في الم

  الفترة التي يتم فيھا اعتماد ھذا الربط من مصلحة الزكاة والدخل.
  
  الضرائب ١٥-٢
  

  يتم احتساب الضريبة للشركات المستثمر فيھا خارج المملكة وفقاً لألنظمة الضريبية المتبعة في بلدانھا.
  

  الضرائب المؤجلة 
  

تقبلية خاضعة للضريبة يمكن يت اح مس م تسجيل الضرائب المؤجلة للشركات األجنبية فقط في حالة احتمال وجود أرب
ة  تقبلي للشركة األجنبي الي المس األداء الم ق ب مقابلھا استخدام الفروقات المؤقتة لتلك الشركات. ويتطلب ھذا حكماً يتعل

  التي قامت بإثبات الضريبة المؤجلة.
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  كافأة نھاية الخدمة مخصص م ١٦-٢
  

ا  ة المعمول بھ اً لألنظم يمثل مخصص مكافأة نھاية الخدمة مبالغ مستحقة تدفع للموظفين عند انتھاء عقود عملھم، وفق
  في المملكة العربية السعودية والدول المستثمر فيھا. 

  
  معامالت العمالت األجنبية ١٧-٢
  

  عملة التعامل والعرض
القوائم المالية الموحدة لكل منشأة في المجموعة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسة  يتم قياس البنود المضمنة في

  التي تعمل فيھا المنشأة "عملة التعامل".
  

  إن ھذه القوائم المالية الموحدة يتم عرضھا باللایر السعودي.
 

  المعامالت واألرصدة
 

امات النقدية محددة القيمة باستخدام أسعار الصرف السائدة في يتم تحويل األرصدة بالعمالت األجنبية لألصول وااللتز
  تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.

  
ة  ر المحقق ائر غي ة و المكاسب والخس امالت العمالت األجنبي وية مع ة عن تس ائر الناتج تم تسجيل المكاسب والخس ي

  لسعودي في قائمة الدخل الموحدة.الناتجة عن تحويل األرصدة النقدية للعمالت األجنبية إلى اللایر ا
  

  منشآت المجموعة (ترجمة القوائم المالية)
  

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

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

 اة)تتر اح المبق اريخ االستحواذ جم بنود حقوق الملكية (ما عدا األرب ة في ت ى أساس سعر القائم الصرف  عل
 .تاريخال ذلك السائد في

 
  ة وق الملكي اة)يترجم التغير في عناصر حق اح المبق دا األرب ا ع ل  (م اريخ االستحواذ بسعر التحوي د ت ا بع م

 السائد عند نشوء العنصر.
 

 لمبقاة كما يلي: األرباح المبقاة المترجمة في نھاية العام الماضي مضافاً إليھا صافي دخل يترجم بند األرباح ا
ة بسعر الصرف  ة مترجم ة التوزيعات المعلن ا قيم اً منھ ة مطروح دخل الموحدة المترجم ة ال الفترة من قائم

 السائد وقت إعالنھا.
 

 ود عناصر قائمة الدخل الموحدة يتم ترجمتھا باستخدام المتوسط ال ا بن رة. أم مرجح لسعر الصرف خالل الفت
  المكاسب والخسائر المھمة فتترجم على أساس سعر الصرف السائد وقت حدوثھا. 

 
  ة وق المساھمين إذا كانت ذات أھمي د مستقل ضمن حق كل فروقات تحويل العملة الناتجة يتم تسجيلھا في بن

 نسبية.
 

ن الفروقات التي سبق تسجيلھا ضمن حقوق المساھمين يتم إثباتھا في وعند بيع ھذه المنشآت جزئياً أو التخلص منھا فإ
  قائمة الدخل الموحدة كجزء من مكاسب أو خسائر البيع.

  
  االلتزامات المحتملة ١٨-٢
  

داث  وع حدث أو أح دم وق وع أو ع ط بوق يتأكد فق وده س ابقة ووج ن أحداث س أ م د ينش زام ق و الت ل ھ زام المحتم االلت
يس من  مستقبلية غير مؤكدة ه ل ر مسجل بسبب أن زام حالي غي ة للمجموعة، أو ھو الت ليست ضمن السيطرة الكامل

ة  زام بموثوقي غ االلت اس مبل ة قي المحتمل أن تدفقاً خارجاً للموارد سيكون مطلوباً لتسديد االلتزام. وفي حالة عدم إمكاني
  عنھا في القوائم المالية الموحدة. كافية فإن المجموعة ال تقوم بتسجيل االلتزامات المحتملة لكنھا تفصح
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  إثبات اإليرادات ١٩-٢
  

ى أو استخدام شبكة  ة الوصول إل ى إمكاني يتم إثبات اإليرادات، صافية من الخصومات، عند تقديم الخدمات استناداً إل
  ار المعتمدة. المقاسم ومرافقھا. ويتم احتساب إيرادات االستخدام بناًء على أجزاء الدقائق المستخدمة، وفقاً لألسع

  
  .يتم تأجيل الرسوم الصادر بشأنھا فواتير مقدماً ويتم إثباتھا على مدى الفترة التي يتم فيھا تقديم الخدمات 
 .يتم إثبات إيرادات الخدمات المقدمة للعمالء التي لم تصدر بھا فواتير، في الفترة المتعلقة بھا 
 حصيلھا إذا كان لدى الشركة درجة عالية من عدم التأكد يتم إثبات إيرادات الخدمات المقدمة للعمالء عند ت

 من إمكانية تحصيلھا.
  
  تكلفة الخدمات ٢٠-٢
  

تمثل جميع التكاليف التي تكبدتھا المجموعة لتقديم الخدمات ولھا ارتباط مباشر باإليرادات المتولدة من استخدام الشبكة 
  -فيھا :ويتم إثباتھا في فترات تنفيذ المكالمات ذات الصلة بما 

  
 ى الم ة عل اليف المترتب ديم خدمات االرسوم الحكومية وھي التك وق تق ل حق ة إلجموعة مقاب تصاالت بالمملك

  والدول المستثمر بھا بما في ذلك استخدام الطيف الترددي.
 

  ة ة متعلق ة ومحلي بكات اتصاالت أجنبي ربط بش اليف ال ي تك ة ف ة والمتمثل بكات الخارجي تخدام الش وم اس رس
 ت عمالء المجموعة.بمكالما

  
  المصروفات البيعية والتسويقية ٢١-٢
  

د حدوثھا  تمثل جميع التكاليف التي تكبدتھا المجموعة ولھا ارتباط مباشر بتسويق وتوزيع وبيع الخدمات. وتسجل عن
ى ال ا عل تم تحميلھ تفيدة في رات المس د الفت ن تحدي ا إذا أمك ا، أم تفيدة منھ رات المس د الفت م يتسن تحدي رات ذات إذا ل فت

  الصلة.
  
  المصروفات العمومية واإلدارية  ٢٢-٢
  

اليف الخدمات أو  ا بشكل مباشر بتك ي ال يمكن ربطھ دتھا المجموعة والت ي تكب ع المصاريف التشغيلية الت تمثل جمي
ن ا إذا أمك ا، أم تفيدة منھ رات المس د الفت م يتسن تحدي د  بالمصاريف البيعية والتسويقية. وتسجل عند حدوثھا إذا ل تحدي

  الفترات المستفيدة فيتم تحميلھا على الفترات ذات الصلة.
  
  ربح السھم ٢٣-٢

يتم احتساب عائد السھم من األرباح على أساس قسمة الدخل من العمليات التشغيلية والعمليات األخرى ( المصروفات 
ترة المالية، على المتوسط المرجح ، وصافي الدخل للفالملكية غير المسيطرةواإليرادات األخرى )، قبل استبعاد حقوق 

  .السنةلعدد األسھم القائمة خالل 
  
  المشتقات المالية ٢٤-٢
  

ا في  تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة إلدارة التعرض ألسعار الفائدة ومخاطر أسعار الصرف األجنبي ، بم
دخول ذلك العقود اآلجلة و سعر الفائدة لمبادلة العمالت. يتم قياس المشت اريخ ال ة في ت ة العادل دئي بالقيم قات بشكل مب

الربح  ورا ب للعقد المشتق ويتم الحقا إعادة قياسھا بالقيمة العادلة في تاريخ كل فترة مشمولة بالتقرير. ويتم االعتراف ف
د أو الخسارة في قائمة الدخل الموحدة ، ما لم تكن األداة المشتقة مخصصة وفعالة كأداة تحوط ، وفي ھذه ا ة يعتم لحال

  .توقيت االعتراف في قائمة الدخل الموحدة على طبيعة العالقة التحوطية
 

ا أو االلتزامات  تخصص المجموعة مشتقات محددة إما كتحوطات على القيمة العادلة لألصول والخصوم المعترف بھ
ة للتحوط) ، التح ة العادل ة (القيم اطر العمالت األجنبي تثناء مخ ا باس رف بھ ر المعت دفقات غي ي الت ات ف وط من التقلب
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النقدية التي إما أن تعزى إلى مخاطر معينة ترتبط بأصول وخصوم محددة أو مخاطر العمالت األجنبية في التزامات 
  المنشأة الغير معترف بھا (تحوط التدفق النقدي).

  
ة ال ة كتحوطات بالقيم م تخصيصھا والمؤھل ي ت تقات الت ا في التغيرات في القيمة العادلة للمش راف بھ تم االعت ة ي عادل

ة  ي حال اة. ف ة لألصول أو الخصوم المغط ة العادل ي القيم رات ف ع أي تغي ب م ى جن ا إل دة ، جنب دخل الموح ة ال قائم
م تخصيصھا  ي ت تقات الت ة للمش ة العادل رات في القيم التحوط للتدفقات النقدية ، يتم االعتراف بالجزء الفعال من التغي

راف و تم االعت ال ي ر الفع المؤھلة كتحوط للتدفقات النقدية في حقوق المساھمين. الربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غي
  به على الفور في قائمة الدخل الموحدة.

  
يتم التوقف عن إتباع محاسبة التحوط عندما تقوم المجموعة بإلغاء عالقة التحوط ،أو بيع أداة تحوط ، أو إنھاءھا ، أو 

تبقمارستھا أو أنھا لم تعد تلبي متطلبات محاسبة التحوط. أي ربح / م ك الوقت س وق  ىخسارة متراكمة في ذل في حق
  المساھمين ويتم االعتراف بھا في قائمة الدخل الموحدة عندما ال يكون حدوث المعاملة متوقعاً.

  
  األطراف ذات العالقة ٢٥-٢
  

ات ذات تقوم المجموعة خالل دورة أعمالھا العادية  ع العملي تم اإلفصاح عن جمي ة وي بالتعامل مع أطراف ذات عالق
رة  ة الفت ات بنھاي ذه العملي األھمية النسبية مع األطراف ذات العالقة بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أرصدة لھ

ا  ي يكون فيھ ك الت دا تل ة واحدة ع ة دفع ة المتماثل اً المالية. ويكون اإلفصاح عن العمليات ذات الطبيع اإلفصاح إفرادي
 ضرورياً لفھم تأثير العمليات بين ذوي العالقة على البيانات المالية للمجموعة.

