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 )تتمة(عام  -1
 

 إستثمارات الشركة ج(
 

مجتمعة، لغرض القوائم الماليتة، بت) لالمجموعتةلن للشركة استثمارات مختلفة في شركات تابعة وزميلة ومشاريع مشتركة تعرف 

 تفاصيل ةذه االستثمارات كالتالي:

 المعالجة نسبة الملكية اسم الشركة

 
 يونيو  30

  م2015           م2016

    الشركات التابعة:
 

 إس تي سي(حلول  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت المحدودة )
  طريقة التوحيد %100 %100 المملكة العربية السعودية -المتقدمة سابقاً() إس تي سي للحلول 

 طريقة التوحيد %100 %100 المملكة العربية السعودية -شركة االتصاالت لالستثمار التجارق المحدودة 

  طريقة التوحيد %100 %100 مملكة البحرين  –البحرين )شن من بن م(  شركة فيفا 

 طريقة التوحيد %100 %100 المملكة العربية السعودية  -المحدودة )إقامة وتملك وإدارة العقار(  شركة عقاالت

  طريقة التوحيد %100 %100 المملكة العربية السعودية  –)برافو( شركة االتصاالت العامة

  طريقة التوحيد %100 %100 المملكة العربية السعودية -شركة سفاير المحدودة 

 طريقة التوحيد %71 %71   مملكة البحرين –إنتغرال القابضة )شن من بن م( شركة 

  طريقة التوحيد %60 %60 المملكة العربية السعودية -شركة سيل المتقدمة المحدودة )سيلكو(

  طريقة التوحيد %26 %51.8 (18)انظر ايضاح دولة الكويت  –() شنمنك  )فيفا(شركة االتصاالت الكويتية 

    المشاريع المشتركة والشركات الزميلة:

  طريقة حقوق الملكية %35 %35 دولة اإلمارات العربية المتحدة –شركة أوجيه لالتصاالت المحدودة 

  طريقة حقوق الملكية %25 %25 ماليزيا –مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة 

  طريقة حقوق الملكية %50 %50 المملكة العربية السعودية –الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة 

  طريقة حقوق الملكية %36.66 %36.66 المملكة العربية السعودية –المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات( 

 طريقة حقوق الملكية  %50 %49 المملكة العربية السعودية –شركة مراكز االتصال 

 طريقة حقوق الملكية  - %10 المملكة العربية السعودية – موبايل السعوديةاتحاد فيرجن شركة 
 

  
 
 

 السياسات المحاسبية الهامة  -2
 

 في ما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية:    

 

 أسس االعداد والقياس 1 -2
 

تتتم إعتتداد القتتوائم الماليتتة األوليتتة الموحتتدة المرفقتتة وفقتتاً لمعتتايير المحاستتبة المتعتتارف عليهتتا فتتي المملكتتة العربيتتة الستتعودية 

والصتتادرة عتتن الهيئتتة الستتعودية للمحاستتبين القتتانونيينن وتتضتتمن القتتوائم الماليتتة األوليتتة الموحتتدة للمجموعتتة القتتوائم الماليتتة 

 ن1اردة في اإليضاح الوللشركة وشركاتها التابعة 
 

تتفق السياسات المحاسبية الهامتة المتبعتة فتي إعتداد القتوائم الماليتة األوليتة الموحتدة المدرجتة أدنتاه متع السياستات المحاستبية 

 نم2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في  المدققةالمبينة في القوائم المالية الموحدة 

بإستتتتثناء اإلستتتتثمارات المقتنتتتاه ألغتتتراض المتتتتاجرة  التاريخيتتتة لمبتتتدأ التكلفتتتةوفقتتتاً الموحتتتدة  األوليتتتة تعتتتد القتتتوائم الماليتتتة

 واإلستثمارات المتاحة للبيع واألدوات المالية المشتقة والتي تقاس بالقيمة العادلةن
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -2
 
 القوائم المالية س توحيداأس 2 -2
 

المجموعة عليها السيطرة كشركات تابعةن وتعترف الستيطرة بأنهتا القتدرة علتى استتخدام، يتم تصنيف الشركات التي تمارس 

أو توجيه استخدام، أصول منشأة أخرى الكتساب منافع اقتصاديةن يبدأ توحيد القتوائم الماليتة للشتركات التابعتة ضتمن القتوائم 

 بفقدانهانالمالية األولية الموحدة للمجموعة اعتباراً من تاريخ السيطرة وينتهي 
 

األرصتدة والمعتتامالت داختتل المجموعتة وأيتتة مكاستتب غيتتر محققتة ناتجتتة متتن المعتامالت داختتل المجموعتتة ، إذا كانتتت ذات 

 أةمية نسبية، يتم استبعادةا عند إعداد القوائم المالية األولية الموحدةن
 
 استخدام التقديرات 3 -2
 

وفقاً لمعتايير المحاستبة المتعتارف عليهتا فتي المملكتة العربيتة الستعودية استتخدام يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة 

التقديرات المحاسبية واالفتراضات التي تؤثر في مبالغ األصتول والخصتوم واإلفصتاح عتن األصتول وااللتزامتات المحتملتة 

 فترة القوائم المالية األولية الموحدةن في تاريخ القوائم المالية األولية الموحدة وعن مبالغ اإليرادات والمصروفات خالل
 
 فترة القوائم المالية الموحدة 2-4
 

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

 النتائج األولية 2-5
 

 كامل السنةننتائج العمليات للفترة األولية قد ال تكون مؤشراً دقيقاً لنتائج العمليات عن 
 

ُتعد القوائم المالية األولية الموحدة وفقاً لمنهج تكامل الفترات الدورية والذق يعتبر كل فتترة متن فتترات الستنة الماليتة جتزءاً  

 مكمالً للسنة الماليةن وبموجب ذلك يتم إثبات إيرادات ومكاسب ومصروفات وخسائر الفترة خاللهان
 
 النقد وما يماثله 2-6
 

 90وما يماثله النقد في الصناديق واألرصدة لدى البنوك واالستثمارات عالية الستيولة ذات فتترة استتحقاق قتدرةا  يشمل النقد

 يوماً أو أقل من تاريخ شرائها وفيما عدا ذلك تصنف استثمارات قصيرة األجلن
 
 استثمارات قصيرة األجل 2-7
 

قصيرة األجل المرابحات اإلستالمية متع البنتوك المحليتة واإلقليميتة والدوليتة ذات التصتنيف اإلئتمتاني العتالي  تشمل اإلستثمارات

 يومأ وال تزيد عن سنةن 91تقل عن وذلك لفترات ال 
 
 
 حسابات المدينين 2-8
 

يظهر رصيد حسابات المدينين بصافي القيمة القابلة للتحقق التتي تمثتل قيمتة الفتواتير مضتافاً إليهتا اإليتراد المستتحق المتعلتق 

 برسوم االستخدام غير المفوترة ناقصاً مخصص الديون المشكوك في تحصيلهان 

، ويراعى  االمشكوك في تحصيلهالديون  تقوم المجموعة بدراسة حسابات المدينين لتكوين المخصصات الالزمة لمواجهة 

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

 والعمر الزمني للدين، وخبرة المجموعة في تحصيل الديون السابقة والحالة االقتصادية العامةن
 
 مقاصة الحسابات 2-9
 

موعة اتفاقيات مع مشغلي شبكات اتصاالت خارجية و جهات أخرى تتضمن بموجبها إجراء مقاصتة بشتكل دورق لدى المج

 مع تلك الجهات بحيه يتم مقاصة األرصدة المدينة والدائنة لنفس المشغل الخارجي أو الجهات األخرىن 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -2

 المخزون 2-10
 

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

صاٍف من المخصصاتن يتم تسجيل بنود المخزون التي تعتبر جزءاً أساسياً من أصول الشبكة، مثل المعدات االحتياطية 

معداتن وتسجل بنود المخزون الموجودة في للطوارئ التي ال يمكن نقلها من المقسم، ضمن بنود الممتلكات والمنشآت وال

 عهدة المقاول المسئول عن رفع كفاءة وتوسعة الشبكة ضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ن
 

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

ةذا اإلجراء غير عملي، يتم تكوين المخصص على أساس مجموعات أو فئات من  لألصناف الرئيسيةن وعندما يكون

أصناف المخزون، على أن يراعى التأكد من أن األصناف الفردية التي قد تتطلب إجراء تخفيض جوةرق  في قيمتها قد تم 

