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  )تتمة( عام -1
 

 إستثمارات الشركة ج(
 

لييية، بيي) للشييركة اسييتثمارات مختلفيية فييي شييركات تابعيية وزميليية ومشيياريع مشييتركة تعييرف مجتمعيية، لغييرض القييوائم الما

 "المجموعة". تفاصيل هذه االستثمارات كالتالي:

 المعالجة نسبة الملكية اسم الشركة

 
 ديسمبر  31

  م2014           م2015

    الشركات التابعة:

 إس تي سي(حلول  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت المحدودة )( 1)
  طريقة التوحيد %100 %100 المملكة العربية السعودية -حلول المتقدمة سابقاً(للإس تي سي  )      

 طريقة التوحيد %100 %100 المملكة العربية السعودية -شركة االتصاالت لالستثمار التجارق المحدودة ( 2)

  طريقة التوحيد %100 %100 مملكة البحرين  –البحرين )ش. م. ب. م(  شركة فيفا ( 3)

 طريقة التوحيد %100 %100 المملكة العربية السعودية  -قامة وتملك وإدارة العقار( شركة عقاالت المحدودة )إ( 4)

  طريقة التوحيد %100 %100 المملكة العربية السعودية  –)برافو( شركة االتصاالت العامة( 5)

  طريقة التوحيد %100 %100 المملكة العربية السعودية -شركة سفاير المحدودة ( 6)

 طريقة التوحيد %71 %71   مملكة البحرين –رال القابضة )ش. م. ب. م( شركة إنتغ( 7)

  طريقة التوحيد %60 %60 المملكة العربية السعودية -شركة سيل المتقدمة المحدودة )سيلكو(( 8)

  طريقة التوحيد %26 %26 دولة الكويت  –() ش.م.ك  )فيفا(شركة االتصاالت الكويتية ( 9)

    والشركات الزميلة:المشاريع المشتركة 

  طريقة حقوق الملكية %35 %35 دولة اإلمارات العربية المتحدة –شركة أوجيه لالتصاالت المحدودة ( 10)

  طريقة حقوق الملكية %25 %25 ماليزيا –مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة ( 11)

  طريقة حقوق الملكية %50 %50 ية السعوديةالمملكة العرب –الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة ( 12)

  طريقة حقوق الملكية %36.66 %36.66 المملكة العربية السعودية –المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات( ( 13)

 طريقة حقوق الملكية  %50 %49 المملكة العربية السعودية –شركة مراكز االتصال ( 14)

 طريقة حقوق الملكية  - %10 المملكة العربية السعودية – بايل السعوديةاتحاد فيرجن موشركة ( 15)
 

  
 
   

حلوول المتقدموة للإس توي سوي ) (إس توي سويحلوول الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت المحدودة )  (1)

 :العربية السعودية المملكة  -(سابقاً 
 

م، وتعميل فيي تقيديم 2002)ذات مسئولية محيدودة( فيي أبرييل تصاالت إلركة العربية لخدمات اإلنترنت واالش تأسست

 مجموعيية حيازت و السيعودق،ي السييوق في تصياالت ونقيل ومعالجيية المعلومياتإلت وتشيغيل مشيياريع اخيدمات اإلنترني

 تصياالتإلركة العربيية لخيدمات اإلنترنيت واالشي% مين 100 عليى حصية م2007فيي ديسيمبر  تصاالت السيعوديةاإل

 .سعودق مليون لاير 100 والبالغ رأس مالها
 

 :المملكة العربية السعودية –تصاالت لالستثمار التجاري المحدودة شركة اإل (2)
 

المملكيية العربييية  فييي م2007فييي اكتييوبر ذات مسييئولية محييدودة( )التجييارق تصيياالت لالسييتثمار شييركة اإل تأسسييت

رأس  % مين100نسيبة والتيي تمتليك  ،قبيل شيركة االتصياالت السيعوديةمين برأس مال مليون لاير سعودق  السعودية

وشييبكات االنترنييت  اآللييينظييم شييبكات الحاسييب  وأعمييالتصيياالت إلتشييغيل وصيييانة شييبكات ابغييرض  مييال الشييركة

   .ي السوق السعودقوتعمل ف تصاالت وتقنية المعلوماتإلانة وتشغيل وتركيب نظم وبرامج اوصي
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 (إستثمارات الشركة )تتمةج( 
 

 مملكة البحرين: –البحرين )ش. م. ب. م(   فيفا شركة (3)
 

 ملييون دينيار بحرينيي 75بيرأس ميال  م بمملكة البحيرين2009البحرين )ش. م. ب. م( في فبراير  شركة فيفاتأسست 

ميين قبييل شييركة االتصيياالت  مليييون لاير سييعودق بسييعر الصييرف كمييا فييي ذلييك التيياريخ 746أق مييا يعييادل حييوالي 

تصاالت المتنقلية إل، وتعمل هذه الشركة في كافة خدمات ا رأس مال الشركة % من100نسبة  كوالتي تمتل، السعودية

تصاالت الدولية والنطاق العريض والخدمات األخرى ذات الصلة بالسوق البحرينية، وقيد بيدأت التشيغيل التجيارق إلوا

 م.2010مارس  3في 
 

 :المملكة العربية السعودية -شركة عقاالت المحدودة  (4)
 

ملييون لاير سيعودق  10برأس ميال  في المملكة العربية السعوديةم 2013 مارسشركة عقاالت المحدودة في  ستتأس

فيي اقامية تعمل هذه الشركة و ، رأس مال الشركة % من100نسبة والتي تمتلك ، من قبل شركة االتصاالت السعودية

السيييتيراد والتصيييدير لصيييال  شيييركة ات واوتمليييك واسيييتثمار وادارة العقيييار والمقييياوالت وتقيييديم خيييدمات االستشيييار

 تبدأ نشاطها التجارق بعد.علماً بأن الشركة لم ،تصاالت السعوديةاإل
 

 :المملكة العربية السعودية –)برافو( شركة االتصاالت العامة (5)
 

شيييركة  وحيييازت فيييي المملكييية العربيييية السيييعودية، م2002فبرايييير فيييي  االتصييياالت العامييية )برافيييو(شيييركة  تأسسيييت

مالهيا  رأس والبيالغ  االتصياالت العامية )برافيو(شيركة  % من100نسبة  لىعم 2014في يناير  ت السعوديةاإلتصاال

االعمال الكهربائية وشيبكات االتصياالت وتجيارة الجملية والتجزئية  فيتعمل هذه الشركة ، و لاير سعودقمليون  200

السيلكية  ق وتركييب وصييانة اجهيزة االتصياالتفي اجهزة االتصياالت السيلكية واالجهيزة الكهربائيية واسيتيراد وتسيوي

  (.34)انظر ايضاح سلكية وتقنية المعلومات المرخصة والال
 

 :المملكة العربية السعودية -شركة سفاير المحدودة  (6)
 

مليييون لاير  100م بييرأس مييال يبلييغ 2014شييركة سييفاير المحييدودة فييي المملكيية العربييية السييعودية فييي يونيييو  تأسسييت

% ميين شييركة سييفاير ، ويشييمل نطيياق عمييل هييذه الشييركة 100االتصيياالت السييعودية نسييبة  جموعييةمسيعودق وتمتلييك 

تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة وأنظمة الحاسب األلي و االتصاالت السيلكية و الالسيلكية ومعيدات االنترنيت وميواد 

ت نقيياط البيييع األلييية وبيييع خييدمات الدعاييية و االعييالن وقطييع الغيييار واألجهييزة الكهربائييية وأجهييزة الييدفع األلييي ومعييدا