  
  النقد وما يماثله -٣
  

ً فأقل مع عدة بنوك  ٩٠ستثمار جزء من النقد الفائض في حسابات مرابحة لفترات استحقاق إبتقوم الشركة  يوما
%) وبلغ إجمالي ٠٫٨٥ م:٢٠١٣(  %٠،٥٣ نسبة  ، م٢٠١٤ام محلية. وقد بلغ متوسط معدل العوائد عليھا خالل ع

  .  )سعودي مليون لایر ٤: م ٣٢٠١( سعودي مليون لایر ١٤ مبلغ ، م٤٢٠١العوائد المحققة منھا خالل عام 
  

  مليون لایر سعودي  ٣٫٥الودائع مبلغ  التابعة فيستثمارات الشركات إكما بلغ نصيب المجموعة من عوائد 
  .ون لایر سعودي)ملي ٤م: ٢٠١٣( 

  
  ويتكون رصيد النقد وما يماثله في نھاية السنة مما يأتي: 

  
 م٣٢٠١ م٤٢٠١ (بآالف الرياالت السعودية) 
                
 ١٩٫٨٩١ ٣٫٥٨٠٫٢٣٩ مرابحات قصيرة اآلجل 
 ٨٣٣٫٨٤٩ ١٫١٤٧٫٨٤٩ حسابات التحصيل 
 ٣٫٨١١ ٣٧٢٫٥٨٠ حسابات المصروفات 
 ١٠٢٫٥٢٣ ٣٦٦٫٤٥٣ يرة األجلودائع قص 
  ٩٦٠٫٠٧٤ ٥٫٤٦٧٫١٢١ 

                      
 استثمارات قصيرة األجل -٤
  

ً ف ٩١ستحقاق إستثمار جزء من النقد الفائض في حسابات مرابحة لفترات إب تقوم الشركة مع عدة بنوك  أكثريوما
وبلغ إجمالي  ) %١٫٤٣ م:٢٠١٣(  %١٫٢١ نسبة  م ،٢٠١٤وقد بلغ متوسط معدل العوائد عليھا خالل عام  محلية.

   سعودي).مليون لایر ١٦٧: م ٣٢٠١( سعودي مليون لایر ١٨١ مبلغ ٤٢٠١العوائد المحققة منھا خالل عام 
  

مليون لایر سعودي  ١١٫٦ستثمارات الشركات التابعة في الودائع مبلغ إكما بلغ نصيب المجموعة من عوائد 
  .سعودي)مليون لایر  ١٦م: ٢٠١٣(
  

  



  تصاالت السعوديةإل شركة ا
     (شركة مساهمة سعودية)

   م٢٠١٤ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

١٩  

 المدينين، صافيحسابات  -٥
  

 مما يأتي: ديسمبر ٣١تتكون حسابات المدينين كما في   ) أ(
 
 م٣٢٠١  م٤٢٠١ (بآالف الرياالت السعودية) 
      
 ٧٫٧٧٥٫٣٨٣  ٩٫٥٨٠٫٢٤٣ حسابات مدينين صدرت بھا فواتير 
 ١٫٠٩٦٫٤٣٣  ٨١٢٫٩٥٢ حسابات مدينين لم تصدر بھا فواتير بعد 
  ٨٫٨٧١٫٨١٦  ١٠٫٣٩٣٫١٩٥ 
)١٫١٩١٫٩٠٧(  )١٫٨٧٨٫٥٠٦( خصص الديون المشكوك في تحصيلھام 
  ٧٫٦٧٩٫٩٠٩  ٨٫٥١٤٫٦٨٩ 
  

  في ما يلي حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا خالل السنة:
  
 م٣٢٠١  م٤٢٠١ (بآالف الرياالت السعودية) 
      

 ١٫٠٤١٫٠٩٩  ١٫١٩١٫٩٠٧ يناير ١الرصيد في  
 ١٫٣٧٤٫١٠٢  ١٫٢٩٣٫٢١٩ )٢٣اإلضافات ( أنظر إيضاح  
  ٢٫٤١٥٫٢٠١  ٢٫٤٨٥٫١٢٦ 
)١٫٢٢٣٫٢٩٤(  )٦٠٦٫٦٢٠( الديون المعدومة خالل السنة 
 ١٫١٩١٫٩٠٧  ١٫٨٧٨٫٥٠٦ ديسمبر ٣١الرصيد في  
  

تقوم الشركة منذ إنشائھا بإثبات إيرادات الخدمات المقدمة لبعض العمالء عند تحصيلھا، عندما يكون لدى   ) ب(

ً بالسعي لتحصيل ھذه الشركة درج ة عالية من عدم التأكد في إمكانية تحصيلھا. وتقوم الشركة حاليا

مليون  ٧٥مبلغ  ، م٢٠١٤اإليرادات. وقد بلغت اإليرادات المفوترة غير المحصلة الخاصة بھذه الفئة لعام 

للسنوات  سعودي مليون لایر ١٦٣وبمتوسط سنوي قدره ، )سعودي مليون لایر ٦٠:  م٢٠١٣( سعودي لایر

 .م٢٠١٤السابقة لعام  عشر الخمسة
 

خارجية يتم بموجبھا مقاصة األرصدة المدينة محلية و (ج) لدى المجموعة اتفاقيات مع مشغلي شبكات اتصاالت
 رصدةوا والدائنين حسابات المدينينوالدائنة لنفس المشغل. وقد بلغت المبالغ الصافية التي تظھر ضمن 

  :يأتيما  م٢٠١٣و  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  المستحقة المصروفات
  
  
 م٣٢٠١ م٤٢٠١ (بآالف الرياالت السعودية) 

     
 ٢٫٨٧١٫٥١٥ ٢٫٧٩٥٫٢٨٩ صافي األرصدة المدينة 
    
 ٣٫٠٥٢٫٧٩٤ ٣٫١٠٩٫١٨١ صافي األرصدة الدائنة 

                          
المشار إليه  ١٧١رار مجلس الوزراء رقم ، وفقاً للفقرة (سابعاً) من ق٢٠١٣وحتى نھاية عام  الشركةكانت (د)  

بتسوية المبالغ المستحقة للحكومة المتعلقة بالرسوم الحكومية مقابل األرصدة تقوم )،١في اإليضاح رقم (
( أنظر إيضاح  تصاالت المقدمة إلى ھذه الجھات.إلعلى الجھات الحكومية عن خدمات االمتراكمة المستحقة 

٣٠ .(  
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٢٠  

 دماً واألصول المتداولة األخرىالمصروفات المدفوعة مق -٦
  

  تتكون المصروفات المدفوعة مقدماً واألصول المتداولة األخرى مما يأتي:
  
 م٣٢٠١ م٤٢٠١ (بآالف الرياالت السعودية) 
     

 ٤٣١٫٣٧٥ ٨٢٥٫٤٠٣ مدفوعات مقدمة للموردين 
 ١٫٠٨٩٫٠٢٧ ٧٨٦٫٧٦٨ المخزون 
 ٥٥٢٫٦٠٧ ٥٧٨٫١٠٨ عوائد وذمم مستحقة 
 ١٢٫٦٨٩ ١٣٥٫٧١١ مصروفات مؤجلة 
  ً  ١٩٩٫٨٨٨ ١٢٥٫٨٥١ إيجارات مدفوعة مقدما
 ١٢٥٫٥٨٣ ١٢٢٫٩٥٦  الجزء المتداول -قروض الموظفين السكنية  

  ١٥٫٢٣٨  ٦٢٫١٨٩  مقدماً تأمين مدفوع  

  ١١٩٫٤٦٠  ٣٤٫٧٥٤  مشروع إخالء الترددات 
 ٦١٥٫٦٢١ ٨٤٤٫١٩٦ أخرى 
  ٣٫١٦١٫٤٨٨ ٣٫٥١٥٫٩٣٦ 
  

  .)٩التعويض المستحق عن نزع أراضي (انظر ايضاح و  " أخرى " تشمل بنودًا متنوعة أهمها : إيداعات مستردة
  
 ملكية وأخرىالحقوق طريقة  مسجلة وفق استثمارات -٧
  

  تتكون ھذه االستثمارات مما يأتي:
  
 م١٣٢٠  م٢٠١٤  (بآالف الرياالت السعودية) 
         

   
نسبة 
 الملكية

  
ة نسب

   الملكية

       -:  في الشركات الزميلةاالستثمارات  

١٫٤٩١٫٧٦٥ %٣٦،٦٦  ١٫٥٦٤٫٤٦٦ %٣٦،٦٦  المملكة -تصاالت الفضائية (عربسات) إلالمؤسسة العربية ل 
 ٣٤٫٤٣٩ %٥٠  ٤٣٫٠٣٣ %٥٠  المملكة -الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة  
 ٢١٫٦٨٩ %٥٠  ٣١٫٤٦٤ %٥٠  المملكة - تصالإلشركة مراكز ا 
    ١٫٥٤٧٫٨٩٣   ١٫٦٣٨٫٩٦٣
       -االستثمارات في المشاريع المشتركة:  
٤٫٢٥٥٫٨٥٠ %٢٥   ٤٫٥٦٤٫٧٦١ %٢٥   ماليزيا –مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة  
٣٫٧١٢٫٧٤٠  %٣٥   ٢٫٢٣٤٫٣٩٠  %٣٥   دولة اإلمارات العربية المتحدة –تصاالت المحدودة إلشركة أوجيه ل 
    ٧٫٩٦٨٫٥٩٠    ٦٫٧٩٩٫١٥١ 
        
 ٧٥٫٤٤٢   ٨٠٫٨٢٣   خرىاال اتاالستثمار 
٩٫٥٩١٫٩٢٥   ٨٫٥١٨٫٩٣٧   ملكية وأخرىالحقوق  المسجلة وفق طريقة إجمالي االستثمارات 

                      
تثمار شركة ا االستثمارات األخرىضمن تت ال اإلاس لجريء و المتخصص تصاالت السعودية في صندوق رأس الم

ة المعلومات إلطة الحجم التي تعمل في مجاالت اباالستثمار في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوس تصاالت و تقني
ادل  ٥٠ يبلغمبدئياً وبمبلغ عالمية األخرى، بالسوق السعودي و األسواق ال ون  ١٨٧٫٥مليون دوالر أمريكي بما يع ملي

دفوع ي (الم ل ذات عودي بتموي غ  لایر س ه مبل ادل  ٢٥من ا يع ون دوالر بم تكون  ٩٣٫٨ملي عودي) وس ون لایر س ملي
ذا  ي ھ تثمار ف ة لالس ة و دولي يتم دعوة شركات محلي ة وس ة أولي ذا الصندوق كمرحل ي ھ د ف تثمر الوحي الشركة المس
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٢١  

ا وأور ي وأسواق الشرق األوسط وشمال إفريقي ا الصندوق في مراحل الحقة. وسيستھدف الصندوق السوق المحل وب
  والواليات المتحدة بھدف تقليل المخاطر االستثمارية للصندوق. 

  
ا تتضمن  رىكم تثمارات األخ امق االس ركة ا ي عوديةإلش االت الس ام  تص الل الع تثمار  م٢٠١٣خ ركة باالس ي الش ف

ع ائل االعالم ،الس اس وس ام  ودية لقي ة ع ي بداي ل ف دأت العم ركة ب اس نسب  ٢٠١٤وھي ش و قي اطھا ھ ال نش ومج
ك شركة ال ة الصحيح. تمتل ى مصدر المعلوم تند إل ات تس د السوق اإلعالمي بمعلوم ة بھدف تزوي اھدة التلفزيوني مش

الغ  ١٤٫١٥االتصاالت السعودية ما نسبته  ادل  ٢٢٫٥% من راس مال الشركة والب ا يع ون لایر سعودي؛ م  ٣٫٢ملي
ون لایر  ٣٩٫٨ ليصبحة رأس مال الشركة وافق الشركاء على زيادم ٢٠١٤يوليو  ٨وبتاريخ ، مليون لایر سعودي ملي

ال والبالغ وستقوم ،سعودي  ون لایر سعودي ٢٫٤ ةشركة االتصاالت السعودية بسداد باقي حصتھا من رأس الم  ملي
  االنتھاء من االجراءات النظامية لزيادة رأس المال. بعد

  
ل السعودية كذلك تتضمن االستثمارات االخرى، استثمار شركة االتصاالت السعودية ف رجن موباي اد في ي شركة اتح

ام  ي ع ل ف ركة العم دأت الش د ب دودة) وق ؤلية مح ركة ذات مس غلي  ، م٢٠١٤(ش دمات مش ديم خ اطھا تق ال نش ومج
الغ ١٠لك شركة االتصاالت السعودية توتم ، االتصاالت المتنقلة االفتراضية ال الشركة الب ون  ٢٠% من رأس م ملي

  لایر سعودي.
  