 أخذةا في االعتبار عند تكوين المخصصن
 
 الممتلكات والمنشآت والمعدات واالستهالك 2-11
 

ببيانتتات تاريخيتتة تفصتتيلية كافيتتة لتستتجيل الممتلكتتات والمنشتتآت  اإلتصتتاالتقطتتاع م، لتتم يحتتتفظ 1998متتايو  2قبتتل  (1)

والمعتتدات وفتتق التكلفتتة التاريخيتتة، ولتتذا تتتم تستتجيل كافتتة الممتلكتتات والمنشتتآت والمعتتدات التتتي تتتم تحويلهتتا متتن قطتتاع 

قامتتت بتته الشتتركة وبمستتاعدة خبتتراء تقتتويم محليتتين  م طبقتتاً للتقتتويم التتذق1998متتايو  2تصتتاالت إلتتى الشتتركة فتتي إلا

 ودوليينن 

 وفيما يلي األسس الرئيسية المستخدمة في التقويم:

 قيمة التقويم    األراضي  -     

 تكلفة االستبدال المستهلكة  المباني والمنشآت والمعدات -      
 

والمنشتآت والمعتدات التتي تقتنيهتا المجموعتة بالتكلفتة  ( أعتاله يتتم تستجيل الممتلكتات 1( في متا عتدا متا ورد فتي الفقترة )2)

 التاريخيةن
 

تشمل تكلفة الشبكة جميع النفقات حتى نقطة التوصيل للعميل، بما في ذلك أتعاب المقاول)ين والمتواد والعمالتة المباشترة،  (3)

 حتى تاريخ وضع ةذه األصول في الخدمةن 
 

ت باستتثناء األراضتي باستتخدام طريقتة القستط الثابتت علتى األعمتار يتم احتساب استهالك الممتلكات والمنشآت والمعتدا (4)

 التشغيلية التقديرية لألصول حسب ما يأتي:

 عدد السنوات 

 50  – 20 المباني

 25  –  3  تصاالت إلشبكة ومعدات ا

 8  –  2  األصول األخرى                                                
  

يتم إثبات مصروفات اإلصالح والصيانة عند حدوثهان إال إذا كانت تزيد من اإلنتاجية أو العمر التشتغيلي لألصتل، وفتي  (5)

 كلتا الحالتين تتم رسملتهان

يتم تحديد المكاسب والخسائر الناتجة من استبعاد/بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات وذلك بمقارنة القيمة المتحصلة متع  (6)

 الموحدةن  األولية رية لألصول المستبعدة/المباعة وتدرج المكاسب والخسائر في قائمة الدخلالقيمة الدفت

يتتتم تصتتنيف إيجتتارات الممتلكتتات والمنشتتآت والمعتتدات التتتي يتتتم فيهتتا تحويتتل جتتوةرق لمنتتافع ومختتاطر الملكيتتة إلتتى  (7)

لقيمتة العادلتة لألصتل أو القيمتة الحاليتة المجموعة كإيجارات رأسماليةن يتم إثبات اإليجار الرأسمالي فتي تتاريخ نشتأته با

للحد األدنى لدفعات اإليجار، أيهما أقلن ويتم تجزئة كل دفعة من دفعات اإليجتار إلتى جتزأين ةمتا المصتروف التمتويلي 

 الذق يجب تحميله على دخل السنة الحالية والنقص في قيمة االلتزام عن عقد اإليجار الرأسمالين
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 )تتمة( لهامةالسياسات المحاسبية ا -2
 
 )تتمة( الممتلكات والمنشآت والمعدات واالستهالك 2-11
 

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

يتم استهالك الموجودات الثابته الخاضعة لعقود حقوق االمتيتاز )إن وجتدت( علتى عمرةتا االنتتاجي أو متدة العقتد أيهمتا  (9)

 أقصرن  
 
 تكاليف برامج الحاسب اآللي 2-12
 

يتم رستملة التكتاليف المتعلقتة ببترامج التشتغيل والتطبيقتات التتي يتتم شتراؤةا متن المتورد حينمتا تفتي بمعتايير الرستملة،  (1)

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

 فترة االنتفاع بهان 

لتشغيل المطورة داخلياً إذا استوفت معايير الرسملة، ومنها تخصتيص مجموعتة عمتل داخليتة يتم رسملة تكاليف برامج ا (2)

 معينة لتطوير البرامج وأن يمكن تحديد التكاليف ذات العالقة بسهولة، ويتم إطفاؤةا على فترة االنتفاع بهان

تعتذر تحديتد تكلفتة بترامج أنظمتة يتم تحميل تكتاليف بترامج التطبيقتات المطتورة داخليتاً كمصتروفات عنتد حتدوثها، وإذا  (3)

التشغيل بشتكل منفصتل عتن تكتاليف أجهتزة الحاستب اآللتي ذات الصتلة فيتتم تستجيل بترامج أنظمتة التشتغيل كجتزء متن 

 الجهازن

تحمل تكلفة اإلضافات أو التعتديالت أو عمليتات تطتوير البترامج الالحقتة ستواء كانتت تشتغيلية أو تطبيقيتة كمصتروفات  (4)

 عند حدوثهان

 اليف التدريب المرتبطة ببرامج الحاسب اآللي وتكاليف تحويل البيانات كمصروفات عند حدوثهانتحمل تك (5)
 

 األصول غير الملموسة 2-13
 

 الشهرة
 

   تنشأ الشهرة عند شراء حصة في الشركات التابعةن وتمثل زيادة تكلفة الشراء عن حصة المجموعة في القيمتة

العادلة لصافي األصتول للشتركة التابعتة فتي تتاريخ الشتراءن وعنتدما يكتون ةتذا الفترق ستالباً يتتم تستجيله فتوراً 

 ملية االستحواذنكمكاسب ضمن قائمة الدخل األولية الموحدة بالفترة التي تمت به ع
 

  يتم قياس الشهرة بالتكلفة وتخفض بأق خسائر ةبوط في قيمتها )إن وجدت(ن 
 

 حقوق الطيف الترددي وتراخيص تقديم خدمات االتصاالت المتنوعة 
 

ة يتم تسجيل ةذه األصول غير الملموسة عند الشراء بالتكلفة ويتم اطفاؤةا ابتداًء من تاريخ تقديم الخدمة باستخدام طريقت

، ويتتم إطفتاء التتراخيص علتى فتترات تتتراوح القسط الثابت على مدى اعمارةا اإلنتاجية أو المدة النظامية أيهمتا أقصتر

 سنةن 30-20بين 
 
 الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة 2-14
 

تقوم المجموعة بمراجعة األصول غير المتداولة بشكل دورق لمعرفتة متا إذا كانتت ةنالتك مؤشترات علتى وجتود ةبتوط فتي 

قيمتها الدفتريةن ويتم في حالة وجود ةذه المؤشرات تقتدير القيمتة الممكتن استتردادةا لألصتلن وتستتخدم لهتذا الغترض وحتدة 

 تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل بمفردهن وتعتبر الزيادة في توليد النقد التي يتبع لها األصل في حالة تعذر 

الموحتدة  األوليتة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الممكن استردادةا ةبوطاً في قيمة األصل تسجل كخسارة في قائمة الدخل

وط فتي قيمتة األصتل فيتتم عكتس خستارة للفترة المالية التي تحده فيهان وإذا ثبت مستقبالً زوال األستباب التتي أدت إلتى الهبت

الماليتة التتي تحتده فيهتا، بمتا ال  الفتترةالموحتدة فتي  األوليتة ةبوط القيمة )باستثناء الشتهرة( وتثبتت كتدخل فتي قائمتة التدخل

 يتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكتن تحديتدةا فيمتا لتو لتم يتتم إثبتات خستارة ةبتوط قيمتة األصتل فتي الفتترات الماليتة

 السابقةن
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 االستثمارات  2-15
 

 االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية 
 

 االستثمارات في المشاريع المشتركة -أ

المشروع المشترك ةو ترتيب تعاقدق تقوم بموجبه المجموعة وأطراف أخرى بنشتاط اقتصتادق يخضتع للستيطرة المشتتركة 

عندما تتطلب القرارات االستراتيجية المالية والتشتغيلية المتعلقتة بنشتاطات المشتروع المشتترك الموافقتة باإلجمتاع متن وذلك 

 كل األطراف المشاركة في السيطرةن

الترتيبات التعاقدية التي تتضتمن تكتوين منشتأة منفصتلة يكتون لكتل مشتارك فيهتا حصتة يشتار إليهتا كمنشتآت تحتت الستيطرة     