وقيد تيم إصيدار السيجل التجيارق للشيركة بتياريخ  .مشغلي االتصاالت وإنشاء مراكز االتصاالت والبيع وبييع الخيدمات

وعليه فإن شركة سفاير تم توحيدها من ضمن القوائم المالية الموحيدة للمجموعية إبتيداء مين الربيع ، م 2015يناير  14

 ن الشركة لم تبدأ نشاطها التجارق بعد.م، علما أ2015األول 
 

 مملكة البحرين  –شركة إنتغرال القابضة )ش. م. ب. م(  (7)
 

أق ميا  ملييون دينيار بحرينيي 28بيرأس ميال  البحيرينمملكية فيي  م2009فيي يونييو  شيركة إنتغيرال القابضية تأسست

، شيركة االتصياالت السيعوديةمين قبيل  ملييون لاير سيعودق بسيعر الصيرف كميا فيي ذليك التياريخ 281يعادل حيوالي 

م زادت شييركة االتصيياالت السييعودية 2011وفييي ديسييمبر  ، رأس مييال الشييركة % ميين51نسييبة والتييي كانييت تمتلييك 

وهي شركة قابضة تملك حصصاً فيي شيركات تعميل فيي مجيال خيدمات المحتيوى  % ،71% لتبلغ 20حصتها بنسبة 

   في دول الخليج. واإلعالم الرقمي
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 إستثمارات الشركة )تتمة(ج( 
 

 المملكة العربية السعودية - )سيلكو(المحدودة  المتقدمةشركة سيل  (8)
 

م وتعميل فيي تجيارة 2008فيي المملكية العربيية السيعودية فيي ينياير  )سييلكو( المحيدودة المتقدمةشركة سيل  تأسست

وبييع  اآللييتصياالت وخيدمات الحاسيب إلعيدات امأجهيزة وتصياالت وإلابطاقيات  خدمات شحنالجملة والتجزئة في 

سيوق تصاالت الثابتة والمتنقلة وصيانة وتشغيل المجمعات التجارية، وتعمل الشركة في الإلوإعادة بيع كافة خدمات ا

 عليى حصيةم 2011فيي ديسيمبر  تصياالت السيعوديةإلشيركة ا و حيازت ميانع  ولها فيروع فيي البحيرين و السعودق

م  2015ديسيمبر  25بتاريخ وملييون لاير سيعودق.100 رأس مالهيا والبالغ المحدودة قدمةالمت% من شركة سيل 60

وافق مجلس إدارة الشركة على تقديم عرض لشراء حصة )اتحياد سييل( فيي شيركة سييل المتقدمية )سييلكو( والبالغية 

سيييل علييى هييذا مليييون لاير سييعودق، والتييزال الشييركة فييي إنتظييار رد مييالك اتحيياد  400% وذليك بمبلييغ وقييدره 40

 العرض.
 

 دولة الكويت : –( ) ش.م.ك( فيفاشركة االتصاالت الكويتية )   (9)
 

تصاالت الكويتية )فيفا( والبيالغ إل% من شركة ا26م على نسبة 2007تصاالت السعودية في ديسمبر إلحازت شركة ا

صييرف كمييا فييي ذلييك مليييون لاير سييعودق بسييعر ال 687مليييون دينييار كييويتي أق مييا يعييادل حييوالي  50مالهييا  رأس

 4ل التجيارق لهيا فيي وقد بيدأ التشيغي الهاتف الجوال في السوق الكويتي التاريخ، وتعمل هذه الشركة في مجال خدمات

 م.2014ديسييمبر  14، وقييد تييم إدراجهييا كشييركة مسيياهمة فييي سييوق الكويييت ليي وراق المالييية فييي م2008ديسييمبر 

الكويتييية )فيفييا( وتعييالج اسييتثمارها فيهييا بطريقيية التوحيييد  تصيياالتإلتصيياالت السييعودية تييدير شييركة اإلمجموعيية ا

 لسيطرتها على السياسات المالية والتشغيلية وذلك بسبب تمثيلها في مجلس إدارتها بأغلبية األعضاء.

تقييدمت الشييركة بعييرض إختيييارق لشييراء األسييهم غييير المملوكيية فييي شييركة االتصيياالت  م 2015ديسييمبر  27بتيياريخ 

 لمسياهمي شيركة فيفيا% من إجمالي عدد األسهم القائمة. بلغ العرض المقدم مين الشيركة 74والتي تمثل ( فيفاالكويتية )

االختييارق  مدة العرضم انتهت 2016يناير  31بتاريخ ولاير سعودق(، 12.37دينار كويتي واحد لكل سهم )مايعادل 

% ميين 25.8ة تنسييب مييا تمثييل، ماً سييه 128.860.518عييدد االسييهم التييي قبلييت بييالعرض  وبلغييتالمقييدم ميين الشييركة 

دينيار كيويتي  128.860.518اجمالي األسهم المصدرة لشركة االتصاالت الكويتيية )فيفيا( ، و تبليغ قيمية تليك األسيهم 

% بيدال 51.8بهذا تصب  حصة الشركة في شيركة فيفيا الكوييت ولاير سعودق(  1.590.138.792)ما يعادل حوالي 

 .(35)انظر إيضاح %.26من 
 

 :اإلمارات العربية المتحدة –تصاالت المحدودة إلة أوجيه لشرك   (10)
 

مسيجلة فيي إميارة دبيي بدولية اإلميارات العربيية المتحيدة وليديها قابضية تصاالت المحدودة هي شيركة إلشركة أوجيه ل

عليى  شركة االتصاالت السعوديةتصاالت في تركيا وجنوب أفريقيا. حازت إلثمارات في شركات تعمل في قطاع ااست

مليييار دوالر أمريكييي أق مييا  3.6مالهييا  والبييالغ رأس م2008تصيياالت فييي أبريييل إل% ميين شييركة أوجيييه ل35نسييبة 

 مليار لاير سعودق بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ.  13.5حوالي يعادل 
 

 ماليزيا: –مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة  (11)
 

% من مجموعة ماكسييس القابضية الماليزيية 100كانت تمتلك  زيا في مالي بيناريانج الماليزية شركة استثمارية قابضة

(Maxisالتي تعمل في قطاع ا )تيم ، وقيد الماليزيية بالسيوق المالييةتصاالت المتنقلة في ماليزيا والتي لم تكن مدرجية إل

 السييوق الماليييةفييي % ميين أسييهم ماكسيييس لالكتتيياب العييام وأدرجييت تبعيياً لييذلك 30م طييرح 2009فييي شييهر نييوفمبر 

، وبييذلك انخفضييت نسييبة ملكيتهييا فييي شييركة 2012فييي شييهر يوليييو % 5 أخييرى تبلييغ حصيية ، كمييا تييم بيييعالماليزييية

 (.  Aircel -) شركة إيرسيل  الهند دولةاستثمارات أخرى في كما يوجد لديها %. 65ماكسيس إلى 
 

 والبيالغ رأس م2007 بينارييانج فيي سيبتمبر مجموعية% مين 25تصياالت السيعودية عليى نسيبة إلحازت شيركة اوقد 

 مليار لاير سعودق بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ. 23مليار رينجت ماليزق أق ما يعادل حوالي  20.7مالها 
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 إستثمارات الشركة )تتمة(ج( 
 

 :)تتمة( ماليزيا –مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة  (11)
 

 الخييارجي فييي مجموعيية بيناريييانج جييي إس إم القابضيية هاة اسييتثمارقامييت المجموعيية بمراجعيي ،م2013خييالل عييام 

. وعلييه وقعيت االسيتثمار االمشيترك عليى هيذ التيأثيرالفعليبما في ذلك طريقة إدارتها وتحديد مدى  )مشروع مشترك(

)احدى سييلتعديل في االتفاقية مع باقي الشركاء في مجموعة بيناريانج فيما يتعليق بحقوقهيا التشيغيلية فيي مجموعية إير

فيي مجموعية  اسيتثمارهامعالجية  قامت المجموعة بيالتوقف عين وبناء على ذلك الشركات التابعة لمجموعة بيناريانج(.