غ ٢٠١٤ابع من عام خالل الربع الر تثمارات بمبل وط في االس ون  ٣٩٩م، قامت المجموعة بتسجيل مخصص ھب ملي
(ناتجة من شركة سيل سي احدى الشركات  شركة أوجيه لالتصاالت المحدودةلایر سعودي فيما يخص استثمارھا في 

  التابعة لشركة أوجيه لالتصاالت المحدودة).
  

ام  الل ع ة بمراجع ،م٢٠١٣خ ت المجموع تثمارقام ة ھاة اس ي إس إم القابض انج ج ة بيناري ي مجموع ارجي ف  الخ
ي المشتركبما في ذلك طريقة إدارتھا وتحديد مدى  (مشروع مشترك) م الفعل ذ التأثير المھ ى ھ تثمار اعل ه االس . وعلي

ي مجم غيلية ف ا التش ق بحقوقھ ا يتعل انج فيم ة بيناري ي مجموع ركاء ف اقي الش ع ب ة م ي االتفاقي ديل ف ت تع ة وقع وع
تثمارھامعالجة  قامت المجموعة بالتوقف عن وبناء على ذلك (احدى الشركات التابعة لمجموعة بيناريانج).إيرسيل  اس

ة وق الملكي ة حق اني  في مجموعة إيرسيل  بطريق ع الث داء من الرب ام المجموعة خالل  .م٢٠١٣إبت ك قي تج عن ذل ون
رة من م بعكس حصتھا من صافي خسائر مجموع٢٠١٣الربع الرابع  ل  ١ة إيرسل للفت ى ٢٠١٣ابري بتمبر  ٣٠م إل س

رة من  ٧٩٥م والبالغة ٢٠١٣ ذي يخص الفت غ ال ى  ١مليون لایر سعودي. علماً بأن المبل ل ال و  ٣٠أبري م ٢٠١٣يوني
غ  غ المعكوس اعاله يبل أن المجموعة  ٤٠١من المبل ون لایر سعودي.علما ب ع االولملي ام خالل الرب م ٢٠١٣ من ع

ا يخص  ٥٠٠مخصص ھبوط في االستثمارات بمبلغ قامت بتسجيل  ون لایر سعودي فيم تثمارھاملي في مجموعة  اس
  .)لتابعة لمجموعة بيناريانج القابضةناتجة من مجموعة ايرسيل أحدى الشركات ا( بيناريانج

  
 استثمارات محتفظ بھا الى تاريخ االستحقاق -٨
  

ام  ن الع اني م ع الث اء ٢٠١٤خالل الرب ركة بإنش ة  قامت الش وك المحلي ن البن دد م ع ع ة م تثمارية متنوع افظ اس مح
 م ،٢٠١٤وقد بلغ متوسط معدل العوائد عليھا خالل عام  ، ولمدة ال تتجاوز الخمس أعوام مليار لایر ٤والدولية بقيمة 

  .مليون لایر سعودي ٢٦مبلغ  ٤٢٠١وبلغ إجمالي العوائد المحققة منھا خالل عام % ١٫١٣ نسبة 
  

تثمار٢٠١٤رابع من العام خالل الربع ال غ  م قامت الشركة بإس ار لایر ١مبل ي سعودي ملي ة  مع بنك دول ع نقدي كودائ
د سنوي  نوات وبعائ دة خمس س ة األجل (مرابحات) ولم ام  ، %٣طويل ا خالل ع ة منھ د المحقق الي العوائ غ إجم وبل

 .مليون لایر سعودي ٢٫٦مبلغ  ٤٢٠١
 

دينار بحريني ما يعادل  مليون ١٠مبلغ  بإستثمار إحدى شركات المجموعةت م قام٢٠١٤من العام  الثالثخالل الربع 
ي ٩٩٫٥ دة  مليون لایر سعودي مع بنك دول ة األجل (مرابحات) ولم ة طويل ع نقدي ةكودائ د سنوي  ثالث سنوات وبعائ
ام  ، %٣٫١ ا خالل ع ة منھ غ  ٤٢٠١وبلغ إجمالي العوائد المحقق ادل  الف ١٣٥مبل ا يع ي م ار بحرين ون  ١٫٣دين ملي

  .لایر سعودي
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٢٢  

مليون رينجت  ١٫٥٠٨م بقيمة ٢٠٠٧كذلك لدى المجموعة استثمار في صكوك قامت به إحدى شركاتھا في ديسمبر 
% بدأ ١٠٫٧٥ الى% ١٫٥٠% (تم زيادة ھامش الربح بمقدار ١٠٫٧٥سنوات، وبمعدل ربح سنوي  ١٠ماليزي لمدة 

كوك تم تمويله بمعدل فائدة متغير على الرينجت الماليزي لمدة م). علما أن استثمار الص٢٠١٤يونيو  ٢٩من تاريخ 
  ).١٥(انظر ايضاح  سنوات. ١٠

 
في تاريخ استثمار وتمويل تلك الصكوك، تمت عملية تحوط على اسعار الصرف و الفائدة الخاصة بالتدفقات النقدية 

 تستلم المجموعة معدل ربح للصكوك والقرض (التحوط على تكلفة االقتراض وعائد سندات الصكوك فقط) حيث
% بشكل سنوي بعد تسوية معدل االقتراض وتكلفة التحوط. وحيث أن استثمار وتمويل ھذه الصكوك ٥٫٢٩ثابت  

تمت بالرينجت الماليزي فال يوجد أي مخاطر بخصوص اسعار الصرف ، وبناء على ذلك يتم تسجيل ھذا المبلغ في 
ھذا االستثمار يدخل ضمن عمليات األطراف ذات العالقة داخل مليون لایر سعودي.  ١٫٦٨٨الدفاتر بمبلغ 

  المجموعة.
  
 الممتلكات والمنشآت والمعدات، صافي -٩
 

(بآالف الرياالت السعودية) 
األراضي   

 والمباني 

شبكة ومعدات   
 تصاالت إلا

  األصول   
 األخرى 

األعمال   
الرأسمالية 
 تحت التنفيذ 

 اإلجمالي   

 م ٢٠١٣   م ٢٠١٤      
              

             إجمالي القيمة الدفترية

 ٩٩٫٤٥٥٫٧٤٤  ٨٦٫٥٢١٫١٦٩  ٥٫٧٨٩٫٠٤٦  ٦٫٠١١٫٠٥١  ٦١٫٢١٦٫٣٠٣  ١٣٫٥٠٤٫٧٦٩ يناير  ١الرصيد في  -
ستحواذ على اال-

  شركة تابعة
 -   ٧٤٤٫٠١٠   ٢٢٫٩٣٦   ٣٥٫٦٧١   ٦٨٥٫٤٠٣   -  

 ٧٫٧١٠٫٧٦٠  ٦٫٠٩٤٫٢٨٤  ٥٫٩٩١٫٦٣٨  ٤٢٫٥٥٥  ٢٦٫٤٠٢  ٣٣٫٦٨٩  اإلضافات -
 -  -  )٧٫٦٩٤٫٧٨٠(  ٣٣٧٫٧٧٧  ٦٫٨٠٠٫٢٢٣  ٥٥٦٫٧٨٠  التحويالت-
إعادة تصنيف-

كأصول محتفظ بھا 
  لغرض البيع 

  
  
 

  
  
- 

 
 
  
- 

 
 
  
- 

 
  
  
- 

 
  
  
- 

 
  
  
)٤٫٢٢٣٫٥٠٣( 

 )١٦٫٣٦٠٫٠٨٢(  )٢٫١٣١٫١٤٤(  -  )٦٥٫٣٣٥(  )١٫٨٠٣٫٧٤١(  )٢٦٢٫٠٦٨(   اإلستبعادات-
تسويات ترجمة -

  عمالت اجنبية
 

  
١٠٤ 

 
 
)٧٩٫٩٣٨( 

 
 

١٫٨٢١ 
 

  
)١١٫٥١١( 

 
  
)٨٩٫٥٢٤( 

 
  
)٦١٫٧٥٠( 

 ٨٦٫٥٢١٫١٦٩  ٩١٫١٣٨٫٧٩٥  ٤٫٠٩٧٫٣٢٩  ٦٫٣٦٣٫٥٤٠  ٦٦٫٨٤٤٫٦٥٢  ١٣٫٨٣٣٫٢٧٤  ديسمبر  ٣١الرصيد  في 

             
             مجمــع االستھالك

 )٥٩٫٥٨٢٫٤٩٦(  )٤٨٫١١٩٫١٠٠(  -  )٤٫١٥٩٫٣٢٦(  )٣٦٫٩٩٢٫٢١٧(  )٦٫٩٦٧٫٥٥٧(  يناير  ١الرصيد في -
ستحواذ على اال-

  شركة تابعة
 -  )٤٨١٫٨٧٨(  -  )٣٥٫٣١٠(  )٤٤٦٫٥٦٨(  -  

 )٦٫١٠١٫٣٨٤(  )٦٫١٤١٫٥٦٦(  -  )٣٤٠٫٧٧٩(  )٥٫٣٤٢٫٦٠٨(  )٤٥٨٫١٧٩(   االستھالك-
إعادة تصنيف-

كأصول محتفظ بھا 
  لغرض البيع 

 
  
  
- 

 
  
  
- 

 
  
  
- 

 
  
  
- 

 
  
  
- 

 
  
  

١٫٧٣٠٫٨٥١ 
 ١٥٫٨٢٢٫٤٩٦  ١٫٧٩٧٫١٨٣  -  ٥٨٫٠٦٨  ١٫٦١٩٫٦٢٥  ١١٩٫٤٩٠   اإلستبعادات-
تسويات ترجمة -

  عمالت اجنبية
 

  
)٨( 

 
  

٣٢٫٩٩٧ 
 

  
٢٫٢٧٤ 

 
  
- 

 
  

٣٥٫٢٦٣ 
 

  
١١٫٤٣٣ 

 )٤٨٫١١٩٫١٠٠(  )٥٢٫٩١٠٫٠٩٨(  -  )٤٫٤٧٥٫٠٧٣(  )٤١٫١٢٨٫٧٧١(  )٧٫٣٠٦٫٢٥٤(  ديسمبر  ٣١الرصيد  في 

             
صافي القيمة الدفترية  

 ديسمبر  ٣١في 
 ٣٨٫٤٠٢٫٠٦٩  ٣٨٫٢٢٨٫٦٩٧  ٤٫٠٩٧٫٣٢٩  ١٫٨٨٨٫٤٦٧  ٢٥٫٧١٥٫٨٨١  ٦٫٥٢٧٫٠٢٠ 

  
 ٣١م (٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٢٫١٤٣(أ) تشمل األراضي والمباني أعاله أراٍض بقيمة     

  ون لایر سعودي).  ملي ٢٫٢٠٨م : ٢٠١٣ديسمبر 
  



  تصاالت السعوديةإل شركة ا
     (شركة مساهمة سعودية)

   م٢٠١٤ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

٢٣  

مايو  ٢) أعاله، تحويل ملكية األصول للشركة في ١تم بمقتضى المرسوم الملكي، المشار إليه في اإليضاح (   ) ب(
م، إال أن عملية تحويل الملكية القانونية لبعض األراضي ما تزال جارية. بلغت قيمة األراضي التي تم ١٩٩٨

، ويجري العمل على سعودي مليون لایر ١٫٩٨٤مبلغ  م٢٠١٤ ديسمبر ٣١نقل ملكيتھا القانونية للشركة حتى 
  .سعودي مليون لایر ١٩٨نقل ملكية األراضي المتبقية وقيمتھا 

  
الشركات  لبعض مرھونة مقابل قروض وتسھيالت بنكيةتتضمن الممتلكات والمعدات والمنشآت أصول ثابتة (ج)    

  ليون لایر سعودي.م ٢٩٩المستثمر بھا، يبلغ نصيب المجموعة منھا مبلغ 
  

ام (د)   راراً  ، م ٢٠١٤خالل ع عودية ق ركة االتصاالت الس ة أرضھا  تلقت ش زع ملكي ة يقضي بن ن وزارة المالي م
غ  ١٫٠٤٧٫٠٠٠ الواقعة في حي الفيصلية بمدينة الرياض و البالغة مساحتھا ون  ٧٢٦متر مربع بمبلغ تعويض يبل ملي

ا م٢٠١٥ من عام تم تحصيله خالل الربع االول لایر ة عليھ اني المقام ة لألرض و المب . وبما أن صافي القيمة الدفتري
غ  ،مليون لایر  ١٣١تبلغ   ون لایر ٥٩٥فأن الشركة حققت مكاسب تبل غ  .ملي ى مبل أن الشركة اعترضت عل ا ب علم

  التعويض نظرا ألن القيمة المقدرة ألرضھا أقل من القيمة العادلة لھا.
  