 المشتركةن

تتم معالجة الشهرة الناتجة من شراء المجموعة لحصة في المشاريع تحت الستيطرة المشتتركة كجتزء متن حستاب االستتثمار 

 في المشروع المشترك عند تطبيق طريقة حقوق الملكيةن 

ن صتافي مت المجموعتةعنتد الشتراء بالتكلفتة، ويتتم تعتديلها بعتد ذلتك بمتا يختص  في المشاريع المشتتركة يتم قيد االستثمارات

المستثمر فيها وأرباحها الموزعة وأق تغيترات فتي حقتوق ملكيتهتا، وذلتك لتتعكس حصتة  المشاريع المشتركةدخل )خسارة( 

 األوليتة المستثمر فيهان وتظهر ةتذه االستتثمارات فتي قائمتة المركتز المتالي المشاريع المشتركةفي صافي أصول  المجموعة

المستثمر  المشاريع المشتركةمن صافي دخل )خسارة(  المجموعةهر ما يخص الموحدة ضمن األصول غير المتداولة، ويظ

 الموحدةن األولية فيها في قائمة الدخل

 

 االستثمارات في الشركات الزميلة -ب

الشركات الزميلة ةي تلك الشركات أو المنشآت األخرى التي تمارس المجموعة عليها تأثيراً مهماً ولكنهتا ال تستيطر عليهتا، 

% من حقوق التصويتن التأثير المهم ةو القدرة علتى المشتاركة فتي السياستات الماليتة 50-20عموماً بامتالك نسبة  وترتبط

 والتشغيلية للشركات الزميلة دون التمكن من السيطرة على تلك السياساتن

وطبقاً لطريقة حقوق الملكيتة،  تظهر الشركة استثماراتها في الشركات التي تؤثر فيها تأثيراً مهماً وفق طريقة حقوق الملكيةن

يتم قيتد االستتثمارات عنتد الشتراء بالتكلفتة، ويتتم تعتديلها بعتد ذلتك بمتا يختص الشتركة متن صتافي دختل )خستارة( الشتركات 

فتي صتافي أصتول الجهتة  المجموعتةالمستثمر فيها وأرباحها الموزعة وأق تغيرات في حقوق ملكيتها، وذلك لتعكس حصتة 

المستثمر فيهان وتظهر ةذه االستثمارات في قائمة المركز المالي األولية الموحدة ضمن األصول غير المتداولتة، ويظهتر متا 

 يخص الشركة من صافي دخل )خسارة( الشركات المستثمر فيها في قائمة الدخل األولية الموحدةن
 

 االستثمارات األخرى

في األوراق المالية المتاحتة للبيتع التتي ال تتؤدق إلتى ستيطرة أو تتأثير ةتام علتى أستاس القيمتة العادلتة، يتم تسجيل االستثمار 

وتحسب القيمة العادلة  لألوراق المالية المتاحة للبيع التي تتوفر لها قيمة سوقية على أستاس ةتذه القيمتةن أمتا األوراق الماليتة 

ادلة، بسبب عدم وجود ستوق نشتط لتبادلهتا أو عتدم تتوفر مؤشترات أخترى يمكتن المتاحة للبيع التي ال يمكن تحديد قيمتها الع

من خاللها تحديد القيمة السوقية بموضوعية، فتكون تكلفتها ةي البتديل للقيمتة العادلتةن ويتتم إثبتات المكاستب والخستائر غيتر 

ة إن كانتت جوةريتةن ويتتم إظهتار المحققة في بند مستقل ضتمن حقتوق المستاةمين فتي قائمتة المركتز المتالي األوليتة الموحتد

الخسائر الناتجة عن االنخفاض الدائم في القيمة العادلة بأقل من التكلفة فتي قائمتة التدخل األوليتة الموحتدة للفتترة التتي يحتده 

 فيها االنخفاضن
 

فيهتا، ويتتم عكتس أق يتم إثبات المكاسب والخسائر الناتجة عتن بيتع األوراق الماليتة المتاحتة للبيتع ختالل الفتترة التتي تحتده 

 مكاسب أو خسائر غير محققة تم إثباتها سابقاً في قائمة الدخل األولية الموحدةن
 

يتم تسجيل االستثمار في األوراق المالية التي يحتفظ بها إلى تتاريخ االستتحقاق علتى أستاس التكلفتة المعدلتة بمقتدار االستتنفاد 

ئر الناتجة عتن االنخفتاض غيتر المؤقتت فتي القيمتة العادلتة عتن تكلفتهتا في العالوة أو الخصم، إن وجدتن ويتم إظهار الخسا

 ضمن قائمة الدخل األولية الموحدة للفترة التي يحده فيها االنخفاضن 
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 الزكاة 16 -2
 

ضمن القوائم الماليتة األوليتة الموحتدة  تقوم المجموعة باحتساب وتسجيل مخصص الزكاة المبني على أساس الوعاء الزكوق

وفقاً ألحكام وقواعتد فريضتة الزكتاة الشترعية فتي المملكتةن ويتتم تستجيل الفروقتات الناتجتة عتن التربط الزكتوق النهتائي فتي 

 الفترة التي يتم فيها اعتماد ةذا الربط من مصلحة الزكاة والدخلن
 
 الضرائب 2-17
 

 ر فيها خارج المملكة وفقاً لألنظمة الضريبية المتبعة في بلدانهانيتم احتساب الضريبة للشركات المستثم
 

 الضرائب المؤجلة 
 

يتم تسجيل الضرائب المؤجلة للشركات األجنبية فقط في حالة احتمال وجود أرباح مستقبلية خاضعة للضتريبة يمكتن مقابلهتا 

بتاألداء المتالي المستتقبلي للشتركة األجنبيتة التتي قامتت استخدام الفروقات المؤقتة لتلك الشتركاتن ويتطلتب ةتذا حكمتاً يتعلتق 

 بإثبات الضريبة المؤجلةن
 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة  2-18
 

يمثل مخصص مكافأة نهاية الخدمة مبالغ مستحقة تدفع للمتوظفين عنتد انتهتاء عقتود عملهتم، وفقتاً لألنظمتة المعمتول بهتا فتي 

 المملكة العربية السعودية والدول المستثمر فيهان 
 
 معامالت العمالت األجنبية 2-19
 

 عملة التعامل والعرض

األوليتتة الموحتتدة لكتتل منشتتأة فتي المجموعتتة باستتتخدام عملتتة البيئتتة االقتصتتادية يتتم قيتتاس البنتتود المضتتمنة فتتي القتوائم الماليتتة 

 الرئيسة التي تعمل فيها المنشأة لعملة التعامللن
 

 إن ةذه القوائم المالية األولية الموحدة يتم عرضها باللاير السعودقن
 

 المعامالت واألرصدة

ات النقديتة محتتددة القيمتتة باستتتخدام أستعار الصتترف الستتائدة فتتي يتتم تحويتتل األرصتتدة بتالعمالت األجنبيتتة لألصتتول وااللتزامتت

 تاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدةن
 

يتم تسجيل المكاسب والخسائر الناتجة عن تسوية معامالت العمالت األجنبية و المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة عتن 

 اللاير السعودق في قائمة الدخل األولية الموحدةنتحويل األرصدة النقدية للعمالت األجنبية إلى 

 منشآت المجموعة )ترجمة القوائم المالية(
 

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

 ناألولية الموحدة كز الماليتترجم األصول والخصوم وفقاً لسعر الصرف السائد في تاريخ قائمة المر 
 

 )علتى أستاس ستعر الصترف الستائد  القائمة فتي تتاريخ االستتحواذ تترجم بنود حقوق الملكية )ما عدا األرباح المبقاة

 نتاريخال ذلك في
 

  ما بعد تاريخ االستحواذ بسعر التحويل الستائد عنتد  )ما عدا األرباح المبقاة(يترجم التغير في عناصر حقوق الملكية

 نشوء العنصرن

  يترجم بنتد األربتاح المبقتاة كمتا يلتي: األربتاح المبقتاة المترجمتة فتي نهايتة العتام الماضتي مضتافاً إليهتا صتافي دختل

مترجمتة بستعر الموحتدة المترجمتة مطروحتاً منهتا قيمتة التوزيعتات المعلنتة  األوليتة متن قائمتة التدخل األولية الفترة

 الصرف السائد وقت إعالنهان



 

 شركة االتصاالت السعودية
    )شركة مساهمة سعودية(

 م ) غير مدققة (2016 يونيو 30في  المنتهيتين أشهروالستة الثالثة  لفترتيإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 