 .م2013إبتداء من الربع الثاني  إيرسيل  بطريقة حقوق الملكية
 

 :المملكة العربية السعودية –الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة  (12)
 

م بغييرض 2002فييي سييبتمبر  )ذات مسييئولية محييدودة مختلطيية(  بييية للكوابييل البحرييية المحييدودةالشييركة العر تأسسييت

تصياالت إلودية وجمهورية السودان لتمريير اإنشاء وتأجير وإدارة وتشغيل كيبل بحرق يربط بين المملكة العربية السع

م، 2003شيهر يونييو ريية المحيدودة فيي بينهما وأق دول أخرى. وقد بدأ النشاط التشغيلي للشركة العربية للكوابيل البح

% ميين الشييركة العربييية للكوابييل البحرييية 50نسييبة  علييى م2002فييي سييبتمبر  السييعودية االتصيياالتشييركة وتملكييت 

 .سعودق مليون لاير 75 مالها رأس والبالغ المحدودة
 

 :المملكة العربية السعودية –تصاالت الفضائية )عربسات( إلالمؤسسة العربية ل (13)
 
م. وتيوفر عربسيات عيدداً مين 1976ء هذه المؤسسة من قبل الدول األعضاء في الجامي)عة العرب)ي)ية فيي أبرييل تم إنشا

بصييورة أساسييية الخييدمات لهييذه الييدول األعضيياء إضييافة إلييى كافيية القطاعييات الرسييمية والخاصيية فييي نطيياق تغطيتهييا و

)صيوتية، نقيل بيانيات، فياكس وتلكيس(،  اإلقليمية تشمل الخدمات المقدمة حالياً: الخدمة الهاتفية، منطقة الشرق األوسط

 به تلفزيوني، به إذاعي إقليمي، خدمات استعادة الخدمة وتأجير ِسعات على أساس سنوق أو شهرق.

تصيياالت إل% ميين المؤسسيية العربييية ل36.66 م علييى حصيية1999فييي أبريييل تصيياالت السييعودية إلشييركة ا حييازت

بسييعر  سييعودق مليييون لاير 1.875يعييادل مليييون دوالر أمريكييي مييا  500 مالهييا رأس والبييالغ الفضييائية )عربسييات(

 الصرف كما في ذلك التاريخ.
 

 :المملكة العربية السعودية –تصالإلشركة مراكز ا (14)
 

تصيال و اسيتعالمات اليدليل إللتقديم خدمات مراكيز ا)ذات مسئولية محدودة مختلطة(  تصالإلشركة مراكز ا تأسست

تصيياالت إلشييركة ا تملكييت م بالمملكيية العربييية السييعودية ، و2010نهاييية ديسييمبر  فييي  (Aegis)مييع شييركة أيجييز 

 4.5 والبيالغ رأس مالهيا تصيالإلشيركة مراكيز ا مين %50حصية تبليغ حيوالي عليى م2010فيي ديسيمبر  السعودية

 قامت الشركة خالل الربيع سهم(. 450،000سهم من أصل  225،001األسهم المملوكة ) عدد  مليون لاير سعودق

األخيرين حسيب بنيود ركة مراكيز االتصيال لصيال  الشيركاء % مين حصيتها فيي شي1 ةتنسيب ميا م ببييع2015الرابع 

 سهم(. 450،000سهم من أصل 220.500األسهم المملوكة ) عدد %49لتصب  حصة الشركة  إتفاقية الشركاء
 

 :المملكة العربية السعودية –اتحاد فيرجن موبايل السعودية  (15)
 

م لتقديم خدمات مشغلي 2013ذات مسئولية محدودة( خالل العام د فيرجن موبايل السعودية )تأسست شركة اتحا

م وتمتلك شركة االتصاالت السعودية 2014شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية، وقد بدأت نشاطها خالل العام 

خالل  .لاير سعودق( مليون 20 م:2014مليون لاير سعودق ) 52% من رأس مال شركة فيرجن والبالغ 10حصة 

اتحاد فيرجن موبايل السعودية نتيجة دخول شريك جديد شركة تم تعديل اتفاقية الشركاء و عقد تأسيس  م2015عام 

ستثمار استثمار متاح للبيع إلى امن  في اتحاد فيرجن موبايل السعودية ستثمار الشركةاونتج عن ذلك إعادة تصنيف 

 وق الملكية.في شركة زميلة يعالج وفق طريقة حق
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 السياسات المحاسبية الهامة -2
 

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

تييم إعييداد القييوائم المالييية الموحييدة المرفقيية وفقيياً لمعييايير المحاسييبة المتعييارف عليهييا فييي المملكيية العربييية السييعودية 

انونيين. وتتضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة القوائم الماليية للشيركة والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين الق

 .1الواردة في اإليضاح وشركاتها التابعة 
 

تتفق السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة المدرجة أدناه مع السياسات المحاسبية المبينية 

 .م2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في  لمدققةافي القوائم المالية الموحدة 
 

بإستثناء اإلستثمارات المقتنياه ألغيراض المتياجرة واإلسيتثمارات  التاريخية وفقاً لمبدأ التكلفةالموحدة تعد القوائم المالية 

 المتاحة للبيع واألدوات المالية المشتقة والتي تقاس بالقيمة العادلة.
 
 ليةالقوائم الما توحيدس اأس 2 -2
 

يييتم تصيينيف الشييركات التييي تمييارس المجموعيية عليهييا السيييطرة كشييركات تابعيية. وتعييرف السيييطرة بأنهييا القييدرة علييى 

استخدام، أو توجيه استخدام، أصول منشأة أخرى الكتساب منافع اقتصادية. يبدأ توحيد القوائم الماليية للشيركات التابعية 

 من تاريخ السيطرة وينتهي بفقدانها. ضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة اعتباراً 
 

إذا كانيت ذات  المجموعية،األرصدة والمعامالت داخل المجموعة وأية مكاسب غير محققة ناتجة من المعامالت داخيل 

 أهمية نسبية، يتم استبعادها عند إعداد القوائم المالية الموحدة.
 