 األصول غير الملموسة، صافي -١٠
  

  م ما يلي:٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في تتضمن االصول غير الملموسة 
  

  دولة الكويت : –) ( ش.م.ك) VIVAشركة االتصاالت الكويتية ( 
  

تصاالت الكويتية (فيفا) والبالغ إل% من شركة ا٢٦م على نسبة ٢٠٠٧تصاالت السعودية في ديسمبر إلحازت شركة ا
اريخ،  ٦٨٧ادل حوالي مليون دينار كويتي أي ما يع ٥٠رأسمالھا  ك الت مليون لایر سعودي بسعر الصرف كما في ذل

ديسمبر  ٤وتعمل ھذه الشركة في مجال خدمات الھاتف الجوال في السوق الكويتي ، وقد بدأ التشغيل التجاري لھا في 
د  تصاالت الكويتية (فيفا) وتعالج استثمارھا فيھاإلتصاالت السعودية تدير شركة اإلمجموعة ا م.٢٠٠٨ بطريقة التوحي

  لسيطرتھا على السياسات المالية والتشغيلية وذلك بسبب تمثيلھا في مجلس إدارتھا بأغلبية األعضاء.
  

  مملكة البحرين: –البحرين (ش. م. ب. م)   فيفاشركة 
  

ك شركة ا٢٠٠٩البحرين (ش. م. ب. م) في فبراير  شركة فيفاتأسست  ية تصاالت السعودإلم بمملكة البحرين، وتمتل
مليون لایر  ٧٤٦مليون دينار بحريني أي ما يعادل حوالي  ٧٥البحرين والبالغ رأسمالھا  شركة فيفا% من ١٠٠نسبة 

ة خدمات ا ذه الشركة في كاف ة واإلسعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ، وتعمل ھ تصاالت إلتصاالت المتنقل
مارس  ٣سوق البحرينية، وقد بدأت التشغيل التجاري في الدولية والنطاق العريض والخدمات األخرى ذات الصلة بال

 م.٢٠١٠
  

  ديسمبر: ٣١وفيما يلي تفاصيل األصول غير الملموسة، صافي كما في 
                          

 م٢٠١٣ م٢٠١٤ (بآالف الرياالت السعودية)
       

 ٤٫٠١٩٫٠٩١ ٣٫٧٨٦٫٧٠٨ تراخيص
 ٥٨٨٫٦٦٢ ٧٣٦٫٣٦٥ أخرى

٤٫٦٠٧٫٧٥٣ ٤٫٥٢٣٫٠٧٣ 
                            



  تصاالت السعوديةإل شركة ا
     (شركة مساهمة سعودية)

   م٢٠١٤ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

٢٤  

 األصول غير المتداولة األخرى -١١
  

  تتكون األصول غير المتداولة األخرى مما يأتي:
  
 م٢٠١٣ م٢٠١٤ (بآالف الرياالت السعودية) 
     
 ٨٠٢٫٣٤٨ ٦٦٠٫٤٥٣ قروض الموظفين السكنية 
 ٩٧٥ ٢٠٢٫٥٤٢ مصروفات مؤجلة 
 ١٠٦٫٥٢٩ ١٠٣٫٥٨٨ أخرى 
  ٩٠٩٫٨٥٢ ٩٦٦٫٥٨٣   

    .وايداعات مستردة " أخرى " تشمل بنودًا متنوعة أهمها : عموالت ورسوم مدفوعة مقدماً 
 حسابات الدائنين -١٢

  
  تتكون حسابات الدائنين مما يأتي:

  
 م٢٠١٣ م٢٠١٤ (بآالف الرياالت السعودية) 
     
 )٦٠١٫٤٩٨( ٨٤٨٫٨٣١ (د) ) ٥(انظر ايضاح  الرسوم الحكومية 
 ١٫١٤٦٫٤٨٣ ٧٦١٫٧٦١ تجارية 
 ٤٩٤٫٦٦٢ ٤٥٩٫٥٦٦ وأخرى تسوية الشبكات الخارجية 
  ١٫٠٣٩٫٦٤٧ ٢٫٠٧٠٫١٥٨ 

          
 األرصدة الدائنة األخرى -١٣

  
  المتداولة مما يأتي: -تتكون األرصدة الدائنة األخرى 

  
 م٢٠١٣ م٢٠١٤ (بآالف الرياالت السعودية) 
     
 ١٫٠٣٩٫١٢٧ ١٫٤٣٩٫٥٧٩ )٢٩مخصص الزكاة والضرائب ( أنظر إيضاح  
  ٧٥٨٫٣٣٠  ٧٨٢٫٦٩١  مستحقات عقود مشاريع قيد االنشاء 
 ٢٣٨٫١٦٨ ٢٥٣٫١٢٣ مخصص الضريبة المستقطعة 
 ١٤١٫٧٤٨ ١٤٠٫٢٧٨ محتجزات الموردين 
 ١٣٨٫٩٤٨ ١٢٠٫٧٤٨ إيداعات عمالء مستردة 
 ٦٠٫٩٥٠ ٦٠٫٩٥٠ تسوية مستحقات الموظفين المعارين 
 ٢٥٠٫٣١٠ ٤٥٢٫٩٢٣ أخرى 
  ٢٫٦٢٧٫٥٨١ ٣٫٢٥٠٫٢٩٢ 
  

والجزء المتداول  و التوزيعات المستحقة " أخرى " تشمل بنودًا متنوعة أهمها : مستحقات التأمينات االجتماعية
   .اللتزامات رعاية االندية

  
  
  
  
  
  
  



  تصاالت السعوديةإل شركة ا
     (شركة مساهمة سعودية)

   م٢٠١٤ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

٢٥  

 غير المتداولة مما يأتي: -تتكون األرصدة الدائنة األخرى 
 
 م٢٠١٣ م٢٠١٤ عودية)(بآالف الرياالت الس 
     
 ٧٨٠٫٤٠٠ ٧٧٨٫٣٣٧ إيرادات مؤجلة طويلة اآلجل 
 ١٣٥٫٧٠٦ ٦٦٫٥٠٠ مشتقات مالية 
 ٢٥٨٫٧٤٩ ٣٢٣٫٤٨٩ أخرى 
  ١٫١٧٤٫٨٥٥ ١٫١٦٨٫٣٢٦ 
  

    .و محتجزات موردين نديةالرعاية ا تالجزء غير المتداول اللتزاما" أخرى " تشمل بنودًا متنوعة أهمها : 
 المصروفات المستحقة -١٤

  
  تتكون المصروفات المستحقة مما يأتي:

  
 م٢٠١٣ م٢٠١٤ (بآالف الرياالت السعودية) 
     
 ٤٫٦٠٥٫٠٧٢ ٤٫٣٣٩٫٨٥٢ تجارية 
 ١٫٠٩٩٫٧٠٦ ١٫٢٥٧٫٩٠٠ مستحقات موظفين 
 ٢٫٥٧٨٫٩٦٢ ٩٨٦٫٣٥٦ رأسمالية 
 ٤٦٢٫٨٧٥ ٥٥١٫٩٢٨  مخصص االلتزامات والتعھدات 
 ٣٨٤٫٧٥٥ ٦٥٠٫١٠٧ ىأخر 
  ٩٫١٣١٫٣٧٠ ٧٫٧٨٦٫١٤٣ 
  
 المرابحات  -١٥

  
  وتتمثل في:

  
 م٢٠١٣ م٢٠١٤ (بآالف الرياالت السعودية) 
     
 ١٫٥٦٠٫٥٧١ ٢٫٠١٤٫١٦٥ الجزء المتداول 
 ٦٫٩٧٦٫٤٩٤ ٥٫٧٨٥٫١٦٩ الجزء غير المتداول 
  ٨٫٥٣٧٫٠٦٥ ٧٫٧٩٩٫٣٣٤ 
  

  :مملكة العربية السعوديةال – تصاالت السعوديةإلشركة ا -
  

ل  حصلت الشركة ل ٢٠٠٨في أبري دة التموي ة، م وك محلي ى أساس المرابحة من عدة بن ل عل ى تسھيالت تموي م عل
   .سعودي مليون لایر ٩٫٥٠٠مبلغ  م٢٠١٤ ديسمبر ٣١شھراً، وتبلغ قيمة التسھيالت المستخدمة كما في  ١٢٠

  
الت قصيرة األجل على أساس المرابحة من عدة بنوك محلية بمبلغ م على تسھي٢٠١٠كما حصلت خالل الربع الثالث 

 م.٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي لم يتم استخدامھا حتى  ١٫٠٠٠
  

ل م ٢٠١١خالل الربع الثالث حصلت كما  على تسھيالت تمويل على أساس المرابحة من عدة بنوك محلية، مدة التموي
  .م٢٠١٤ديسمبر  ٣١لم يتم استخدامھا حتى  وديسع مليون لایر ٢٫٢٥٠بمبلغ  شھراً، ١٢٠

  
ام  ع من ع ع الراب دأت الشركة خالل الرب الغ ٢٠٠٨ب ل، وبلغت المب م بسداد األقساط المستحقة من تسھيالت التموي

م تسديدھا خالل  ١٫٠٥٤مليون لایر سعودي، منھا  ٥٫٨٠٩م ٢٠١٤ديسمبر  ٣١المسددة حتى  ون لایر سعودي ت ملي
  مليون لایر سعودي). ٤٫٧٥٥ م :٢٠١٣م. (٢٠١٤ديسمبر ٣١لمنتھية في االثني عشر شھرا ا

  



  تصاالت السعوديةإل شركة ا
     (شركة مساهمة سعودية)

   م٢٠١٤ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

٢٦  

ى أساس ٢٠٠٧كما تم الحصول خالل الربع الرابع  ل عل ى تسھيالت تموي م من خالل إحدى شركات المجموعة عل
ور ) المرابحة من أحد فروع المصارف المحلية بماليزيا على أساس معدل العائد المتبادل بين البنوك الماليزية ( كال يب

ل  ٤٥+  دة التموي ا في  ١٢٠نقطة أساس، م ة التسھيالت المستخدمة كم غ قيم غ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١شھراً، وتبل م مبل
مليون لایر سعودي في  ١٫٦٨٨مليون رينجت ماليزي) ما يعادل  ١٫٥٠٨ م :٢٠١٣( مليون رينجت ماليزي ١٫٥٠٨

  ذلك التاريخ. 
 