 13 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -2
 
 )تتمة(معامالت العمالت األجنبية 2-19
 

 )تتمة(منشآت المجموعة )ترجمة القوائم المالية(
 

 الموحدة يتم ترجمتها باستخدام المتوسط المرجح لسعر الصرف خالل الفترةن أمتا بنتود  األولية عناصر قائمة الدخل

 المكاسب والخسائر المهمة فتترجم على أساس سعر الصرف السائد وقت حدوثهان 
 

 كل فروقات تحويل العملة الناتجة يتم تسجيلها في بند مستقل ضمن حقوق المساةمين إذا كانت ذات أةمية نسبيةن 
 

بيع ةذه المنشآت جزئيتاً أو التتخلص منهتا فتإن الفروقتات التتي ستبق تستجيلها ضتمن حقتوق المستاةمين يتتم إثباتهتا فتي وعند 

 الموحدة كجزء من مكاسب أو خسائر البيعن األولية قائمة الدخل
 
 االلتزامات المحتملة 2-20
 

بوقتوع أو عتدم وقتوع حتده أو أحتداه مستتقبلية االلتزام المحتمل ةو التزام قد ينشأ من أحتداه ستابقة ووجتوده ستيتأكد فقتط 

غير مؤكدة ليست ضمن السيطرة الكاملة للمجموعة، أو ةو التزام حالي غيتر مستجل بستبب أنته لتيس متن المحتمتل أن تتدفقاً 

وعتة ال خارجاً للموارد سيكون مطلوباً لتسديد االلتزامن وفي حالة عدم إمكانية قياس مبلغ االلتتزام بموثوقيتة كافيتة فتإن المجم

 تقوم بتسجيل االلتزامات المحتملة لكنها تفصح عنها في القوائم المالية األولية الموحدةن
 
 إثبات اإليرادات 2-21
 

منافع اقتصادية للمجموعة وذلك عند امكانيتة قيتاس االيترادات منها تدفق أن ت عندما يكون من المحتمليتم اثبات االيرادات 

لمنتجتات وختتدمات للمقابتل المتتادق المستتلم أو المستتحق متتن بيتع ابشتكل موثتوق بتهن يتتتم تستجيل اإليترادات بالقيمتتة العادلتة 

 .االتصاالت المقدمة وتظهر صافية من الخصومات

إيتتراد وات االتصتتاالت والتتتي تتمثتتل فتتي رستتوم الختتدمات، ة علتتى اإليتترادات بشتتكل رئيستتي متتن تقتتديم ختتدمشتتركتحصتتل ال

المكالمتتات، والرستتائل، ورستتوم التتربط البينتتي، الختتدمات البيانيتتة، ورستتوم البنتتى التحتيتتة والتركيتتب والتشتتغيل، ومبيعتتات 

 ة األخرىنضافاالجهزة والخدمات الم
 

 يتم اثبات االيرادات وفقا لالعتبارات التالية:

 تحتسب اإليرادات التتي وم الخدمات، وإيرادات المكالمات، والرسائل عند تقديم الخدمة، يتم احتساب إيرادات رسو

تأجيتل احتستاب ويتتم لم يتم إصدارفواتير لها بعد والناتجة من الخدمات التي تم تقديمها بالفعل في نهاية كتل فتترة، 

 اإليرادات غير المستحقة من الخدمات التي سيتم تقديمها في المستقبلن
 

  علتتى أستتاس االستتتخدام الفعلتتي للبطاقتتات المباعتتة ويتتتم  مستتبقة التتدفع البطاقتتاتيتتتم اثبتتات االيتترادات متتن مبيعتتات

االعتراف بالجزء الغيتر مستتخدم كتإيرادات مؤجلتة التى حتين استتخدام العميتل أو انتهتاء فتترة صتالحية رصتيد ةتذه 

 البطاقاتن

 علتى متدى فتترة  م االستتخدام وفقتا لطريقتة القستط الثابتتيتم اثبات رسوم االشتراك الشهرق والتتي ال تترتبط بحجت

 تقديم الخدمةن

 تشمل على تقديم اكثر من خدمتة واحتدة للعميتل والتتي لهتا قيمتة  والتي ينشأ عنها إيراداتلترتيبات ا لبعض بالنسبة

ترتيبتات علتى ال تلتك يتتم توزيتع قيمتةو فإنه يتم تقسيم تلك الترتيبات إلى عناصتر فرديتة للعميل على اساس فردق،

كل خدمة وذلك على اساس القيمة العادلة النسبية لكل عنصر فردقن وبشتكل عتام، تقتوم المجموعتة بتحديتد القيمتة 

 العادلة للعناصر الفردية وفق االسعار التي يتم بها بيع الخدمات بصورة نظامية على اساس فردقن
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  يتم اثبات ايرادات الربط والتجوال ومرور البيانات مع مشغلي االتصاالت المحلية والدولية االخترى بتتاريخ تقتديم

 الخدمات وذلك على اساس الخدمات الفعلية المسجلة ووفقا للتعرفة المتفق عليها
 

  عند انتقال المنافع والمختاطر المصتاحبة لملكيتةيتم اثبات االيرادات من بيع المعدات بما في ذلك اجهزة االتصال 

 البضاعة الى المشترق وقياس مبلغ االيرادات بشكل موثوق بهن 
 

  الصتادر بشتأنها فتواتير مقتدماً ويتتم إثباتهتا علتى متدى  برستوم الختدمات االعتتراف بتاإليرادات الخاصتةيتم تأجيل

 التي يتم فيها تقديم الخدماتن  الفترات
 

 ن ات الخدمات المقدمة للعمالء عند تحصتيلها إذا كتان لتدى الشتركة درجتة عاليتة متن عتدم التأكتد متيتم إثبات إيراد

 نإمكانية تحصيلها
 
 
 برنامج والء العمالء 2-22

 
ةذا  تأت متنوعة بهدف المحافظة على عمالئها ؛ تعتمد مكافأتقدم المجموعة برنامج والء للعمالء يحتوق على مكاف

عادة شحن الهواتف مسبقة الدفعن االبرنامج على منح العمالء المشاركين نقاط عند سداد الفواتير المستحقة عليهم أو عند 
ت على أساس القيمة أت و يتم االعتراف بالمقابل المالي لرصيد ةذه المكافأةذه النقاط يتم استبدالها بمجموعة من المكاف

ستخدام المتوسط المرجح لقيمة سداد النقاطن المبلغ المخصص لهذه النقاط يتم تأجيله من العادلة و التي يتم تقديرةا با
 ضمن االيرادات المؤجلة و يتم االعتراف به عندما يتم استبدال النقاط أو عندما تنتهي فترة السماح باالستبدالن

 
 
 تكلفة الخدمات 2-23
 

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

 -إثباتها في فترات تنفيذ المكالمات ذات الصلة بما فيها :
 

  الرسوم الحكومية وةي التكاليف المترتبة على المجموعة مقابتل حقتوق تقتديم ختدمات االتصتاالت بالمملكتة والتدول

 ما في ذلك استخدام الطيف الترددقنالمستثمر بها ب
 

  رسوم استخدام الشبكات الخارجية والمتمثلة في تكاليف التربط بشتبكات اتصتاالت أجنبيتة ومحليتة متعلقتة بمكالمتات

 عمالء المجموعةن
 
 المصروفات البيعية والتسويقية 2-24
 

المجموعة ولها ارتباط مباشر بتسويق وتوزيع وبيع الختدماتن وتستجل عنتد حتدوثها إذا لتم  تمثل جميع التكاليف التي تكبدتها

 يتسن تحديد الفترات المستفيدة منها، أما إذا أمكن تحديد الفترات المستفيدة فيتم تحميلها على الفترات ذات الصلةن
 
 المصروفات العمومية واإلدارية  2-25
 

تتتي تكبتتدتها المجموعتتة والتتتي ال يمكتتن ربطهتتا بشتتكل مباشتتر بتكتتاليف الختتدمات أو تمثتتل جميتتع المصتتاريف التشتتغيلية ال

بالمصاريف البيعية والتسويقيةن وتسجل عند حدوثها إذا لم يتسن تحديد الفترات المستفيدة منهتا، أمتا إذا أمكتن تحديتد الفتترات 

 المستفيدة فيتم تحميلها على الفترات ذات الصلةن
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 )تتمة( الهامة السياسات المحاسبية -2

 ربح السهم 2-26
يتم احتستاب عائتد الستهم متن األربتاح علتى أستاس قستمة التدخل متن العمليتات التشتغيلية والعمليتات األخترى ) المصتروفات 

، وصافي الدخل للفترة المالية، علتى المتوستط المترجح لعتدد الملكية غير المسيطرةواإليرادات األخرى (، قبل استبعاد حقوق 