 استخدام التقديرات 3 -2
 

وحيدة وفقياً لمعيايير المحاسيبة المتعيارف عليهيا فيي المملكية العربيية السيعودية اسيتخدام يتطلب إعداد القيوائم الماليية الم

التقييديرات المحاسييبية واالفتراضييات التييي تييؤثر فييي مبييالغ األصييول والخصييوم واإلفصيياح عيين األصييول وااللتزامييات 

 رة القوائم المالية الموحدة.المحتملة في تاريخ القوائم المالية الموحدة وعن مبالغ اإليرادات والمصروفات خالل فت
 
 
 فترة القوائم المالية الموحدة 2-4
 

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

 النقد وما يماثله 2-5
 

لة ذات فتييرة اسييتحقاق يشييمل النقييد ومييا يماثلييه النقييد فييي الصييناديق واألرصييدة لييدى البنييوك واالسييتثمارات عالييية السيييو

 يوماً أو أقل من تاريخ شرائها وفيما عدا ذلك تصنف استثمارات قصيرة األجل. 90قدرها 
 

 ستثمارات قصيرة األجلا 2-6
 

تشمل اإلسيتثمارات قصييرة األجيل المرابحيات اإلسيالمية ميع البنيوك المحليية واإلقليميية والدوليية ذات التصينيف اإلئتمياني 

 وال تزيد عن سنة. يومأ 91تقل عن ال العالي وذلك لفترات 
 
 حسابات المدينين 2-7
 

يظهر رصييد حسيابات الميدينين بصيافي القيمية القابلية للتحقيق التيي تمثيل قيمية الفيواتير مضيافاً إليهيا اإلييراد المسيتحق 

 المتعلق برسوم االستخدام غير المفوترة ناقصاً مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. 
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 )تتمة( حاسبية الهامةالسياسات الم -2
 
 )تتمة( حسابات المدينين 2-7
 

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

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

 يل والعمر الزمني للدين، وخبرة المجموعة في تحصيل الديون السابقة والحالة االقتصادية العامة.وفئة العم
 
 مقاصة الحسابات 2-8
 

لدى المجموعة اتفاقيات مع مشغلي شبكات اتصاالت خارجية و جهات أخيرى تتضيمن بموجبهيا إجيراء مقاصية بشيكل 

 والدائنة لنفس المشغل الخارجي أو الجهات األخرى.دورق مع تلك الجهات بحيه يتم مقاصة األرصدة المدينة 
 
 المخزون 2-9 
 

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

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

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

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

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

منفصل ل صناف الرئيسية. وعندما يكون هذا 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 جوهرق  

 خذها في االعتبار عند تكوين المخصص.في قيمتها قد تم أ
 
 الممتلكات والمنشآت والمعدات واالستهالك 2-10
 

ببيانيات تاريخيية تفصييلية كافيية لتسيجيل الممتلكيات والمنشيآت  اإلتصياالتقطياع م، ليم يحيتفظ 1998مايو  2قبل  (1)

ن قطياع ت التيي تيم تحويلهيا ميوالمعدات وفق التكلفة التاريخية، ولذا تم تسجيل كافة الممتلكيات والمنشيآت والمعيدا

م طبقياً للتقيويم اليذق قاميت بيه الشيركة وبمسياعدة خبيراء تقيويم محلييين 1998مايو  2تصاالت إلى الشركة في إلا

 ودوليين. 
 

 وفيما يلي األسس الرئيسية المستخدمة في التقويم:

 قيمة التقويم    األراضي  -     

 االستبدال المستهلكةتكلفة   المباني والمنشآت والمعدات -      
 

( أعاله يتم تسجيل الممتلكات والمنشآت والمعدات التي تقتنيها المجموعية بالتكلفية  1( في ما عدا ما ورد في الفقرة )2)

 التاريخية.
 

تشمل تكلفية الشيبكة جمييع النفقيات حتيى نقطية التوصييل للعمييل، بميا فيي ذليك أتعياب المقاولي)ين والميواد والعمالية  (3)

 تى تاريخ وضع هذه األصول في الخدمة. المباشرة، ح
 

يييتم احتسيياب اسييتهالك الممتلكييات والمنشييآت والمعييدات باسييتثناء األراضييي باسييتخدام طريقيية القسييط الثابييت علييى  (4)

 األعمار التشغيلية التقديرية ل صول حسب ما يأتي:
 

 عدد السنوات 

 50  – 20 المباني

 25  –  3  تصاالت إلشبكة ومعدات ا

 8  –  2  ألخرى                                                األصول ا
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -2
 
 )تتمة( الممتلكات والمنشآت والمعدات واالستهالك 2-10
 

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

 وفي كلتا الحالتين تتم رسملتها.
 

يييتم تحديييد المكاسييب والخسييائر الناتجيية ميين اسييتبعاد/بيع الممتلكييات والمنشييآت والمعييدات وذلييك بمقارنيية القيميية  (6)

 المتحصلة مع القيمة الدفترية ل صول المستبعدة/المباعة وتدرج المكاسب والخسائر في قائمة الدخل الموحدة. 
 

ممتلكات والمنشآت والمعدات التيي ييتم فيهيا تحوييل جيوهرق لمنيافع ومخياطر الملكيية إليى يتم تصنيف إيجارات ال (7)

المجموعة كإيجيارات رأسيمالية. ييتم إثبيات اإليجيار الرأسيمالي فيي تياريخ نشيأته بالقيمية العادلية ل صيل أو القيمية 

اإليجييار إلييى جييزأين همييا الحالييية للحييد األدنييى لييدفعات اإليجييار، أيهمييا أقييل. ويييتم تجزئيية كييل دفعيية ميين دفعييات 

المصييروف التمييويلي الييذق يجييب تحميلييه علييى دخييل السيينة الحالييية واليينقص فييي قيميية االلتييزام عيين عقييد اإليجييار 

 الرأسمالي.
 

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

ة لعقيود حقيوق االمتيياز )إن وجيدت( عليى عمرهيا االنتياجي أو ميدة العقيد يتم استهالك الموجودات الثابته الخاضع (9)

 أيهما أقصر.  
 
 تكاليف برامج الحاسب اآللي 2-11
 

يتم رسملة التكاليف المتعلقة ببرامج التشغيل والتطبيقات التي يتم شراؤها من المورد حينما تفي بمعيايير الرسيملة،  (1)

ألصول أو أن تزيد بشكل ملحوظ العمر اإلنتاجي ل صل، ويتم إطفاؤهيا ومنها تحسين القدرة اإلنتاجية ألصل من ا

 على فترة االنتفاع بها. 
 
يتم رسملة تكاليف برامج التشغيل المطورة داخليياً إذا اسيتوفت معيايير الرسيملة، ومنهيا تخصييص مجموعية عميل  (2)

وييتم إطفاؤهيا عليى فتيرة االنتفياع  داخلية معينة لتطيوير البيرامج وأن يمكين تحدييد التكياليف ذات العالقية بسيهولة،

 بها.
 
يييتم تحميييل تكيياليف بييرامج التطبيقييات المطييورة داخلييياً كمصييروفات عنييد حييدوثها، وإذا تعييذر تحديييد تكلفيية بييرامج  (3)

أنظمة التشغيل بشكل منفصل عين تكياليف أجهيزة الحاسيب اآلليي ذات الصيلة فييتم تسيجيل بيرامج أنظمية التشيغيل 

 كجزء من الجهاز.
 
فييية اإلضيييافات أو التعيييديالت أو عملييييات تطيييوير البيييرامج الالحقييية سيييواء كانيييت تشيييغيلية أو تطبيقيييية تحميييل تكل (4)

 كمصروفات عند حدوثها.
 