ول المتقدمة ت المحدودة (إس تي سي الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاال - ة  -(أول سابقاً) )للحل  المملك
  :العربية السعودية

  
ة لخدمات اإلنترنت واإللشركة لوالتسھيالت البنكية الممنوحة  لمرابحاتبلغ ات ديسمبر  ٣١في  تصاالت (أول)العربي

  .سعودي) مليون لایر ٧٤م : ٢٠١٣( سعودي مليون لایر ٢٥٠ مبلغ   م٢٠١٤
  

    دولة الكويت : –) ( ش.م.ك) VIVAاالتصاالت الكويتية ( شركة  -
ة (إلھيالت البنكية الممنوحة لشركة اوالتس المرابحاتبلغ ت غ  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١) في VIVAتصاالت الكويتي  مبل

ون لایر ١٫٠٩٥ عودي ملي ون لایر ٨٧٣م : ٢٠١٣(. س عودي) ملي ن  .س داول م زء المت ا يتضمن الج ات كم المرابح
   مليون لایر سعودي مقابل رھن أصول ثابتة. ١٩٢على مرابحات إسالمية بحوالي ٢٠١٤ت البنكية لسنة والتسھيال

    مملكة البحرين: –البحرين (ش. م. ب. م)   فيفاشركة  -
 مليون لایر ١٫٠٧٥ مبلغ  م ٢٠١٤ديسمبر  ٣١البحرين في  فيفاوالتسھيالت البنكية الممنوحة لشركة  المرابحاتبلغ ت

ون ١٫١٥٧ م :٢٠١٣( .سعودي داول من المرابحات والتسھيالت  سعودي). لایر  ملي ر المت ا يتضمن الجزء غي كم
نة  ة لس ى مرابحات إسالمية بحوالي ٢٠١٤البنكي ة ١٠٧عل ل رھن أصول ثابت ون لایر سعودي مقاب م : ٢٠١٣( ملي

  .مليون لایر سعودي) ١١٠
  

 صكوك -١٦
  

مليار لایر سعودي كحد أقصى  ٥نامج صكوك بقيمة اجمالية تبلغ م،اعتمدت الشركة بر٢٠١٤خالل الربع الثاني من عام 
 م:٢٠١٤ديسمبر  ٣١وتم اصدار الشريحة االولى وفيما يلي بياناتھا كما في 

  
القيمة اإلجمالية  فئة اإلصدار تاريخ اإلصدار االصدار

 لإلصدار
 تاريخ اإلستحقاق

 ٢٠٢٤يونيو  ٩ لایر سعودي مليار ٢مليون لایر سعودي ١ ٢٠١٤يونيو  ٩ صكوك االتصاالت
  

داً يحسب  ذه الصكوك عائ تم إصدار الصكوك الموضحة أعاله بالقيمة اإلسمية بدون خصم أو عالوة إصدار. تحمل ھ
  سنوات تدفع كل ثالثة أشھر. ١٠نقطة أساس لمدة  ٧٠ هعلى أساس (سايبور) لثالثة أشھر+ ھامش قدر

  
 مخصص مكافأة نھاية الخدمة -١٧

  
  خصص مكافأة نھاية الخدمة خالل السنة:فيما يلي حركة م

  
 م٢٠١٣  م٢٠١٤  (بآالف الرياالت السعودية) 
       

 ٢٫٨٩١٫٣٨٠  ٣٫٣٩٥٫٤٥١  يناير ١الرصيد في  
 ٥٥٠٫٣٣٥  ٤١٠٫٣٣٨  اإلضافات خالل السنة 
 )٤٦٫٢٦٤(  )٣٧٫٣٠٠(  خالل السنة / التسويات المدفوعات 
 ٣٫٣٩٥٫٤٥١  ٣٫٧٦٨٫٤٨٩  ديسمبر ٣١الرصيد في  
 



  تصاالت السعوديةإل شركة ا
     (شركة مساهمة سعودية)

   م٢٠١٤ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

٢٧  

ة المركز  اريخ قائم ركھم العمل في ت ة ت يتم احتساب المخصص على أساس قيمة المنافع المستحقة للموظفين في حال
آت  رامج مكاف ة. وتستخدم شركات المجموعة ب دالت للموظف وسنوات الخدم المالي، وذلك باستخدام آخر راتب وب

  نھاية خدمة وفقاً للقوانين السارية في بلدانھا.
  

 أس المالر -١٨
  

ركة  ال الش غ رأس م ى  ٢٠٫٠٠٠يبل مة إل عودي مقس ون لایر س مية  ٢٫٠٠٠ملي ة اس ھم بقيم ون س االت ١٠ملي  ري
ا في  سعودية % ٧٠م ٢٠١٣م و ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسھم مدفوعة بالكامل. وتبلغ نسبة األسھم المملوكة للحكومة كم

  من أسھم الشركة.
  

 االحتياطي النظامي -١٩
  

اطي ١٠ساسي للشركة، تجنيب يتم، حسب النظام األ ذا االحتي ادل ھ ى أن يع % من صافي الدخل كاحتياطي نظامي إل
ة أسھم ٥٠ اءاً % من قيمة رأس المال المصدر. ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على حمل ة  الشركة، وبن ى موافق عل

ـ الموافق ١٤٣٢ربيع اآلخر  ٢٣الجمعية العامة العادية للمساھمين في اجتماعھا المنعقد بتاريخ   م٢٠١١مارس  ٢٨ھ
  تم إقرار وقف التجنيب عندما بلغ الحد النظامي. 

  
 احتياطيات أخرى  -٢٠

  
  تتكون االحتياطيات األخرى مما يأتي:

  

  (بآالف الرياالت السعودية) 
 

 م٢٠١٣ م٢٠١٤

      
 ٢٣٢٫٥٢٦ ١٩٩٫٧٤٢ احتياطي تحوط  
 ٧٩٩٫٣٦١ ٩٥٣٫٣٥٩ احتياطيات أخرى 
  ١٫١٥٣٫١٠١١٫٠٣١٫٨٨٧ 
  
 إيرادات الخدمات -٢١

  
  تتكون إيرادات الخدمات مما يأتي:

  
 م٢٠١٣ م٢٠١٤ (بآالف الرياالت السعودية) 

     

 ٢٧٫٥٢٧٫٠٨٨٢٧٫٣١٧٫٠٧٠ أجور االستخدام 

 ١٧٫٢٨٣٫٦٧٣١٧٫١١٠٫٢٨٧ رسوم االشتراك 

 ٢٧٧٫٧٣٩ ٨٩٫٣٣٢ رسوم التأسيس 

 ٨٩٩٫٥٣٣ ٩٢٥٫٥٤٧ أخرى 

  ٤٥٫٨٢٥٫٦٤٠٤٥٫٦٠٤٫٦٢٩ 

  
  
  
  
  



  تصاالت السعوديةإل شركة ا
     (شركة مساهمة سعودية)

   م٢٠١٤ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

٢٨  

 تكلفة الخدمات -٢٢
 

  :تتكون تكلفة الخدمات مما يأتي
 

                        
 م٢٠١٣ م٢٠١٤(بآالف الرياالت السعودية)      

    
 ٧٫٦٢٠٫٢١٢ ٧٫٢٥٩٫٠٨٥  رسوم استخدام الشبكات الخارجية

 ٤٫٢٧٤٫٦٩٠ ٤٫٢٣٣٫٧٥١  الرسوم الحكومية ( * )
 ٢٫٠٠٧٫٠٢٧ ٢٫٤٦٦٫٨٩٦  إصالح وصيانة
 ١٫٨٣٨٫٩٢٣ ١٫٨٨٣٫٠٦١  تكاليف الموظفين

 ٥٠٠٫٤٣٠ ٥١٠٫٤٣٨  إيجارات معدات وممتلكات وسيارات
 ٦١٫٩٣٣ ٢٤٨٫٦٩٥ طباعة بطاقات ھاتفية ومستلزمات مكتبية    

 ٢٣٩٫٥٣٤ ١٩٠٫٥٥٨  مصروفات المرافق
 ١٫٦٤٨٫٦٣٦ ٨٧٧٫٥٢٥  أخرى

 ١٨٫١٩١٫٣٨٥ ١٧٫٦٧٠٫٠٠٩ 
    ومصروفات االتصاالت والبريد والتوصيل واألمن والسالمة. "أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها: استشارات  

  يلي تفاصيل الرسوم الحكومية: فيما(*) 
          

 م٢٠١٣ م٢٠١٤(بآالف الرياالت السعودية)

      
 ً  ٣٫٥٦٠٫٨٣١  ٣٫٤٧٨٫٣٦٤  رسوم تقديم الخدمة تجاريا

 ٢٧٨٫١٨٣  ٢٧٤٫١٦١  رسوم الرخصة
 ٤٣٥٫٦٧٦  ٤٨١٫٢٢٦  رسوم استخدام الطيف الترددي

 ٤٫٢٧٤٫٦٩٠  ٤٫٢٣٣٫٧٥١ 
   

 م٢٠١٣ م٢٠١٤ (بآالف الرياالت السعودية)
       

 ٣٫٩٦٤٫٣٦٠  ٣٫٨٨٧٫١٨٩  الشركة
 ٣١٠٫٣٣٠  ٣٤٦٫٥٦٢  باقي شركات المجموعة

 ٤٫٢٧٤٫٦٩٠  ٤٫٢٣٣٫٧٥١ 
  

 المصروفات البيعية والتسويقية -٢٣
  

 تتكون المصروفات البيعية والتسويقية مما يأتي:    
  

 م٢٠١٣ م٢٠١٤(بآالف الرياالت السعودية)
 

 ٢٫٢٠٨٫٧٦٥  ٢٫١٩٥٫٢٢٤  تكاليف الموظفين
 ١٫٣٧٤٫١٠٢  ١٫٢٩٣٫٢١٩  مصروف الديون المشكوك في تحصيلھا

 ٨٩٦٫٩٩١  ٦٧٣٫٥٩٨  دعاية وإعالن
 ٤٢٤٫٨٩٦  ٣٣٤٫٥٠١  عمولة مبيعات
 ٣٢٤٫٨٧٣  ٣٠٤٫٣٧٧  إصالح وصيانة

  ١٤٦٫٦٥٧  ١٢٨٫١٦٣  استشارات وأتعاب قانونية ومھنية
 ١٨٩٫٦٥٢  ١٣٦٫٧٧٧ طباعة بطاقات ھاتفية ومستلزمات مكتبية

 ٤٥٢٫٩٢٣  ٨٦٣٫١١٦  أخرى
 ٦٫٠١٨٫٨٥٩  ٥٫٩٢٨٫٩٧٥ 



  تصاالت السعوديةإل شركة ا
     (شركة مساهمة سعودية)
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٢٩  

مصروفات االتصاالت و  األمن والسالمةو  إيجارات معدات وممتلكات وسيارات"أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها: 
  .مراكز االتصاالتومصروفات ادارة  مصروفات المرافقو والبريد والتوصيل 

  
 المصروفات العمومية واإلدارية -٢٤

  
  تتكون المصروفات العمومية واإلدارية مما يأتي:

  
 م٢٠١٣ م٢٠١٤آالف الرياالت السعودية)(ب

 

 ١٫٤٦٧٫٣١٨  ١٫٦٥١٫٥٣٢  تكاليف الموظفين
 ٣٢٤٫٨٣١  ٤٩٦٫٣٠٠  إصالح وصيانة

 ٢٨٤٫٣٧٨  ٣٠٨٫٢٠٨  إيجارات معدات وممتلكات وسيارات
 ٢٧٣٫٢١١  ٣٠١٫٩٣٧  استشارات وأتعاب قانونية ومھنية

  ٧٨٫٨٠٥  ٨٦٫٧٠٦   مصروفات االمن و السالمة
 ٦٩٫٣٩٤  ٥٤٫١٩١  مصروفات المرافق

 ٤٢٥٫٩٠٤  ٢٦٧٫٢٨٥  أخرى
 ٢٫٩٢٣٫٨٤١  ٣٫١٦٦٫١٥٩   

    "أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها: أقساط تأمين ومستلزمات مكتبية ومصروفات شحن ومناولة وبريد وتوصيل.
  االستھالك واإلطفاء  -٢٥

  
  يتكون االستھالك واإلطفاء مما يأتي:

 
 م٢٠١٣ م٢٠١٤(بآالف الرياالت السعودية)          

      
 ٥٫٨٩١٫٣٢٤  ٦٫١٤١٫٥٦٦  استھالك
 ٤٨٦٫٩٦٠  ٨٨٨٫٣٤١  إطفاء

 ٦٫٣٧٨٫٢٨٤  ٧٫٠٢٩٫٩٠٧ 
  
  خسائر االنخفاض المتعلقة باالستثمارات  -٢٦

  
وط في اال٢٠١٤خالل الربع الرابع من عام  غ م، قامت المجموعة بتسجيل مخصص ھب تثمارات بمبل ون  ٣٩٩س ملي

(ناتجة من شركة سيل سي احدى الشركات  شركة أوجيه لالتصاالت المحدودةلایر سعودي فيما يخص استثمارھا في 
  ).٧(انظر ايضاح  التابعة لشركة أوجيه لالتصاالت المحدودة).