 القائمة خالل الفترةناألسهم 

 المشتقات المالية 2-27
 

تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة إلدارة التعرض ألسعار الفائدة ومخاطر أستعار الصترف األجنبتي ، بمتا فتي ذلتك 

ول للعقتتد العقتتود اآلجلتتة و ستتعر الفائتتدة لمبادلتتة العمتتالتن يتتتم قيتتاس المشتتتقات بشتتكل مبتتدئي بالقيمتتة العادلتتة فتتي تتتاريخ التتدخ

المشتق ويتم الحقا إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ كل فترة مشمولة بالتقريرن ويتم االعتراف فورا بالربح أو الخستارة 

الموحدة ، ما لم تكتن األداة المشتتقة مخصصتة وفعالتة كتأداة تحتوط ، وفتي ةتذه الحالتة يعتمتد توقيتت األولية في قائمة الدخل 

 .الموحدة على طبيعة العالقة التحوطيةاألولية الدخل االعتراف في قائمة 

تخصص المجموعة مشتقات محددة إما كتحوطات على القيمة العادلة لألصول والخصتوم المعتترف بهتا أو االلتزامتات غيتر 

النقديتة التتي إمتا المعترف بها باستثناء مخاطر العمالت األجنبية )القيمة العادلة للتحوط( ، التحوط من التقلبتات فتي التتدفقات 

أن تعزى إلى مخاطر معينة ترتبط بأصول وخصوم محددة أو مخاطر العمالت األجنبية في التزامات المنشأة الغير معتترف 

 بها )تحوط التدفق النقدق(ن

ئمتة التغيرات في القيمة العادلة للمشتتقات التتي تتم تخصيصتها والمؤةلتة كتحوطتات بالقيمتة العادلتة يتتم االعتتراف بهتا فتي قا

الدخل األولية الموحدة ، جنبا إلى جنب مع أق تغيترات فتي القيمتة العادلتة لألصتول أو الخصتوم المغطتاةن فتي حالتة التحتوط 

للتتتدفقات النقديتتة ، يتتتم االعتتتراف بتتالجزء الفعتتال متتن التغيتترات فتتي القيمتتة العادلتتة للمشتتتقات التتتي تتتم تخصيصتتها والمؤةلتتة 

مساةمينن الربح أو الخسارة المتعلقة بتالجزء غيتر الفعتال يتتم االعتتراف بته علتى الفتور كتحوط للتدفقات النقدية في حقوق ال

 في قائمة الدخل األولية الموحدةن

يتتم التوقتف عتتن إتبتاع محاستتبة التحتوط عنتتدما تقتوم المجموعتتة بإلغتاء عالقتتة التحتوط ،أو بيتتع أداة تحتوط ، أو إنهاءةتتا ، أو 

متطلبتتات محاستتبة التحتتوطن أق ربتتح / خستتارة متراكمتتة فتتي ذلتتك الوقتتت ستتتبقي فتتي حقتتوق ممارستتتها أو أنهتتا لتتم تعتتد تلبتتي 

 المساةمين ويتم االعتراف بها في قائمة الدخل األولية الموحدة عندما ال يكون حدوه المعاملة متوقعاًن
 
 األطراف ذات العالقة 2-28
 

ت عالقة ويتم اإلفصاح عن جميتع العمليتات ذات األةميتة تقوم المجموعة خالل دورة أعمالها العادية بالتعامل مع أطراف ذا

النسبية مع األطراف ذات العالقة بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أرصدة لهذه العمليتات بنهايتة الفتترة الماليتةن ويكتون 

رياً لفهتم تتأثير اإلفصاح عن العمليات ذات الطبيعة المتماثلتة دفعتة واحتدة عتدا تلتك التتي يكتون فيهتا اإلفصتاح إفراديتاً ضترو

 العمليات بين ذوق العالقة على البيانات المالية للمجموعةن
 
 استثمارات مسجلة وفق طريقة حقوق الملكية وأخرى -3
 

  مما يأتي: يونيو 30كما في  تتكون االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية وأخرى
 

 م5120  م6120  )بآالف الرياالت السعودية(

     مسجلة وفق طريقة حقوق الملكية:استثمارات 

 1.658.603  1.767.763  الشركات الزميلة

 5.786.292  4.666.080  المشاريع المشتركة

 7.444.895  6.433.843  مجموع االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية

 133.737  217.147  االستثمارات األخرى

  6.650.990  7.578.632 
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 )تتمة(استثمارات مسجلة وفق طريقة حقوق الملكية وأخرى -3
 

)مشتروع  الختارجي فتي مجموعتة بيناريتانج جتي إس إم القابضتة ةاقامت المجموعتة بمراجعتة استتثمار ،م2013خالل عام 

تعتديل فتتي ن وعليته وقعتتت االستتتثمار االفعلتي المشتترك علتتى ةتذ التتتأثيربمتا فتتي ذلتك طريقتتة إدارتهتا وتحديتتد متدى  مشتترك(

)احدى الشتركات التابعتة االتفاقية مع باقي الشركاء في مجموعة بيناريانج فيما يتعلق بحقوقها التشغيلية في مجموعة إيرستيل

في مجموعة إيرستيل  بطريقتة حقتوق  استثمارةامعالجة  قامت المجموعة بالتوقف عن وبناء على ذلك لمجموعة بيناريانج(ن

   من2013ني إبتداء من الربع الثا الملكية
 
 استثمارات محتفظ بها الى تاريخ االستحقاق -4

 
ولمتدة ال  ستعودق مليتار لاير 4قامت الشركة بإنشاء محافظ استثمارية متنوعة متع عتدد متن البنتوك المحليتة والدوليتة بقيمتة 

كما قامتت بنهايتة الربتع الرابتع  ،رأس المال بالكامل  مضمونة م2014بدءا من الربع الثاني من العام  تتجاوز الخمس أعوام

وبعائتد  مرابحتات طويلتة األجتل ولمتدة خمتس ستنواتك سعودق مع بنك دولتي مليار لاير 1مبلغ  بإستثمارم 2014من العام 

 ن  %3سنوق 
 

 99.5: 2015مليتون لاير ستعودق ) 99.3دينار بحريني ما يعادل  مليون 10مبلغ ب إستثمار إحدى شركات المجموعة لدى

 م2014بتدءا متن الربتع الثالته متن العتام  ستنوات ثالثتةمرابحتات طويلتة األجتل ولمتدة ك لاير سعودق( مع بنك دوليمليون 

 ن %3.1وبعائد سنوق 
 

)مايعتادل مليتون رينجتت ماليزق 1.508بقيمتة  التابعتة كذلك لدى المجموعة استثمار فتي صتكوك قامتت بته إحتدى شتركاتها

)متتع أحقيتتة م 2007ديستتمبر ة بتتدءا متتن ستتن 50لمتتدة مليتتون لاير ستتعودق(  1.688 :2015مليتتون لاير ستتعودق() 1.416

 بمقتتدار التتربح ةتتامشتتتم زيتتادة )% 10.75،وبمعدل ربتتح ستتنوق ستتنوات( 10الجهتتة المقترضتتة بإستتترجاع الصتتكوك بعتتد 

تغيتر م تكلفتة تمويتلعلما أن استثمار الصكوك تم تمويله بمعتدل (،م2014يونيو  29من تاريخ  بدأ% 10.75 الى% 1.50

في تاريخ استثمار وتمويل تلك الصكوك، تمت عملية تحوط علتى استعار الصترف  سنواتن 10على الرينجت الماليزق لمدة 

نفتي الخاصة بالتدفقات النقدية للصكوك والقرض )التحوط على تكلفة االقتراض وعائد سندات الصتكوك فقط( تكلفة التمويلو

وحيه أن استثمار وتمويتل ةتذه الصتكوك تمتت بالرينجتت المتاليزق فتال يوجتد  ،م تم إلغاء عملية التحوط2015الربع الثاله 

 تأثير على قائمة الدخل من تقلبات أسعار الصرفنأق 

 

 ، صافيالممتلكات والمنشآت والمعدات -5
 

م تلقتت الشتتركة  قتتراراً متن وزارة الماليتتة يقضتي بنتتزع ملكيتتة أرض الشتركة الواقعتتة فتي حتتي الفيصتتلية 2014ختالل عتتام  

وبمتتا أن صتتافي ستتعودق  مليتتون لاير 726بمبلتتغ تعتتويض يبلتتغ متتتر مربتتع  1.047.000بمدينتتة الريتتاض والبتتالغ مستتاحتها 