 تحمل تكاليف التدريب المرتبطة ببرامج الحاسب اآللي وتكاليف تحويل البيانات كمصروفات عند حدوثها. (5)
 

 األصول غير الملموسة 2-12
 

 الشهرة
 

  ء حصة في الشركات التابعة. وتمثل زيادة تكلفة الشراء عن حصية المجموعية فيي تنشأ الشهرة عند شرا

القيميية العادليية لصييافي األصييول للشييركة التابعيية فييي تيياريخ الشييراء. وعنييدما يكييون هييذا الفييرق سييالباً يييتم 

 عملية االستحواذ. االتي تمت به بالسنةتسجيله فوراً كمكاسب ضمن قائمة الدخل الموحدة 
 

  لشهرة بالتكلفة وتخفض بأق خسائر هبوط في قيمتها )إن وجدت(.يتم قياس ا 
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 تصاالت المتنوعة إلالترددي وتراخيص تقديم خدمات ا حقوق الطيف
 

ابتداًء مين تياريخ تقيديم الخدمية باسيتخدام  يتم تسجيل هذه األصول غير الملموسة عند الشراء بالتكلفة ويتم اطفاؤها

ييتم إطفياء التيراخيص عليى و ،طريقة القسيط الثابيت عليى ميدى اعمارهيا اإلنتاجيية أو الميدة النظاميية أيهميا أقصير

 .سنة 30-20فترات تتراوح بين 
 
 الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة 2-13
 

ل دورق لمعرفة ما إذا كانت هنالك مؤشيرات عليى وجيود هبيوط تقوم المجموعة بمراجعة األصول غير المتداولة بشك

في قيمتها الدفترية. ويتم في حالة وجود هذه المؤشرات تقدير القيمة الممكن استردادها ل صل. وتستخدم لهذا الغيرض 

 تعتبر الزيادة في وحدة توليد النقد التي يتبع لها األصل في حالة تعذر تقدير القيمة القابلة لالسترداد ل صل بمفرده. و

القيمة الدفترية ل صل عن القيمة الممكن استردادها هبوطاً في قيمة األصل تسيجل كخسيارة فيي قائمية اليدخل الموحيدة 

للفترة الماليية التيي تحيده فيهيا. وإذا ثبيت مسيتقبالً زوال األسيباب التيي أدت إليى الهبيوط فيي قيمية األصيل فييتم عكيس 

المالية التي تحيده فيهيا، بميا ال  السنةالشهرة( وتثبت كدخل في قائمة الدخل الموحدة في خسارة هبوط القيمة )باستثناء 

يتجاوز القيمة الدفتريية التيي كيان مين الممكين تحدييدها فيميا ليو ليم ييتم إثبيات خسيارة هبيوط قيمية األصيل فيي الفتيرات 

 المالية السابقة.
 
 االستثمارات  2-14
 

 ق الملكية االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقو
 

 االستثمارات في المشاريع المشتركة  -أ
 

المشييروع المشييترك هييو ترتيييب تعاقييدق تقييوم بموجبييه المجموعيية وأطييراف أخييرى بنشيياط اقتصييادق يخضييع للسيييطرة 

المشتركة وذلك عندما تتطلب القرارات االستراتيجية المالية والتشغيلية المتعلقة بنشاطات المشيروع المشيترك الموافقية 

 ماع من كل األطراف المشاركة في السيطرة.باإلج

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

 المشتركة.
 

تييتم معالجيية الشييهرة الناتجيية ميين شييراء المجموعيية لحصيية فييي المشيياريع تحييت السيييطرة المشييتركة كجييزء ميين حسيياب 

 تثمار في المشروع المشترك عند تطبيق طريقة حقوق الملكية. االس
 

ميين  المجموعييةعنيد الشييراء بالتكلفية، ويييتم تعيديلها بعييد ذليك بمييا يخيص  فييي المشياريع المشييتركة ييتم قيييد االسيتثمارات

ليك المسيتثمر فيهيا وأرباحهيا الموزعية وأق تغييرات فيي حقيوق ملكيتهيا، وذ المشاريع المشيتركةصافي دخل )خسارة( 

المسيتثمر فيهيا. وتظهير هيذه االسيتثمارات فيي قائمية  المشياريع المشيتركةفيي صيافي أصيول  المجموعيةلتعكس حصة 

ميين صييافي دخييل )خسييارة(  المجموعييةالمركييز المييالي الموحييدة ضييمن األصييول غييير المتداوليية، ويظهيير مييا يخييص 

 المستثمر فيها في قائمة الدخل الموحدة. المشاريع المشتركة
 

 ارات في الشركات الزميلةاالستثم -ب
 

الشركات الزميلة هي تلك الشركات أو المنشآت األخرى التي تميارس المجموعية عليهيا تيأثيراً مهمياً ولكنهيا ال تسييطر 

% ميين حقييوق التصييويت. التييأثير المهييم هييو القييدرة علييى المشيياركة فييي 50-20عليهييا، وتييرتبط عموميياً بييامتالك نسييبة 

 للشركات الزميلة دون التمكن من السيطرة على تلك السياسات.السياسات المالية والتشغيلية 
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 )تتمة(االستثمارات  2-14
 

 )تتمة(االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية 
 

 )تتمة( االستثمارات في الشركات الزميلة -ب
 

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

ميين صييافي دخييل  المجموعييةالملكييية، يييتم قيييد االسييتثمارات عنييد الشييراء بالتكلفيية، ويييتم تعييديلها بعييد ذلييك بمييا يخييص 

 المجموعية )خسارة( الشركات المستثمر فيها وأرباحها الموزعة وأق تغيرات في حقوق ملكيتهيا، وذليك ليتعكس حصية

في صافي أصول الجهة المستثمر فيهيا. وتظهير هيذه االسيتثمارات فيي قائمية المركيز الميالي الموحيدة ضيمن األصيول 

ميين صييافي دخييل )خسييارة( الشييركات المسييتثمر فيهييا فييي قائميية الييدخل  المجموعييةغييير المتداوليية، ويظهيير مييا يخييص 

 الموحدة.
 

 االستثمارات األخرى

وراق المالييية المتاحيية للبيييع التييي ال تييؤدق إلييى سيييطرة أو تييأثير هييام علييى أسيياس القيميية يييتم تسييجيل االسييتثمار فييي األ

العادلة، وتحسب القيمة العادلة  ل وراق المالية المتاحة للبيع التيي تتيوفر لهيا قيمية سيوقية عليى أسياس هيذه القيمية. أميا 

بسيبب عيدم وجيود سيوق نشيط لتبادلهيا أو عيدم تيوفر  األوراق المالية المتاحة للبيع التي ال يمكين تحدييد قيمتهيا العادلية،

مؤشرات أخيرى يمكين مين خاللهيا تحدييد القيمية السيوقية بموضيوعية، فتكيون تكلفتهيا هيي البيديل للقيمية العادلية. وييتم 

إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة فيي بنيد مسيتقل ضيمن حقيوق المسياهمين فيي قائمية المركيز الميالي الموحيدة إن 

رية. ويتم إظهار الخسائر الناتجة عن االنخفاض الدائم فيي القيمية العادلية بأقيل مين التكلفية فيي قائمية اليدخل كانت جوه

 الموحدة للفترة التي يحده فيها االنخفاض.
 

التيي تحيده فيهيا، وييتم عكيس  السينةيتم إثبات المكاسب والخسائر الناتجة عن بيع األوراق المالية المتاحة للبييع خيالل 

 ب أو خسائر غير محققة تم إثباتها سابقاً في قائمة الدخل الموحدة.أق مكاس
 

ييتم تسييجيل االسييتثمار فييي األوراق المالييية التيي يحييتفظ بهييا إلييى تيياريخ االسيتحقاق علييى أسيياس التكلفيية المعدليية بمقييدار 

ؤقت في القيمية العادلية االستنفاد في العالوة أو الخصم، إن وجدت. ويتم إظهار الخسائر الناتجة عن االنخفاض غير الم

 عن تكلفتها ضمن قائمة الدخل الموحدة للفترة التي يحده فيها االنخفاض. 
 
 الزكاة 15 -2
 

تقوم المجموعة باحتساب وتسجيل مخصص الزكاة المبني على أسياس الوعياء الزكيوق ضيمن القيوائم الماليية الموحيدة 

ويتم تسجيل الفروقات الناتجة عن الربط الزكوق النهيائي فيي  وفقاً ألحكام وقواعد فريضة الزكاة الشرعية في المملكة.