  
ي أكسي٢٠١٣خالل الربع الثاني  ي ت وم كأصول محتفظ م، قامت المجموعة بتصنيف استثمارھا في شركة ب س تيليك

ة  لذلك،للبيع. وفقاً  ابھ ك خسارة محقق تج عن ذل ة ون ة العادل تثمار بالقيم ة باالس تم إعادة قياس صافي األصول المتعلق
ا في  ٦٠٤بلغت  ك الشركة صفر كم تثمار المجموعة في تل ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي. وعليه يكون رصيد اس
  .)٣٤.(انظر ايضاح ٢٠١٣

  
غ ٢٠١٣ربع االول خالل ال تثمارات (الشھرة) بمبل وط في االس ون لایر  ٥٠٠م قامت المجموعة بتسجيل مخصص ھب ملي

  ).٧(انظر ايضاح  في مجموعة إيرسيل (احدى الشركات التابعة لمجموعة بيناريانج). استثمارھاسعودي فيما يخص 
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٣٠  

 تكاليف التمويل  -٢٧
  

  وتتمثل في:
    

 م٢٠١٣ م٢٠١٤ ية)(بآالف الرياالت السعود  

      
 ٦٣٫٩١١  ٦٨٫٤٢٥  الشركة

 ٧٩٫٣٤١  ٧٧٫٧٢٨   باقي شركات المجموعة
 ١٤٣٫٢٥٢  ١٤٦٫١٥٣ 

 
  أخرى،بالصافي –االيرادات والمصروفات االخرى  -٢٨

 
  أخرى، بالصافي مما يأتي: -تتكون االيرادات والمصروفات األخرى

    
 م٢٠١٣ م٢٠١٤ (بآالف الرياالت السعودية)  

       
 ١٫٥٥٣٫٦٧٦  ٨٦٨٫٨٦٩  إيرادات متنوعة

بيع / استبعاد الممتلكات والمنشآت  (خسائر) مكاسب
 والمعدات

 
  

٤٠٢٫٧٢٢ 
 

  
)٥٣٠٫٩٩٢( 

 )١٢٥٫٢١٧(  )٦٣٣٫٧٨٨(  مصروفات متنوعة
 ٨٩٧٫٤٦٧  ٦٣٧٫٨٠٣ 

  
مبلغ  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  لمعداتو ا المنشآتو استبعاد الممتلكات و خسائر بيع أو تضمن بند مكاسبي

الواقعة في حي الفيصلية  أرض الشركةمقابل نزع  تم تحديدهمليون لایر ؛ مكاسب ناتجة عن العوض المالي الذي  ٥٩٥
اھمھا بنود من  المصروفات المتنوعة الزيادة في كما تتضمن .)٩.( أنظر إيضاح رقم والمباني المقامة عليھا بمدينة الرياض
   .مليون لایر سعودي ٢٧٩مبلغ ب أجھزة اتصاالت بند تكلفة مبيعات

  
مليون لایر سعودي ناتجة عن  ٢٧٧م باستبعاد أصول ثابتة قيمتھا الدفترية ٢٠١٣قامت الشركة خالل الربع االول من عام 
ديسمبر  ٣١ة للسنة المنتھية في االيرادات المتنوعالزيادة في تتضمن  انفذته. كممشروع التحقق من االصول الثابتة الذي 

 ٢١٦عبارة عن عكس مخصص التسويات الدولية وكذلك مبلغ  سعودي مليون لایر ٣٢٤مبلغ بنود من أھمھا م ٢٠١٣
ق الخدمة الشاملة الخاص بھيئة عبارة عن االيرادات المتحققة من المشاريع الناتجة عن صندو سعودي مليون لایر

  تصاالت وتقنية المعلومات.إلا
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٣١  

      
 والضرائبالزكاة مخصص  -٢٩

  ( أ ) وعاء الزكاة:
 م٢٠١٣ م٢٠١٤  (بآالف الرياالت السعودية) 
     
 ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  رأس المال بداية السنة 

    
    اإلضافات: 
 ٣٤٫٥١٩٫٩٩٠ ٤٢٫٢٧٢٫٨٥٦  والمخصصات بداية السنة اتاألرباح المبقاة واالحتياطي 
 ٨٫٦٥٠٫٤٢٢ ٨٫٦٤٦٫١٠٢  ةقروض وأرصدة دائن 
 ٨٫٢٩٢٫٩٠٦ ١٢٫٦٩٣٫٦٤٤  صافي الدخل المعدل 

 
اجمالي حقوق المساھمين

 ٧١٫٤٦٣٫٣١٨ ٨٣٫٦١٢٫٦٠٢ 

    اإلستبعادات: 
 ٥٧٫٨٨٣٫٠٩٢ ٥٤٫١٥٤٫٧٦١  صافي الممتلكات واالستثمارات 
 ٣٫٩٩٧٫٨٤٣ ٦٫٤٦٩٫٧٣٠  مدفوعةتوزيعات أرباح  

 
  وأرصدة أخرىالمصروفات المؤجلة 

 
 ١٫٥٣٢٫٤٦٣ ١٫٢٣٥٫٨٠١ 

 
إجمالي اإلستبعادات

 ٦٣٫٤١٣٫٣٩٨  ٦١٫٨٦٠٫٢٩٢  

  ٨٫٠٤٩٫٩٢٠  ٢١٫٧٥٢٫٣١٠ الفرق يمثل وعاء الزكاة 
  ٢٠١٫٢٤٨  ٥٤٣٫٨٠٨ الزكاة المحتسبة عن الشركات المملوكة بالكامل       
     يضاف : 
  - ٣٧٫٥٠٠ حقة على الصكوك المصدرة خالل العامالزكاة المست 

  ٢٨٫٥٢١  ٣٤٫٤٠٣ الزكاة المحتسبة عن الشركات الغير مملوكة بالكامل
  - ١٥٨٫٨٧٧ م٢٠١٣ عامب متعلقةتسوية  
  ٢٢٩٫٧٦٩  ٧٧٤٫٥٨٨ إجمالي مصروف الزكاة الموحدة 

  
  ( ب ) مخصص الزكاة: 

    
 م٢٠١٣ م٢٠١٤ (بآالف الرياالت السعودية) 
    
 ١٫٠٢٠٫٥٥٦ ١٫٠٣٨٫٩٩٨ يناير ١الرصيد في  
 ٢٢٩٫٧٦٩ ٧٧٤٫٥٨٨ المستحق عن السنة 
 )٢١١٫٣٢٧( )٣٧٤٫٩٢٤( المبالغ المسددة خالل السنة 
 ١٫٠٣٨٫٩٩٨ ١٫٤٣٨٫٦٦٢ ديسمبر ٣١الرصيد في  
  

م. لم يتم الربط النھائي عن ٢٠٠٣حتى نھاية عام لقد تم اعتماد الربط الزكوي الضريبي النھائي للسنوات منذ بدء الشركة و
م حيث يتوقف ذلك على البت في اعتراضات وتظلم الشركة على بعض البنود لدى ٢٠٠٩م وحتى ٢٠٠٤األعوام من 

االعوام من عن  ةالزكوي اتمصلحة الزكاة والدخل ولجان االعتراض واالستئناف وديوان المظالم. كما تم تقديم اإلقرار
حتى تاريخه. وقد صدرت للشركة شھادة زكاة مقيدة سارية  بھا م إال أن ربط المصلحة لم يصدر٢٠١٣ م حتى٢٠١٠

   م).٣٠/٤/٢٠١٥ھـ (الموافق  ١١/٠٧/١٤٣٦المفعول حتى تاريخ 
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٣٢  

  (ج) الشركات التابعة
  

إقرار ھـ القاضي بوجوب تقديم ٢٨/٤/١٤٢٨وتاريخ  ١٠٠٥م تم تطبيق القرار الوزاري رقم ٢٠٠٩بدأً من عام 
زكوي واحد للشركة والشركات التابعة المملوكة لھا بالكامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كانت داخل أو 

 خارج المملكة.
  مخصص الضرائب) د(

  
ة  - اً لألنظم ة وفق ى الشركات التابع يمثل المبلغ المدرج بقائمة الدخل نصيب المجموعة من الضرائب المستحقة عل

ة في  ويبلغ بلدانھا.في الضريبية السائدة  غ  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١مصروف الضرائب للسنة المنتھي  ألف ١٠٧مبل
ا في  لایر سعودي) كما يبلغ ألف  ٦٦٢م: ٢٠١٣لایر سعودي ( غم ٢٠١٤ديسمبر  ٣١رصيد المخصص كم  مبل

 .سعودي)لایر  الف ١٢٩م: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١لایر سعودي ( ألف ٩١٧
 

 معامالت األطراف ذات العالقة  -٣٠
 

  الجھات الحكومية بالمملكة العربية السعودية
  

  توفر الشركة خدمات اتصال متنوعة للقطاع الحكومي ، صوتية نقل بيانات وغيرھا .
  

م (شاملة الرسوم الحكومية الُمبينة في ٢٠١٤بلغت اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالجھات الحكومية خالل عام 
 م٢٠١٣، على التوالي (سعودي مليون لایر ٣٫٩٢٥و  سعودي يون لایرمل ٥٫٨٣٤مبلغ  أعاله) ٢٢اإليضاح رقم 

  ، على التوالي). سعودي مليون لایر ٤٫٠١٤و   سعودي مليون لایر ٢٫٩٧٩: 
  

مليون  ٣٫٣٦٤ مبلغ م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في كما الدائنة مع الجھات الحكومية  المدينة و وبلغ إجمالي األرصدة
بلغ اجمالي االرصدة المدينة والدائنة خالل عام (. على التوالي، سعودي مليون لایر ٨٤٧لایر سعودي و مبلغ 

 ، على التوالي). سعودي مليون لایر ١٦٩و  سعودي مليون لایر ٦٧٠:  م٢٠١٣
  

  وأخرىاالستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية المشتركة و المشاريع
  

ة لم تكن المعامالت التي تمت وق و اريع المشتركةالمش مع واالرصدة القائم ة حق تثمارات المسجلة وفق طريق االس

ة رى الملكي والي  و أخ الغ ح تثمار بالصكوك الب دا االس ا ع بية فيم ة نس نة ذات أھمي الل الس ون لایر  ١٫٦٨٨خ ملي

  .)٨(أنظر إيضاح  مليون لایر سعودي) ١٫٦٨٨:  م٢٠١٣( سعودي

  الشركات التابعة 
  

ون لایر ٢٢٫٧٢٥ خالل العام مبلغالتابعة  العمليات المتبادلة مع الشركاتبلغت  ة واالرصدة  سعودي ملي في  القائم

مبر  ٣١ غ م٢٠١٤ديس عودي ٤٫٣٦٨ مبل ون لایر س غ  م٢٠١٣(.ملي ة مبل ات المتبادل ون لایر  ٢٠٫١٥٥: العملي ملي

م اس علماً بأن تلك العمليات واالرصدة مليون لایر سعودي). ٤٫٧٨٣سعودي  واالرصدة القائمة مبلغ  د ت تبعادھا عن

  .من القوائم المالية الموحدة التوحيد
  

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  -٣١
    
  االرتباطات   

  
ة (أ)   مالية جوھري ة بمصروفات رأس ات متعلق ي ارتباط ادي ف اطھا االعتي ة نش الل ممارس ة خ دخل المجموع ت

ية  ت وبصورة أساس بكة. بلغ عة الش روعات توس ق بمش ا يتعل ات فيم مالية المصارتباط روفات الرأس
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٣٣  

ي ا ف ة كم مبر ٣١ القائم والي ٢٠١٤ ديس ون لایر سعودي ( ٢٫٨٨٠م ح مبر  ٣١ملي  ٢٫٤٧٨ : م٢٠١٣ديس
  مليون لایر سعودي).