 595ن الشتركة حققتت مكاستب تبلتتغ إفتت ، ستعودق مليتون لاير 131تبلتغ  القيمتة الدفتريتة لتألرض و المبتاني المقامتتة عليهتا 

علما بأن الشركة اعترضت على مبلتغ التعتويض  من2014سعودق تم اإلعتراف بها خالل الربع الرابع من العام  مليون لاير

صتتدر حكتتم ابتتتدائي متتن المحكمتتة  م1/12/2015 ن وبتتتاريخنظتترا ألن القيمتتة المقتتدرة ألرضتتها أقتتل متتن القيمتتة العادلتتة لهتتا

و ذلتك بإلغتاء قترار لجنتة  أرضتها بقبول اعتراض الشركة على القيمتة المقتدرة كعتوض متالي مقابتل نتزع اإلدارية بالرياض

متن محكمتة االستتئناف االداريتة صتدر حكتم نهتائي م 21/12/2015رًة أخرى، وبتاريخ وإعادة تقييم العقار م التقدير السابق

 نبالرياض و المتضمن تأييد الحكم االبتدائي القاضي بإعادة تشكيل لجنة لتقييم العقار

 

 

 

 

 

http://stccntowa.stc.corp/owa/UrlBlockedError.aspx
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 األصول غير الملموسة، صافي -6

 ما يلي:يونيو  30كما في تتضمن االصول غير الملموسة 
 

 
 السعودية()بآالف الرياالت 

 
 م6201

 
 م5201

      

 
 تراخيص

 
3.371.295  3.695.885 

 
 أخرى

 
1.232.417  841.495 

 
 

 
4.603.712  4.537.380 

          المرابحات  -7
 وتتمثل في:

 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 م6201

 
 م5201

      

 
 الجزء المتداول

 
1.922.886  2.126.017 

 
 المتداولالجزء غير 

 
3.009.268  4.983.494 

   
4.932.154  7.109.511 

 
مقابتل رةتن أصتول  ستعودق مليتون لاير 96غير المتداول من المرابحات على مرابحات بحتوالي المتداول ويتضمن الجزء 

 ن ثابتة
 
           صكوك -8

مليار لاير سعودق كحد أقصى وتم  5اجمالية تبلغ م،اعتمدت الشركة برنامج صكوك بقيمة 2014خالل الربع الثاني من عام 
 م:2016 يونيو 30كما في  اصدار الشريحة االولى وفيما يلي بياناتها

 
 تاريخ اإلستحقاق القيمة اإلجمالية لإلصدار وكالقيمة اإلسمية للصك تاريخ اإلصدار االصدار

 2024يونيو  9 سعودقمليار لاير  2 مليون لاير سعودق 1 2014يونيو  9 صكوك االتصاالت
 

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

 

 تكلفة الخدمات -9

 :تتكون تكلفة الخدمات مما يأتي

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في 

   
 م6120

 
 م5201

 
 م6120

 
 م5201

          

 
 رسوم استخدام الشبكات الخارجية

 
2.131.588  1.580.387  4.173.392  3.385.788 

 
 الرسوم الحكومية ) * (

 
1.179.767  1.119.763  2.264.381  2.165.723 

 
 إصالح وصيانة

 
692.551  661.668  1.397.999  1.349.951 

 
 تكاليف الموظفين

 
627.819  536.491  1.175.042  1.049.746 

 858.845  887.135  441.783  450.983  تكلفة إعادة شحن وطباعة البطاقات 

 
 إيجارات معدات وممتلكات وسيارات

 
211.246  279.068  336.033  448.448 

 
 أخرى

 
922.252  438.835  1.519.778  729.054 

   
6.216.206  5.057.995  11.753.760  9.987.555 

 
المرافق  ومصروفات والسالمة االتصاالت والبريد والتوصيل واألمنمتعلقة بخدمات  تأةمها: مصروفالأخرىل تشمل بنوداً متنوعة 

 واستشاراتن
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 )تتمة(تكلفة الخدمات -9

 

 يلي تفاصيل الرسوم الحكومية: فيما)*( 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

 يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في 

  
 م1620

 
 م5201

 
 م1620

 
 م5201

         
 رسوم تقديم الخدمة تجارياً 

 
971.398  914.654  1.847.796  1.763.939 

 258.630  263.892  131.496  129.538  رسوم استخدام الطيف الترددق

 143.154  152.693  73.613  78.831  رسوم الرخصة

  
1.179.767  1.119.763  2.264.381  2.165.723 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 

 

 

 

 يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في 

  
 م1620

 
 م5201

 
 م1620

 
 م5201

         
 الشركة

 
1.110.676  1.047.091  2.119.103  2.015.789 

 باقي شركات المجموعة
 

69.091  72.672  145.278  149.934 

  
1.179.767  1.119.763  2.264.381  2.165.723 

        
 المصروفات البيعية والتسويقية -10

 
 تتكون المصروفات البيعية والتسويقية مما يأتي:  

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في 

   
 م1620

 
 م5201

 
 م1620

 
 م5201

     
 

   
 

 1.226.169  1.274.234  597.333  666.234  تكاليف الموظفين 

 546.065  373.574  315.250  199.972  مصروف الديون المشكوك في تحصيلها 

 
 431.806  320.981  168.297  204.966  دعاية وإعالن

 
 193.080  207.135  96.849  103.395  عمولة مبيعات

 159.034  179.670  83.916  82.676  االتصاالتمصروفات ادارة مراكز  

 48.396  93.771  31.253  53.782  إصالح وصيانة 

 117.361  74.372  48.708  30.722  طباعة بطاقات ةاتفية ومستلزمات مكتبية 

 54.312  62.688  20.406  31.344  تكلفة رعاية األنشطة الرياضية 

 
 أخرى

 
148.169  17.756  251.275  199.917 

   
1.521.260  1.379.768  2.837.700  2.976.140 

       
و  األمن والسالمةو  إيجارات معدات وممتلكات وسياراتو استشارات وأتعاب قانونية ومهنية "أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها:

 نمصروفات المرافقو مصروفات االتصاالت والبريد والتوصيل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 شركة االتصاالت السعودية
    )شركة مساهمة سعودية(
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 العمومية واإلدارية المصروفات  -11   
 اإلدارية مما يأتي:والعمومية  تتكون المصروفات  

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في 

   
 م1620

 
 م5201

 
 م1620

 
 م5201

          

 
 تكاليف الموظفين

 
598.854  519.634  1.129.765  984.291 

 
 إصالح وصيانة

 
200.521  177.684  306.445  283.998 

 
 إيجارات معدات وممتلكات وسيارات

 
77.760  69.339  175.097  135.482 

 
 استشارات وأتعاب قانونية ومهنية

 
62.841  105.272  92.617  131.950 

 19.232  52.308  8.135  25.059  مصروفات المرافق 

 44.796  50.513  23.670  26.574  االمن و السالمةمصروفات  

 
 أخرى

 
201.386  87.406  329.447  179.091 

   
1.192.995  991.140  2.136.192  1.778.840 

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

 
 االستهالك واإلطفاء -12    

 
 يتكون االستهالك واإلطفاء مما يأتي:

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في 

   
 م6120

 
 م5201

 
 م6120

 
 م5120

          

 
 استهالك

 
1.743.802  1.577.711  3.419.701  3.108.166 

 
 إطفاء

 
305.464  252.094  586.869  501.746 

   
2.049.266  1.829.805  4.006.570  3.609.912 

 صافيبال ،أخرى -13
 

 أخرى، بالصافي مما يأتي: -تتكون المصروفات وااليرادات األخرى
 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 30الثالثة أشهر المنتهية في 
  يونيو

 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في 

  
 م1620

 
 م5201

 
 م1620

 
 م1520

    
 

   
 

 إيرادات متنوعة
 

120.845  163.653  297.430  434.469 

 بيع / استبعاد الممتلكات والمنشآت والمعدات (خسائر/)مكاسب
 

6.483  (55.277)  (72.757)  (191.700) 

 مصروفات متنوعة
 
(379.333)  (158.032)  (936.460)  (734.426) 

  
(252.005)  (49.656)  (711.787)  (491.657) 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 شركة االتصاالت السعودية
    )شركة مساهمة سعودية(
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 والضرائب مخصص الزكاة -14
 
تقدم أصبحت الشركة  م2009بدأ من عام  م و2014عام نهاية وحتى  هاتأسيس تاريخقدمت الشركة اقراراتها الزكوية منذ       