 التي يتم فيها اعتماد هذا الربط من مصلحة الزكاة والدخل. السنة
 
 الضرائب 2-16
 

 يتم احتساب الضريبة للشركات المستثمر فيها خارج المملكة وفقاً ل نظمة الضريبية المتبعة في بلدانها.
 

 الضرائب المؤجلة 
 

ل الضرائب المؤجلة للشركات األجنبية فقط في حالة احتميال وجيود أربياح مسيتقبلية خاضيعة للضيريبة يمكين يتم تسجي

مقابلها استخدام الفروقات المؤقتة لتلك الشركات. ويتطلب هذا حكمياً يتعليق بياألداء الميالي المسيتقبلي للشيركة األجنبيية 

 التي قامت بإثبات الضريبة المؤجلة.
 
 نهاية الخدمة مخصص مكافأة  2-17
 

يمثل مخصص مكافأة نهاية الخدمة مبالغ مستحقة تدفع للموظفين عند انتهاء عقود عملهيم، وفقياً ل نظمية المعميول بهيا 

 في المملكة العربية السعودية والدول المستثمر فيها. 
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 معامالت العمالت األجنبية 2-18
 

 عرضعملة التعامل وال
 

يتم قياس البنود المضمنة في القوائم المالية الموحدة لكل منشأة في المجموعة باستخدام عملة البيئة االقتصيادية الرئيسية 

 التي تعمل فيها المنشأة "عملة التعامل".
 

 إن هذه القوائم المالية الموحدة يتم عرضها باللاير السعودق.
 

 المعامالت واألرصدة
 

العمالت األجنبية ل صول وااللتزامات النقدية محددة القيمة باستخدام أسعار الصرف السيائدة فيي يتم تحويل األرصدة ب

 تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
 

يييتم تسييجيل المكاسييب والخسييائر الناتجيية عيين تسييوية معييامالت العمييالت األجنبييية و المكاسييب والخسييائر غييير المحققيية 

 ة للعمالت األجنبية إلى اللاير السعودق في قائمة الدخل الموحدة.الناتجة عن تحويل األرصدة النقدي
 

 منشآت المجموعة )ترجمة القوائم المالية(
 

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

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

 )الصيرف  عليى أسياس سيعر القائمية فيي تياريخ االسيتحواذ تترجم بنود حقوق الملكية )ما عيدا األربياح المبقياة

 .تاريخال ذلك السائد في
 

  ميا بعيد تياريخ االسيتحواذ بسيعر التحوييل  )ميا عيدا األربياح المبقياة(يترجم التغيير فيي عناصير حقيوق الملكيية

 وء العنصر.السائد عند نش
 

  يترجم بند األرباح المبقاة كما يلي: األرباح المبقاة المترجمة في نهاية العام الماضي مضافاً إليها صيافي دخيل

ميين قائميية الييدخل الموحييدة المترجميية مطروحيياً منهييا قيميية التوزيعييات المعلنيية مترجميية بسييعر الصييرف  السيينة

 السائد وقت إعالنها.
 

 أميا بنيود السينةتم ترجمتها باستخدام المتوسيط الميرج  لسيعر الصيرف خيالل عناصر قائمة الدخل الموحدة ي .

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

  كل فروقات تحويل العملة الناتجة يتم تسيجيلها فيي بنيد مسيتقل ضيمن حقيوق المسياهمين إذا كانيت ذات أهميية

 نسبية.
 

نشآت جزئياً أو التخلص منها فإن الفروقات التي سبق تسجيلها ضمن حقوق المساهمين يتم إثباتها فيي وعند بيع هذه الم

 قائمة الدخل الموحدة كجزء من مكاسب أو خسائر البيع.
 
 االلتزامات المحتملة 2-19
 

ه أو أحييداه االلتييزام المحتمييل هييو التييزام قييد ينشييأ ميين أحييداه سييابقة ووجييوده سيييتأكد فقييط بوقييوع أو عييدم وقييوع حييد

مستقبلية غير مؤكيدة ليسيت ضيمن السييطرة الكاملية للمجموعية، أو هيو التيزام حيالي غيير مسيجل بسيبب أنيه لييس مين 

المحتمل أن تدفقاً خارجاً للموارد سيكون مطلوباً لتسديد االلتزام. وفي حالة عيدم إمكانيية قيياس مبليغ االلتيزام بموثوقيية 

 اللتزامات المحتملة لكنها تفص  عنها في القوائم المالية الموحدة.كافية فإن المجموعة ال تقوم بتسجيل ا

 

 

 



    )شركة مساهمة سعودية( صاالت السعوديةتل شركة ا
 )تتمة( م2015 ديسمبر 31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  

18 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -2
 
 إثبات اإليرادات 2-20
 

منيافع اقتصيادية للمجموعية وذليك عنيد امكانيية قيياس منهيا تيدفق أن ت عنيدما يكيون مين المحتميليتم اثبيات االييرادات 

للمقابييل المييادق المسييتلم أو المسييتحق ميين بيييع تسييجيل اإليييرادات بالقيميية العادليية االيييرادات بشييكل موثييوق بييه. يييتم 

 .لمنتجات وخدمات االتصاالت المقدمة وتظهر صافية من الخصوماتا
  

إييراد وت والتيي تتمثيل فيي رسيوم الخيدمات، ة على اإليرادات بشكل رئيسي من تقديم خدمات االتصاالشركتحصل ال

وم الربط البيني، الخدمات البيانية، ورسيوم البنيى التحتيية والتركييب والتشيغيل، ومبيعيات المكالمات، والرسائل، ورس

 ة األخرى.ضافاالجهزة والخدمات الم
 

 يتم اثبات االيرادات وفقا لالعتبارات التالية:
 

  ،تحتسيييب وييييتم احتسييياب إييييرادات رسيييوم الخيييدمات، وإييييرادات المكالميييات، والرسيييائل عنيييد تقيييديم الخدمييية

ات التي لم يتم إصدارفواتير لها بعد والناتجة من الخدمات التي تم تقديمها بالفعل فيي نهايية كيل فتيرة، اإليراد

 تأجيل احتساب اإليرادات غير المستحقة من الخدمات التي سيتم تقديمها في المستقبل.ويتم 
 

  للبطاقيات المباعية وييتم  عليى أسياس االسيتخدام الفعليي مسيبقة اليدفع البطاقياتيتم اثبات االيرادات من مبيعات

االعتراف بالجزء الغير مستخدم كيإيرادات مؤجلية اليى حيين اسيتخدام العمييل أو انتهياء فتيرة صيالحية رصييد 

 هذه البطاقات.
 

 عليى ميدى  يتم اثبات رسوم االشتراك الشهرق والتيي ال تيرتبط بحجيم االسيتخدام وفقيا لطريقية القسيط الثابيت

 فترة تقديم الخدمة.
 

 تشمل على تقديم اكثر من خدمية واحيدة للعمييل والتيي لهيا  والتي ينشأ عنها إيراداتلترتيبات ا عضلب بالنسبة

 تلييك يييتم توزيييع قيمييةو فإنييه يييتم تقسيييم تلييك الترتيبييات إلييى عناصيير فردييية قيميية للعميييل علييى اسيياس فردق،

شيكل عيام، تقيوم الترتيبات عليى كيل خدمية وذليك عليى اسياس القيمية العادلية النسيبية لكيل عنصير فيردق. وب

المجموعة بتحديد القيمة العادلة للعناصير الفرديية وفيق االسيعار التيي ييتم بهيا بييع الخيدمات بصيورة نظاميية 

 على اساس فردق.
 