  
ي   ي ف غيلية تنتھ ار تش دات إيج ة بموجب تعھ ات المجموع ي عملي تخدامھا ف اٍن الس تئجار أراٍض ومب تم اس (ب) ي

ود اإليجار التشغيلية تواريخ مستقبلية مختلفة. وقد بلغ إجمالي ة ل مصروفات اإليجار بموجب عق لسنة المنتھي
غ : م٢٠١٣ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي (السنة المنتھية في  ٧٢٥م مبلغ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في    ٧٠٣ مبل

  مليون لایر سعودي).
ي   ) ج( تثمار ف ريء المتخصص باالس ال الج ندوق رأس الم ي ص تثمار ف عودية اس االت الس ركة االتص دى ش ل

ة المعلومات بالسوق  الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل في مجاالت االتصاالت و تقني
تثمار ركة باس ت الش رى، والتزم ة األخ واق العالمي عودي و األس غ  الس ي  ٥٠مبل ي ف ون دوالر امريك ملي

ون دوالر ٢٥تم دفع  الصندوق غ المتبقي وھو ملي دفع المبل ون٢٥ وي ل  ريكيدوالر ام ملي د الطلب من قب عن
 .مدير الصندوق

  
  االلتزامات المحتملة 

  
تواجه الشركة خالل ممارسة نشاطھا االعتيادي إجراءات قانونية ودعاوى قضائية ومطالبات أخرى. وال يتوقع أن  -

 يكون لھا تأثير جوھري على مركز الشركة المالي أو نتائج عملياتھا المبينة في ھذه القوائم المالية.
 

 نسعودي تتضممليون لایر  ٤٫٠١٢م تبلغ ٢٠١٤ ديسمبر ٣١ى المجموعة خطابات ضمان قائمة كما في لد -
مليون لایر سعودي) لصالح شركة اكس ال فيما  ٥٣٣مليون دوالر امريكي (ما يعادل  ١٤٢خطاب ضمان بمبلغ 

) والتي ال تزال قيد ٣٤(انظر ايضاح  التي تم بيعھا ) لشركة بي تي اكسيسVATيخص ضرائب القيمة المضافة (
البت مع الجھات الضريبية االندونيسية. وبناءاً على المعطيات الحالية واالستشارات الضريبية التي تم الحصول 

كما تتضمن ايضا حصة المجموعة من خطابات  عليھا فإن النتيجة المتوقعة ستكون لصالح شركة بي تي أكسيس.
 مليون لایر سعودي. ٥٣٩ع المشتركة مبلغ الضمان القائمة الستثماراتھا في المشاري

 
 مليون لایر سعودي. ١٨٨ م تبلغ٢٠١٤ ديسمبر ٣١قائمة كما في  اعتمادات مستنديةلدى المجموعة  -

  
 األدوات المالية  -٣٢

  
    القيمة العادلة   

روط ھي المبلغ الذي يمكن أن تتم به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل وبش
والمبينة  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١تعامل عادلة. إن القيمة المسجلة لكل األدوات المالية تقارب قيمتھا العادلة كما في 

    في ما يأتي:
  حسابات المدينين والدائنين واألرصدة المدينة والدائنة  يماثله،تعتبر القيمة العادلة لكل من النقد وما

 بيعة فترتھا قصيرة األجل.األخرى مقاربة للقيمة المسجلة نتيجة لط
 .تستند القيمة العادلة لألسھم في األسواق النشطة وفقاً ألسعار السوق 
 .تستند القيمة العادلة للسندات الحكومية والقروض على التدفقات النقدية المخصومة 

 
ف  ة تختل ة بالمجموع ة الخاص ات المالي ودات والمطلوب ة للموج ة العادل د اإلدارة أن القيم ا ال تعتق ن قيمتھ راً ع كثي

  .الدفترية
 

  مخاطر معدالت العوائد
      

ھي مخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في معدالت العوائد في السوق على المركز المالي للمجموعة وتدفقاتھا 
ي النقدية. وتدير المجموعة تدفقاتھا النقدية عن طريق مراقبة التوقيت بين التدفق النقدي المحصل والتدفق النقد
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٣٤  

المستخدم. ويتم استثمار الفائض النقدي لزيادة دخل المجموعة من العوائد من خالل أرصدة يحتفظ بھا كمرابحة 
  . وودائع قصيرة وطويلة األجل. إال أن مخاطر معدالت العوائد في ھذا الخصوص ال تعتبر جوھرية

 
  مخاطر تغير أسعار الصرف 

  
سبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تقوم اإلدارة ھي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية ب

بمراقبة تقلبات أسعار صرف العملة األجنبية والدخول في اتفاقيات تحوط عند الحاجة، للحد من مخاطر تغير أسعار 
موعة كما أن العملة الرسمية للمجموعة ھي اللایر السعودي وھو العملة األساسية التي تتعامل بھا المج الصرف،

  .وسعره ثابت حالياً وبھامش بسيط مقابل الدوالر األمريكي
  

  مخاطر االئتمان
  

ھي مخاطر عدم قدرة األطراف األخرى على الوفاء بالتزاماتھا تجاه المجموعة مما يؤدي إلى تكبد المجموعة 
ل رئيسي من لخسارة مالية. تتكون األدوات المالية التي قد تعرض المجموعة لمخاطر تركز المديونية بشك

األرصدة النقدية وحسابات المدينين. تقوم المجموعة بإيداع أرصدتھا النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات 
القدرات االئتمانية العالية وتباشر سياسة للحد من حجم أرصدتھا المودعة في كل مؤسسة مالية. وال تعتقد 

مؤسسات المالية. وال تعتقد المجموعة أنھا عرضة لمخاطر المجموعة بوجود مخاطر عدم كفاءة كبيرة من ھذه ال
تركز المديونية في ما يتعلق بحسابات المدينين نظراً لقاعدة عمالئھا المتنوعة (سكنية، مھنية، مؤسسات تجارية 

  .كبرى ومؤسسات عامة) التي تعمل في مجاالت عمل متنوعة موزعة على مناطق عديدة
  

  مخاطر السيولة
  

ض المجموعة لصعوبات في الحصول على األموال الالزمة لمقابلة االلتزامات المرتبطة باألدوات ھي مخاطر تعر
المالية. تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفرھا بمقادير كافية لمقابلة أية التزامات مستقبلية. وال 

  .تعتِبر المجموعة أنھا عرضة لمخاطر جوھرية متعلقة بالسيولة
  

 مات القطاعية المعلو -٣٣
  

 وفقاً ألنشطة المجموعة الرئيسية -
 

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

ً لألحكام والشروط التجارية المعتادة. ال يوجد ھناك إيرادات أو مصاريف  المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا

  ة ھامة أخرى بين القطاعات. جوھري

  تتمثل القطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة في: 

  دفع بقة ال ات مس ع والبطاق ل الثالث والراب اتف الجوال وخدمات الجي قطاع الجوال، وتشمل خدماته الرئيسة: الھ

 والتجوال الدولي والرسائل.

 تصاالت الدولية.إلتصال البيني واإللبطاقة وااتف اقطاع الھاتف، وتشمل خدماته الرئيسة: الھاتف الثابت وھو  

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

 .غير الموزعة: وتشمل بعض العناصر التي ال يمكن ربطھا بالقطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة 
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  :م٢٠١٤ديسمبر  ٣١الجدول التالي المعلومات وفقاً ألنشطة المجموعة الرئيسية للسنة المنتھية في  ويبين
  

 (بآالف الرياالت السعودية)
 اإلجماليغير موزعة / تسويات المعطيات الھاتف الجوال 

 ٤٥٫٨٢٥٫٦٤٠ )٥٫٧٢٩( ١٢٫٥٣٧٫٩١٩ ٤٫٩٤٨٫٣٤٧ ٢٨٫٣٤٥٫١٠٣  إيرادات الخدمات

 ١١٫٥٢٢٫٥٩٠ - ١٫٢١١٫٨٧٤ ٨٫٩٥٦٫٢٦٤ ١٫٣٥٤٫٤٥٢  الربط البينيإيرادات 

)١١٫٥٢٢٫٥٩٠( -)٤٫٦٩٦٫١٦٦()١٫٧٤٧٫٩٤٤()٥٫٠٧٨٫٤٨٠(  مصروفات الربط البيني

 ٤٥٫٨٢٥٫٦٤٠ )٥٫٧٢٩( ٩٫٠٥٣٫٦٢٧ ١٢٫١٥٦٫٦٦٧ ٢٤٫٦٢١٫٠٧٥ صافي إيرادات الخدمات

 ٧٫٠٢٩٫٩٠٧ ٢٣٦٫٣٣٧ ٧٠٤٫٣٣٣ ٢٫٥٨٠٫٦٢٤ ٣٫٥٠٨٫٦١٣  االستھالك واإلطفاء

 ١٠٫٩٥٩٫٤٩٠ )٤١٥٫٦٣٧( ٦٫٢٦٦٫٧٧٣ )٦١٥٫٩١٠( ٥٫٧٢٤٫٢٦٤  صافي الدخل

       

 ٩٠٫٨٦٩٫٤٠١ ٢٧٫١١٦٫٩٢٧ ١٠٫٨٩٦٫٤٩٢ ٢٥٫٠٢٥٫٠٤٩ ٢٧٫٨٣٠٫٩٣٣  إجمالي األصول 

 ٢٩٫٥٤٠٫٧٩١ ٥٫٠٣٠٫٦٩٥ ٣٫٠١٤٫٥٠٠ ٧٫٣٤٥٫١٦٣ ١٤٫١٥٠٫٤٣٣  إجمالي الخصوم

  على النحو التالي: م٢٠١٣ديسمبر  ٣١وقد كانت المعلومات وفقاً ألنشطة المجموعة للسنة المنتھية في 
  

 اإلجماليغير موزعة / تسويات المعطيات الھاتف الجوال(بآالف الرياالت السعودية)

 ٤٥٫٦٠٤٫٦٢٩ ١٤٫٠١١ ١٢٫١١٧٫٩٥١ ٤٫٨٨١٫٣٧٥ ٢٨٫٥٩١٫٢٩٢  إيرادات الخدمات

 ١٣٫٢٤١٫٢٨٧ - ١٫١٠٨٫٣٢٥ ١٠٫٤٠٨٫٣٧٦ ١٫٧٢٤٫٥٨٦ رادات الربط البينيإي

)١٣٫٢٤١٫٢٨٧( -)٥٫٠٠٦٫٦٦٠()٢٫١٠٤٫١٩١()٦٫١٣٠٫٤٣٦( مصروفات الربط البيني

 ٤٥٫٦٠٤٫٦٢٩ ١٤٫٠١١ ٨٫٢١٩٫٦١٦ ١٣٫١٨٥٫٥٦٠ ٢٤٫١٨٥٫٤٤٢ صافي إيرادات الخدمات

 ٦٫٣٧٨٫٢٨٤ ١٨٨٫١١٢ ٦٣٣٫٥٨٠ ٢٫٢٠٩٫٩٦٣ ٣٫٣٤٦٫٦٢٩ االستھالك واإلطفاء

 ٩٫٨٩٧٫٠٦٧ )٢٢٠٫٠٦١( ٥٫٦٧٢٫٠٥٦ ٥٣٢٫٠٨٥ ٣٫٩١٢٫٩٨٧ صافي الدخل

     

 ٨٧٫٣٦٩٫٧٩٥ ٢٧٫٣٦٦٫١٢٩ ٧٫٢٩٤٫٦٥١ ٢٣٫٦٨٠٫٧٢١ ٢٩٫٠٢٨٫٢٩٤ إجمالي األصول 

 ٣١٫٢٠٧٫١٠٢ ٢٫٨٤٩٫٤٣٤ ٢٫٦٩٨٫٨١٩ ٧٫٤٣٨٫٠٨٢ ١٨٫٢٢٠٫٧٦٧ إجمالي الخصوم
  

 وفقاً لعمليات المجموعة -
  قامت المجموعة بتقسيم عملياتھا التشغيلية الرئيسية إلى عمليات محلية ودولية.