للقرار الوزارق  طبقاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة( سواء التابعة المملوكة بالكامل ) لها ولشركاتهااقراراً زكوياً موحداً 

 ن ة)28/4/1428وتاريخ  1005رقم 

 مقارنتهدون تقوم الشركة باحتساب الزكاة المستحقة اعتمادا على الوعاء الزكوق ، كما ةو موضح في السياسات المحاسبيةو     

االساس الصحيح  المقارنة ال تمثل مصلحة الزكاة والدخلن حيه ترى الشركة أن  كما تطلببصافي الدخل المعدل 

 وفقا لنظام جباية الزكاة والقواعد الشرعيةنالحتساب الزكاة الشرعية 

م 2006الربوط الزكوية حتى عام  الشركةأنهت حيه  م،2009 عام وحتى التأسيستسلمت الشركة الربوط الزكوية منذ      

 مليون 602اجمالي الفروقات الزكوية لتلك االعتراضات  وبلغ م2009وحتى  م2007وقدمت اعتراضات عن االعوام من 

تزال ةذه االعتراضات قائمة بمراحل مختلفة لدى لجان  نحيه قدمت الشركة ضمانات بنكية مقابلهاناللاير سعودق

 م2010الربوط الزكوية لالعوام من  التزال.األولية الموحدة المالية االعتراض واالستئناف حتى تاريخ اعداد ةذه القوائم

 األولية الموحدةن حتى تاريخ اعداد ةذه القوائم الماليةلدى المصلحة تحت الدراسة  م2014وحتى 
 
 االرتباطات وااللتزامات المحتملة -15

  
 االرتباطات  

 
)أ(  تدخل المجموعة خالل ممارسة نشاطها االعتيتادق فتي ارتباطتات متعلقتة بمصتروفات رأستمالية جوةريتة وبصتورة 

 30 المصروفات الرأسمالية القائمتة كمتا فتيارتباطات فيما يتعلق بمشروعات توسعة الشبكةن بلغت أساسية 

 (نمليون لاير سعودق 4.221 :م2015مليون لاير سعودق ) 3.024حوالي  م2016يونيو 
 

)ب( يتم استئجار أراٍض ومبتاٍن الستتخدامها فتي عمليتات المجموعتة بموجتب تعهتدات إيجتار تشتغيلية تنتهتي فتي  تتواريخ 

  .مستقبلية مختلفة

 300بيئة االتصاالت واالنترنت بمبلغ  صندوق يهدف لتطوير استثمار في اتفاقية لدى احدى شركات المجموعة ( ج)
 ن سعودق( مليون لاير 1.125مليون دوالر أمريكي )

 
 االلتزامات المحتملة 

 
 3.075م: 2015سعودق )مليون لاير  3.042 م تبلغ2016 يونيو 30لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة كما في  -

  نمليون لاير سعودق(

مليون لاير  676حصة المجموعة من خطابات الضمان القائمة الستثماراتها في المشاريع المشتركة مبلغ بلغت  -

 ن لاير سعودق( مليون 565م: 2015سعودق )
 

 مليار لاير 5.4طلب مصادقة من ةيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بمبلغ م 2015خالل الربع الرابع تسلمت الشركة  -

ويتضمن مبالغ جوةرية اخرى محل  ؛ ةذا المبلغ يتضمن رسوم حكومية على الشركة وتسددةا بشكل دورق؛ سعودق

خالف بين الشركة والهيئة يعود الى اختالف في طريقة احتساب الرسوم الحكومية، علما بأن ةذا االختالف متعلق 

ة وحدةا، وتعتقد االدارة بناء على اآلراء بقطاع االتصاالت بالمملكة كجزء من أعماله االعتيادية وال يخص الشرك

القانونية المستقلة واالحكام القضائية المشابهة في سوق االتصاالت بالمملكة عدم أحقية ةذه المبالغن وفي المقابل تطالب 

حتساب الشركة الهيئة وتؤكد حقها باسترداد مبالغ جوةرية تم دفعها خالل السنوات السابقة للهيئة متعلقة أيضا بآلية ا

وبناء على طبيعة ةذه االختالفات و المخصصات المسجلة ال تعتقد ادارة الشركة بأن ةذا الخالف  الرسوم الحكوميةن

 سيترتب عليه اية مخصصات اضافية جوةرية في المستقبلن
 

 536م : 2015مليون لاير سعودق ) 456 م تبلغ2016 يونيو 30قائمة كما في  اعتمادات مستنديةلدى المجموعة  -

  لاير سعودق(ن مليون

 



 

 شركة االتصاالت السعودية
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 )تتمة(االرتباطات وااللتزامات المحتملة -15
 

 )تتمة(االلتزامات المحتملة
 

طلب تزويد مصلحة الزكاة   خطاب يتضمن  م2016فبراير  25ة) الموافق 16/5/1437بتاريخ   تسلمت الشركة -
المملكة لغرض احتساب ضريبة والدخل بالبيانات التفصيلية لخدمة استئجار شبكات المشغلين الدوليين خارج 

ةذه الخدمة لعدم   االستقطاع وذلك رداً على خطاب الشركة الذق أوضحت فيه عدم احقية فرض ضريبة استقطاع على
خدمة االستعانة بشبكاتهم  وجود نص نظامي واضح يقضي بذلك كونها خدمة استئجار شبكات مشغلين دوليين وليس 

 وعليه، ترى الشركة عدم تحقق مصدرية الدخل من داخل المملكةنكما تم اإلشارة إليها في الخطاب، 
م 2016 يونيو 30حتى  2007بناء على تقديرات ادارة الشركة تصل قيمة تلك االستقطاعات الضريبية لألعوام من 

لمبالغ مليار لاير سعودق تقريباً حيه تعتقد ادارة الشركة بناء على ما تقدم ذكره عدم أحقية استقطاع تلك ا 2مبلغ 
 .وتنوق الشركة اتخاذ كافة اجراءات االعتراض

 
حيه بلغت األعمال  ،عمالئها ر لياف بصرية ألحد كباألدى أحدى شركات المجموعة أتفاقية بموجبها تقوم بتنفيذ شبكة  -

لمسجلة كإيرادات  سعودق مليون لاير 742مليون لاير سعودق و المبالغ المستلمة من العميل  577الرأسمالية المنفذة 

أستلمت الشركة خطاب من العميل يتضمن المطالب))))))ة  ،م21/3/2016ن و بتاريخ ولم يتم اإلعتراف بها مؤجلةل

الخالف  اباسترجاع المبالغ المدفوعةن تعتقد االدارة بناء على االراء القانونية المستقلة عدم أحقية ةذه المطالبة و أن ةذ

 تائج المالية للمجموعةنليس له أثر جوةرق على الن
 

تواجه الشركة خالل ممارسة نشاطها االعتيادق إجراءات قانونية ودعاوى قضائية ومطالبات أخرىن وال يتوقع أن  -

 ناألولية الموحدة يكون لها تأثير جوةرق على مركز الشركة المالي أو نتائج عملياتها المبينة في ةذه القوائم المالية

 

 األدوات المالية -16
 

 القيمة العادلة   

ةي المبلغ الذق يمكن أن تتم به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل وبشروط تعامل 

ال تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة تختلف كثيرًا عن قيمتها عادلةن
   نم2015م و2016 يونيو 30كما في  الدفترية

 
 مخاطر معدالت العوائد

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

ن ويتم وتدير المجموعة تدفقاتها النقدية عن طريق مراقبة التوقيت بين التدفق النقدق المحصل والتدفق النقدق المستخدم

استثمار الفائض النقدق لزيادة دخل المجموعة من العوائد من خالل أرصدة يحتفظ بها كمرابحة وودائع قصيرة وطويلة 

 ن األجلن إال أن مخاطر معدالت العوائد في ةذا الخصوص ال تعتبر جوةرية
 

 مخاطر تغير أسعار الصرف 
 

ات في أسعار صرف العمالت األجنبيةن تقوم اإلدارة بمراقبة ةي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغير

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

كما أن العملة الرسمية للمجموعة ةي اللاير السعودق وةو العملة األساسية التي تتعامل بها المجموعة وسعره ثابت حالياً 

 نوبهامش بسيط مقابل الدوالر األمريكي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 شركة االتصاالت السعودية
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 )تتمة(األدوات المالية -16
 مخاطر االئتمان

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

ماليةن تتكون األدوات المالية التي قد تعرض المجموعة لمخاطر تركز المديونية بشكل رئيسي من األرصدة النقدية 

االئتمانية العالية  وحسابات المدينينن تقوم المجموعة بإيداع أرصدتها النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات القدرات