  يتم اثبات ايرادات الربط والتجوال ومرور البيانات مع مشغلي االتصاالت المحلية والدوليية االخيرى بتياريخ

 دمات الفعلية المسجلة ووفقا للتعرفة المتفق عليهاتقديم الخدمات وذلك على اساس الخ
 

  يتم اثبات االيرادات من بيع المعدات بما في ذليك اجهيزة االتصيال عنيد انتقيال المنيافع والمخياطر المصياحبة

 البضاعة الى المشترق وقياس مبلغ االيرادات بشكل موثوق به.  لملكية
 

  الصيادر بشيأنها فيواتير مقيدماً وييتم إثباتهيا عليى  خيدماتبرسيوم ال االعتيراف بياإليرادات الخاصيةيتم تأجييل

 التي يتم فيها تقديم الخدمات.  الفتراتمدى 
 

  يتم إثبات إيرادات الخدمات المقدمة للعمالء عند تحصيلها إذا كان لدى الشيركة درجية عاليية مين عيدم التأكيد

 .إمكانية تحصيلهان م
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 برنامج والء العمالء 2-21

 
ت أت متنوعة بهدف المحافظة على عمالئها ؛ تعتمد مكافأتقدم المجموعة برنامج والء للعمالء يحتوق على مكاف

عادة شحن الهواتف اهذا البرنامج على من  العمالء المشاركين نقاط عند سداد الفواتير المستحقة عليهم أو عند 
ت أت و يتم االعتراف بالمقابل المالي لرصيد هذه المكافأتبدالها بمجموعة من المكافمسبقة الدفع. هذه النقاط يتم اس

على أساس القيمة العادلة و التي يتم تقديرها باستخدام المتوسط المرج  لقيمة سداد النقاط. المبلغ المخصص لهذه 
النقاط يتم تأجيله من ضمن االيرادات المؤجلة و يتم االعتراف به عندما يتم استبدال النقاط أو عندما تنتهي فترة 

 السماح باالستبدال.
 

 تكلفة الخدمات 2-22
 

ل جميع التكاليف التي تكبدتها المجموعة لتقديم الخدمات ولها ارتباط مباشر باإليرادات المتولدة من استخدام الشيبكة تمث

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

 لمملكية تصياالت باإلجموعية مقابيل حقيوق تقيديم خيدمات االرسوم الحكوميية وهيي التكياليف المترتبية عليى الم

 والدول المستثمر بها بما في ذلك استخدام الطيف الترددق.
 

  رسييوم اسييتخدام الشييبكات الخارجييية والمتمثليية فييي تكيياليف الييربط بشييبكات اتصيياالت أجنبييية ومحلييية متعلقيية

 بمكالمات عمالء المجموعة.
 
 المصروفات البيعية والتسويقية 2-23
 

ولها ارتباط مباشر بتسويق وتوزييع وبييع الخيدمات. وتسيجل عنيد حيدوثها تمثل جميع التكاليف التي تكبدتها المجموعة 

إذا لييم يتسيين تحديييد الفتييرات المسييتفيدة منهييا، أمييا إذا أمكيين تحديييد الفتييرات المسييتفيدة فيييتم تحميلهييا علييى الفتييرات ذات 

 الصلة.
 
 المصروفات العمومية واإلدارية  2-24
 

المجموعيية والتيي ال يمكين ربطهييا بشيكل مباشيير بتكياليف الخييدمات أو  تمثيل جمييع المصيياريف التشيغيلية التييي تكبيدتها

بالمصاريف البيعية والتسويقية. وتسجل عنيد حيدوثها إذا ليم يتسين تحدييد الفتيرات المسيتفيدة منهيا، أميا إذا أمكين تحدييد 

 الفترات المستفيدة فيتم تحميلها على الفترات ذات الصلة.
 
 ربح السهم 2-25

سهم من األرباح على أساس قسمة الدخل من العمليات التشغيلية والعمليات األخيرى ) المصيروفات يتم احتساب عائد ال

الماليية، عليى المتوسيط الميرج   للسنة، وصافي الدخل الملكية غير المسيطرةواإليرادات األخرى (، قبل استبعاد حقوق 

 .السنةلعدد األسهم القائمة خالل 
 
 المشتقات المالية 2-26
 

لمجموعة األدوات المالية المشتقة إلدارة التعرض ألسعار الفائدة ومخاطر أسعار الصيرف األجنبيي ، بميا فيي تستخدم ا

ذلك العقود اآلجلة و سعر الفائدة لمبادلة العمالت. يتم قياس المشيتقات بشيكل مبيدئي بالقيمية العادلية فيي تياريخ اليدخول 

دلة في تاريخ كل فترة مشمولة بالتقرير. ويتم االعتيراف فيورا بيالرب  للعقد المشتق ويتم الحقا إعادة قياسها بالقيمة العا

أو الخسارة في قائمة الدخل الموحدة ، ما لم تكن األداة المشتقة مخصصة وفعالة كأداة تحوط ، وفيي هيذه الحالية يعتميد 

 .توقيت االعتراف في قائمة الدخل الموحدة على طبيعة العالقة التحوطية
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 )تتمة( محاسبية الهامةالسياسات ال -2
 
 )تتمة( المشتقات المالية 2-26
 

تخصص المجموعة مشتقات محددة إما كتحوطات على القيمة العادلة ل صول والخصوم المعتيرف بهيا أو االلتزاميات 

 غييير المعتييرف بهييا باسييتثناء مخيياطر العمييالت األجنبييية )القيميية العادليية للتحييوط( ، التحييوط ميين التقلبييات فييي التييدفقات

النقدية التي إما أن تعزى إلى مخاطر معينة ترتبط بأصول وخصوم محددة أو مخاطر العمالت األجنبيية فيي التزاميات 

 المنشأة الغير معترف بها )تحوط التدفق النقدق(.
 

التغيرات في القيمة العادلية للمشيتقات التيي تيم تخصيصيها والمؤهلية كتحوطيات بالقيمية العادلية ييتم االعتيراف بهيا فيي 

قائميية الييدخل الموحييدة ، جنبييا إلييى جنييب مييع أق تغيييرات فييي القيميية العادليية ل صييول أو الخصييوم المغطيياة. فييي حاليية 

التحوط للتدفقات النقدية ، يتم االعتراف بالجزء الفعيال مين التغييرات فيي القيمية العادلية للمشيتقات التيي تيم تخصيصيها 

ن. الرب  أو الخسارة المتعلقية بيالجزء غيير الفعيال ييتم االعتيراف والمؤهلة كتحوط للتدفقات النقدية في حقوق المساهمي

  به على الفور في قائمة الدخل الموحدة.
 

يتم التوقف عن إتباع محاسبة التحوط عندما تقوم المجموعة بإلغاء عالقة التحوط ،أو بيع أداة تحيوط ، أو إنهاءهيا ، أو 

فيي حقيوق  ىخسارة متراكمية فيي ذليك الوقيت سيتبقحوط. أق رب  / ممارستها أو أنها لم تعد تلبي متطلبات محاسبة الت

 المساهمين ويتم االعتراف بها في قائمة الدخل الموحدة عندما ال يكون حدوه المعاملة متوقعاً.
 