  ديسمبر: ٣١ويبين الجدول التالي المعلومات وفقاً لعمليات المجموعة خالل السنة المنتھية في 
 م ٢٠١٤

  
العمليات 
 العمليات الدولية  المحلية

 سعودية)(بآالف الرياالت ال
 

المملكة العربية 
  البحرين فيفا  السعودية

شركة إنتقرال 
  القابضة

شركة االتصاالت 
 الكويتية

    
 

 
 

 

   

       ٣٫٠٧٨٫٤٠٨  ٣٨٧٫٩٢٩  ١٫٣٤٩٫٩١٠   ٤٢٫٩١٩٫٠٠١ ) *إيرادات الخدمات ( 

             

       ٢٫٧٤٢٫٨٠٦  ٤٦٦٫٢٠٧  ٢٫٥٠٠٫٦١٩  ١٠١٫٥٥٨٫٤٢٥ ) **إجمالي األصول ( 
 

  سعودي. ) ألف لایر١٫٩٠٩٫٦٠٨( * ) تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة بإيرادات الخدمات مبلغ (
  .سعودي ) ألف لایر١٦٫٣٩٨٫٦٥٦( ** ) تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة باألصول مبلغ (



  تصاالت السعوديةإل شركة ا
     (شركة مساهمة سعودية)

   م٢٠١٤ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

٣٦  

 

  م٢٠١٣                                                         

  
العمليات 
 العمليات الدولية  المحلية

 (بآالف الرياالت السعودية)
 

المملكة العربية 
  البحرين فيفا  السعودية

شركة إنتقرال 
  القابضة

شركة االتصاالت 
 الكويتية

    
 

 
 

 

   

       ٢٫٤٢٣٫٧٣٧  ٤٩٣٫٨٠٨  ١٫٢١٠٫٣٧٠   ٤٢٫٩٠٩٫٣٤٩ ) *إيرادات الخدمات ( 

             

       ٢٫٣٧٨٫٠٧٩  ٤٣٥٫٢٤٤  ٢٫٦٦٥٫٥٣٣  ٩٧٫١٣٧٫٥٧٦ ) **إجمالي األصول ( 
  

  سعودي. ) ألف لایر١٫٤٣٢٫٦٣٥( * ) تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة بإيرادات الخدمات مبلغ (
  .سعودي ) ألف لایر١٥٫٢٤٦٫٦٣٧القوائم المالية المتعلقة باألصول مبلغ ( ( ** ) تبلغ قيمة تسويات توحيد

  

 )استبعاد شركة بي تي أكسيس تيليكوم اندونيسيا(أصول محتفظ بھا للبيع  -٣٤
 

ام  اني من ع ع الث وم، ٢٠١٣خالل الرب ي أكسيس تيليك ي ت تثمارھا في شركة ب ادة تصنيف اس  قامت المجموعة بإع
ة ا  التابع تفظ بھ ً كأصول مح ا ع. وفق ة  للبي افي األصول المتعلق اس ص ادة قي ة بإع ت المجموع نيف ، قام ذلك التص ل

  .مليون لایر سعودي ٦٠٤باالستثمار بالقيمة العادلة واعترفت بخسائر محققة بلغت 
  

اريخ  بتمبر  ٢٦وبت وم ٢٠١٣س يس تيليك ي أكس ي ت ركة ب ي ش ة ف تھا كامل ع حص ة لبي ة اتفاقي ت المجموع م؛ وقع
ى شركة اكس ال، وھي احدى شركات ا٣٫٧٢٥مباشر، و بشكل  ٨٠٫١٠٪( ر مباشر) ال تصاالت إل% بشكل غي

ادل  ٨٦٥تصاالت اإلندونيسية بمبلغ إلالكبرى في سوق ا ا يع ون دوالر، أي م ون لایر ٣٫٢٤٣ملي ً تقريب سعودي ملي  ا
ين و الدائنين االخرين % من أسھم الشركة. باإلضافة لذلك وقعت المجموعة تسوية مع المقرضين الرئيسي١٠٠مقابل 

ركة أكسيس  ث بلش تخدام حي تم اس عي ي  متحصالت البي دائنين ف ين وال ركة أكسيس للمقرضين الرئيس ون ش داد دي س
   .االخرين

  
ة من اكملت ، ٢٠١٤مارس  ١٩ بتاريخ ات الالزم ع الموافق ى جمي د الحصول عل ع بع الجھات المجموعة صفقة البي

  التنظيمية في  اندونيسيا.
        
   ما يلي:الذي تم استبعاده ك الفئات الرئيسة لألصول والخصوم لالستثماراه أدن  ) أ

  (بآالف الرياالت السعودية)  أصول محتفظ بھا للبيع

  ٢٫٤٩٢٫٦٥٢  صافي ،الممتلكات والمنشآت والمعدات
  ١٨١٫٥٧٠  االصول غير الملموسة،صافي

  ٥٠٧٫١٤٤  المصروفات المدفوعة مقدماً واالصول المتداولة االخرى
  ٢٠٠٫٣١٤  النقد وما يماثله

  ١٥٨٫٦١٢  أخرى
 ٣٫٥٤٠٫٢٩٢  

    خصوم متعلقة بصورة مباشرة بأصول محتفظ بھا للبيع
  ٢٫٤٦٤٫٧٤٦  المرابحات 

  ٧٥٩٫٤٣١  المصروفات المستحقة
  ٤٤٤٫٤٨٤  حسابات الدائنين

  ٤٠٥٫١٠٢  أخرى
  ٤٫٠٧٣٫٧٦٣  
    

  



  تصاالت السعوديةإل شركة ا
     (شركة مساهمة سعودية)

   م٢٠١٤ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

٣٧  

  يعمستحقات نتجت عن إعادة تصنيف االصول كمحتفظ بھا للب
  

٩٨٫٤١٤  

  الخصوم المستبعدةصافي 
  

٦٣١٫٨٨٥  
  

ب) المكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد شركة بي تي اكسيس تيليكوم والتي تمت خالل 

  :٢٠١٤الربع االول 
   

  

  (بآالف الرياالت السعودية)  

  -  العوض المستلم بواسطة مجموعة االتصاالت السعودية
  ٦٣١٫٨٨٥  صافي الخصوم المستبعدة 

  )٥٦١٫٥٣٧(  حقوق الملكية غير المسيطرة المتعلقة بصافي الخصوم المستبعدة
  )١٣٥٫٧٢٣(  ٢٠١٤ خالل الربع االولمجموعة التسويتھا من قبل تمت أرصدة إضافية 

  ٦٨٫٥٥٦  الى قائمة الدخل التحوط و فروق الترجمة تغيرمكاسب اعادة تدوير االحتياطيات الناتجة من 
  ٣٫١٨١  )مسجلة من ضمن االيرادات والمصروفات االخرى(صافي مكاسب االستبعاد 

  
ي أكسيس  ٢٤٦كما تم اعادة تدوير مبلغ  ي ت مليون لایر سعودي من االحتياطيات االخرى المتبقية والمتعلقة بشركة ب

  الى االرباح المبقاة.
  

 )شركة االتصاالت العامة المحدودة "برافو"االستحواذ على شركة تابعة جديدة ( -٣٥
  

ع تصاالت السعودية إلشركة اقامت  ٢٠١٣ أكتوبر ٣١ في ة اف زي بتوقي ة العالمي ة مع الشركة الوطني شركة اتفاقي
ؤولي دودة  ةذات مس ة لمح ة الخليجي ركة الوطني م إلوالش ي ت ر) والت الطرف اآلخ ا ب ار اليھم ة (ويش تصاالت القابض

ى و "برافو"تصاالت العامة المحدودة إلبموجبھا نقل كامل ملكية شركة ا ئولية محدودة سعودية ال ھي شركة ذات مس
اقتصاالت السعوديةإلشركة ا م االتف غ  ، وذلك مقابل تسوية لجميع مستحقاته حيث ت دفع الطرف اآلخر مبل ى أن ي عل
   لشركة االتصاالت السعودية. باإلضافة إلى نقل ملكية كامل أصول شركة برافو سعودي مليون لایر ٢٤٤

  
اء تشغيل إلا شركة برافو ھي احدى شركات ة بن ة اتفاقي ة السعودية عن طريق ة العربي تصاالت التي تعمل في المملك

ة ( ال الملكي ركة اBOTانتق ع ش ه إل) م د مدت عودية بعق ن ١٥تصاالت الس ام  ة،س ي ع ا ف و عملياتھ دأت براف ث ب حي
  . ٨٠٠ SMRد التي تعمل على ترد iDENللسوق السعودي باستخدام تقنية  Push to Talkم لتقديم خدمة ٢٠٠٥

  
ي  اير  ٣٠ف راءات، اكتمل٢٠١٤ين عودية  ت اج ركة االتصاالت الس و لش ركة براف ة ش ل ملكي د الحصولنق ى بع  عل

  .موافقة الجھات التنظيمية
  

راء  اريخ الش ي ت ا ف تحوذ عليھ و المس ول براف افي اص غ ص ركة  ٣٨١بل تحقات ش ل مس عودي مقاب ون لایر س ملي
ون لایر سعودي كمخصص  ١٧٩مليون لایر سعودي.تم تسجيل مبلغ  ٢٠٢الغة االتصاالت السعودية المتبقية والب ملي

ة  ع القيم ارير الخاصة بتوزي مرتبط بتحديد القيمة العادلة لصافي االصول المستحوذ عليھا. ومن المتوقع استكمال التق
  العادلة لصافي األصول خالل عام من تاريخ االستحواذ.

  
 األحداث الالحقة  -٣٦

 
) م ٢٠١٥ يناير ١٩الموافق  (  ھـ١٤٣٦ربيع االول  ٢٨االثنين يوم دارة في اجتماعه المنعقد أوصى مجلس اإل

عن  سعودي لایر ١بواقع  م٢٠١٤مليون لایر سعودي عن الربع الرابع من عام  ٢٫٠٠٠بتوزيع أرباح أولية مقدارھا 
م: ٢٠١٣للسھم (عام  سعودي لایر ٣٫٥٠م مبلغ ٢٠١٤كل سھم. وبذلك يصبح إجمالي األرباح الموزعة عن عام 

  للسھم). سعودي لایر ٢٫٢٥
  



  تصاالت السعوديةإل شركة ا
     (شركة مساهمة سعودية)

   م٢٠١٤ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

٣٨  

وم  د ي ه المنعق ي اجتماع س ف د المجل ا اعتم ينكم ى ٤ االثن ادى األول ـ١٤٣٦ جم ق  ھ ر ٢٣( المواف م ) ٢٠١٥ فبراي
  .م٢٠١٤القوائم المالية الموحدة لعام 

  
 أرقام المقارنة -٣٧

  
ة في  ة للسنة المنتھي ام المقارن م لتتماشى مع التصنيف المستخدم ٢٠١٣ديسمبر  ٣١لقد تم إعادة تصنيف بعض أرق

  م.٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
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