وتباشر سياسة للحد من حجم أرصدتها المودعة في كل مؤسسة ماليةن وال تعتقد المجموعة بوجود مخاطر عدم كفاءة 

كبيرة من ةذه المؤسسات الماليةن وال تعتقد المجموعة أنها عرضة لمخاطر تركز المديونية في ما يتعلق بحسابات 

تنوعة )سكنية، مهنية، مؤسسات تجارية كبرى ومؤسسات عامة( التي تعمل في مجاالت المدينين نظراً لقاعدة عمالئها الم

 نعمل متنوعة موزعة على مناطق عديدة
 

 مخاطر السيولة

ةي مخاطر تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على األموال الالزمة لمقابلة االلتزامات المرتبطة باألدوات 

د بشكل دورق من توفرةا بمقادير كافية لمقابلة أية التزامات مستقبليةن وال تعتِبر الماليةن تدار السيولة عن طريق التأك

 نالمجموعة أنها عرضة لمخاطر جوةرية متعلقة بالسيولة

 المعلومات القطاعية  -17  

 وفقاً ألنشطة المجموعة الرئيسية -
 

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

بين القطاعات التشغيلية وفقاً لألحكام والشروط التجارية المعتادةن ال يوجد ةناك إيرادات أو مصاريف جوةرية ةامة أخرى 

 بين القطاعاتن 

 غيلية الرئيسة للمجموعة في:تتمثل القطاعات التش 

  قطتتاع الجتتوال، وتشتتمل خدماتتته الرئيستتة: الهتتاتف الجتتوال وختتدمات الجيتتل الثالتته والرابتتع والبطاقتتات مستتبقة التتدفع

 والتجوال الدولي والرسائلن

 قطاع الهاتف، وتشمل خدماته الرئيسة: الهاتف الثابت وةواتف البطاقة واالتصال البيني واالتصاالت الدوليةن 

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

 غير الموزعة: وتشمل بعض العناصر التي ال يمكن ربطها بالقطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعةن 
 

 :م6201 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستةوفقاً ألنشطة المجموعة الرئيسية ويبين الجدول التالي المعلومات 
 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 الجوال
 

 الهاتف
 

 المعطيات
 

 غير موزعة / تسويات
 

 اإلجمالي

 إيرادات الخدمات
 

18.122.261  3.252.132  4.051.178  909.780  26.335.351 

 إيرادات الربط البيني
 

412.205  3.954.790  792.222  -  5.159.217 

 مصروفات الربط البيني
 

(2.563.080)  (701.081)  (1.895.056)  -  (5.159.217) 

 صافي إيرادات الخدمات
 

15.971.386  6.505.841  2.948.344  909.780  26.335.351 

 االستهالك واإلطفاء
 

1.547.611  2.069.821  243.730  145.408  4.006.570 

 /)الخسارة(صافي الدخل
 

5.286.075  (1.726.493)  1.434.640  (753.496)  4.240.726 

  
         

 إجمالي األصول 
 

30.468.361  25.571.377  16.308.490  23.706.089  96.054.317 

 إجمالي الخصوم
 

16.984.659  9.634.431  6.037.131  2.751.361  35.407.582 
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 ي على النحو التالم 5201 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة وفقاً ألنشطة المجموعةوقد كانت المعلومات 
 

 الرياالت السعودية()بآالف 
 

 الجوال
 

 الهاتف
 

 المعطيات
 

 غير موزعة / تسويات
 

 اإلجمالي

 24.695.630  (4.914)  3.264.371  3.016.080  18.420.093  إيرادات الخدمات

 إيرادات الربط البيني
 

510.760  3.967.255  661.641  -  5.139.656 

 مصروفات الربط البيني
 

(2.493.459)  (745.197)  (1.901.000)  -  (5.139.656) 

 صافي إيرادات الخدمات
 

16.437.394  6.238.138  2.025.012  (4.914)  24.695.630 

 االستهالك واإلطفاء
 

1.511.976  1.668.358  353.909  75.669  3.609.912 

 /)الخسارة(صافي الدخل
 

6.663.655  (2.118.864)  724.240  (207.124)  5.061.907 

  
         

 إجمالي األصول 
 

31.323.255  24.583.324  12.290.759  27.162.840  95.360.178 

 إجمالي الخصوم
 

16.439.861  7.895.464  4.461.493  4.720.921  33.517.739 
 

 وفقاً لعمليات المجموعة -
 

 قامت المجموعة بتقسيم عملياتها التشغيلية الرئيسية إلى عمليات محلية ودوليةن
 

 :يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرويبين الجدول التالي المعلومات وفقاً لعمليات المجموعة خالل 
 م 2016   

    

 العمليات الدولية  العمليات المحلية )بآالف الرياالت السعودية(

    
 2.612.532  24.366.052 إيرادات الخدمات ) * (

    
 5.869.350  111.219.915 إجمالي األصول ) ** (

 
 سعودي. ( ألف لاير643.233) * ( تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة بإيرادات الخدمات مبلغ )

 سعودي. ( ألف لاير21.034.948) ** ( تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة باألصول مبلغ )

 
 م 2015

 

 العمليات الدولية  المحلية العمليات )بآالف الرياالت السعودية(

    
 2.533.933  23.225.288 إيرادات الخدمات ) * (

    
 6.044.172  106.541.850 إجمالي األصول ) ** (

 
 سعودقن ( ألف لاير1.063.591) * ( تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة بإيرادات الخدمات مبلغ )

 سعودقن ( ألف لاير17.225.844توحيد القوائم المالية المتعلقة باألصول مبلغ ) ) ** ( تبلغ قيمة تسويات
 
 زيادة حصة الملكية في شركة تابعة )شركة االتصاالت الكويتية "فيفا"( -18
 

م انتهتتت فتتترة العتترض االختيتتارق المقتتدم متتن الشتتركة لشتتراء االستتهم الغيتتر مملوكتتة فتتي شتتركة 2016ينتتاير  31بتتتاريخ 

حيته بلتغ عتدد االستهم التتي قبلتت بتالعرض  % متن إجمتالي عتدد األستهم القائمتة74والتتي تمثتل االتصاالت الكويتية )فيفا( 

األستهم المصتدرة لشتركة االتصتاالت الكويتيتة )فيفتا( ، و  % متن اجمتالي25.8سهماً و التتي تمثتل نستبة  128.860.518

 لاير سعودق( و بهذا تصبح ألف   1.619.338دينار كويتي )ما يعادل حوالي  128.860.518تبلغ قيمة تلك األسهم 

 



 

 شركة االتصاالت السعودية
    )شركة مساهمة سعودية(

 م ) غير مدققة (2016 يونيو 30في  المنتهيتين أشهروالستة الثالثة  لفترتيإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 

 24 

 )تتمة( زيادة حصة الملكية في شركة تابعة )شركة االتصاالت الكويتية "فيفا"( -18
 

%، ونتيجتتة لهتتذه الزيتتادة ،انخفضتتت حصتتة الملكيتتة غيتتر 26% بتتدال متتن 51.8حصتتة الشتتركة فتتي شتتركة فيفتتا الكويتتت 

 مليون لاير سعودقن 1.313مليون لاير سعودق وحقوق الملكية )احتياطيات أخرى( بمبلغ  306المسيطره بمبلغ 
 

 توزيعات األرباح -19
 

م ، والتتي أقرةتا 2015تماشيا مع سياسة توزيع األرباح لفترة الثاله سنوات القادمة والتي بتدأت متن الربتع الرابتع متن عتام 

أبريتل  4م( وأعتمتدتها الجمعيتة العامتة بتتاريخ 2015نوفمبر  10ة) )الموافق 1437محرم  28مجلس ادارة الشركة بتاريخ 

س الحفاظ على حد أدنى متن التوزيعتات بواقتع لاير ستعودق لكتل ستهم علتى م  ، وةي سياسة توزيعات تقوم على أسا2016

م ، 2016متن عتام الثتاني عتن الربتع  نقديتة علتى مستاةمي الشتركةأربتاح  الشتركة بتوزيتع ستوف تقتوم، وأساس ربع سنوق

 نعن كل سهم سعودق لاير 1واقع مليون لاير سعودق ب 2.000بمبلغ مقداره 
 

  أرقام المقارنة -20
 

م لتتماشتى متع التصتنيف المستتخدم للفتترة 2015 يونيتو 30لقد تم إعتادة تصتنيف بعتض أرقتام المقارنتة للفتترة المنتهيتة فتي 

 نم2016يونيو  30المنتهية في 
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