 األطراف ذات العالقة 2-27
 

ييع العملييات ذات تقوم المجموعة خالل دورة أعمالها العادية بالتعاميل ميع أطيراف ذات عالقية وييتم اإلفصياح عين جم

 السينةاألهمية النسبية مع األطراف ذات العالقة بغض النظير عين وجيود أو عيدم وجيود أرصيدة لهيذه العملييات بنهايية 

المالية. ويكون اإلفصاح عن العملييات ذات الطبيعية المتماثلية دفعية واحيدة عيدا تليك التيي يكيون فيهيا اإلفصياح إفراديياً 

 ن ذوق العالقة على البيانات المالية للمجموعة.ضرورياً لفهم تأثير العمليات بي
 
 النقد وما يماثله -3
 

يوماً فأقل مع عدة بنوك  90ستثمار جزء من النقد الفائض في حسابات مرابحة لفترات استحقاق إبتقوم الشركة 

لي %( وبلغ إجما0.53 م:2014)  %1.13 نسبة ، م2015محلية. وقد بلغ متوسط معدل العوائد عليها خالل عام 

 .  (سعودق مليون لاير 14: م 4201) سعودق مليون لاير 15 مبلغ ، م5201العوائد المحققة منها خالل عام 

 3.5م: 2014)  مليييون لاير سييعودق 4.9مبلييغ  المرابحييات التابعيية فيييسييتثمارات الشييركات إعوائييد  إجميياليكميا بلييغ 

 .مليون لاير سعودق(
 

 السنة مما يأتي: ويتكون رصيد النقد وما يماثله في نهاية 
 
 م4201  م5201  )بآالف الرياالت السعودية( 
                  
 3.946.692  3.062.347  مرابحات قصيرة اآلجل 
 1.520.429  1.441.699  جارية لدى البنوكحسابات  
   4.504.046  5.467.121 
 
 استثمارات قصيرة األجل -4
 

مع عدة بنوك  أكثريوماً ف 91ستحقاق إفائض في حسابات مرابحة لفترات ستثمار جزء من النقد الإب تقوم الشركة

وبلغ إجمالي  ( %1.21 م:2014) %1.27 نسبة م ،2015وقد بلغ متوسط معدل العوائد عليها خالل عام  محلية.

  سعودق(.مليون لاير 181:  م2014) سعودق مليون لاير 198 مبلغ م،2015العوائد المحققة منها خالل عام 

 11.6م: 2014)مليون لاير سعودق  13.4مبلغ  المرابحاتستثمارات الشركات التابعة في إعوائد  إجماليما بلغ ك

 .سعودق(مليون لاير 
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 حسابات المدينين، صافي -5
 

 مما يأتي: ديسمبر 31تتكون حسابات المدينين كما في  ( أ)
 
 م4201  م5201  )بآالف الرياالت السعودية( 
      

 8.405.353  10.382.772  درت بها فواتيرحسابات مدينين ص 
 1.987.842  4.147.551  حسابات مدينين لم تصدر بها فواتير بعد 
   14.530.323  10.393.195 
 (1.878.506)  (2.734.233)  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
   11.796.090  8.514.689 

           

 ك في تحصيلها خالل السنة:في ما يلي حركة مخصص الديون المشكو

 م4201  م5201  )بآالف الرياالت السعودية( 

      

 1.191.907  1.878.506  يناير 1الرصيد في  

 1.293.219  1.714.542  (23اإلضافات ) أنظر إيضاح  

   3.593.048  2.485.126 

 (606.620)  (858.815)  الديون المعدومة خالل السنة 

 1.878.506  2.734.233  ديسمبر 31الرصيد في  
 

عندما يكون  وذلك تقوم الشركة منذ إنشائها بإثبات إيرادات الخدمات المقدمة لبعض العمالء عند تحصيلها  ( ب)

درجة عالية من عدم التأكد في إمكانية تحصيلها. وتقوم الشركة حالياً بالسعي لتحصيل هذه اإليرادات. ك لهنا

 سعودق مليون لاير 68مبلغ  ، م2015غير المحصلة الخاصة بهذه الفئة لعام وقد بلغت اإليرادات المفوترة 

 عشر الستةللسنوات  سعودق مليون لاير 158وبمتوسط سنوق قدره ، (سعودق مليون لاير 75:  م2014)

 .م2015السابقة لعام 
 

ة األرصدة المدينة خارجية يتم بموجبها مقاصمحلية و )ج( لدى المجموعة اتفاقيات مع مشغلي شبكات اتصاالت

 رصدةوأ والدائنين حسابات المدينينوالدائنة لنفس المشغل. وقد بلغت المبالغ الصافية التي تظهر ضمن 

 :يأتيما  م2014و  م2015ديسمبر  31في  المستحقة المصروفات

 
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 م4201  م5201 

      

 2.795.289  3.300.506  صافي األرصدة المدينة 

      
 3.109.181  4.241.061  صافي األرصدة الدائنة 
 

 مليون لاير 6.383مبلغ م 2015ديسمبر  31في  كما مع الجهات الحكومية المدينة إجمالي األرصدة تبلغ)د( 

 31في  كما مع الجهات الحكومية الدائنة األرصدةعلماً بأن .مليون لاير سعودق ( 3.458م: 2014) سعودق

 سعودق(. مليون لاير 847:  م2014 ) سعودق مليون لاير 2.010بلغت  م 2015 ديسمبر
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 المصروفات المدفوعة مقدماً واألصول المتداولة األخرى -6
 

 تتكون المصروفات المدفوعة مقدماً واألصول المتداولة األخرى مما يأتي:
 
 م4201  م5201  )بآالف الرياالت السعودية( 

  
 825.403  1.064.279  ردينمدفوعات مقدمة للمو 

 786.768  789.701  المخزون 

 578.108  632.285  عوائد وذمم مستحقة 

 10.000  410.091  مستحقات من جهات حكومية 

 135.711  182.352  مصروفات مؤجلة 

 -  141.371  مستحقات أرباح مؤجلة للصكوك 

 125.851  123.740  إيجارات مدفوعة مقدماً  

 122.956  112.225  الجزء المتداول -الموظفين السكنية  قروض 

 62.189  88.092  تأمين مدفوع مقدماً  

 93.189  342.430  أخرى 

   3.886.566  2.740.175 
 
 ملكية وأخرىالحقوق طريقة  مسجلة وفق استثمارات -7
 

 تتكون هذه االستثمارات مما يأتي:
 
 م4102  م5201  )بآالف الرياالت السعودية( 
      

   
نسبة 
 الملكية

  
نسبة 
 الملكية

 

        :في المملكة العربية السعودية – في الشركات الزميلةاالستثمارات  

 1.564.466 %36،66  1.594.614 %36،66  تصاالت الفضائية )عربسات( إلالمؤسسة العربية ل 
 43.033 %50  44.382 %50  الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة  
 31.464 %50  45.021 %49   تصالإلشركة مراكز ا 
 - -  3.304 %10   (1)انظر ايضاح  اتحاد فيرجن موبايل السعوديةشركة  
    1.687.321   1.638.963 
       االستثمارات في المشاريع المشتركة:  
 4.564.761 %25   4.566.141 %25   ماليزيا –مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة  
 2.234.390 %35   486.656 %35   دولة اإلمارات العربية المتحدة –تصاالت المحدودة إلشركة أوجيه ل 
    5.052.797   6.799.151 
        
 80.823   173.893   خرىاال اتاالستثمار 
 8.518.937   6.914.011   ملكية وأخرىالحقوق  المسجلة وفق طريقة إجمالي االستثمارات 

           
و المتخصيص  تصاالت السعودية فيي صيندوق رأس الميال الجيرقءإلاستثمار شركة ا ،االستثمارات األخرىضمن تت

تصياالت و تقنيية المعلوميات إلطة الحجم التي تعمل فيي مجياالت اباالستثمار في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوس

ملييون دوالر  50 يبليغ مبيدئيوبمبليغ  ،عليى شيكل وحيدات اسيتثمارية  خيرىعالمية األبالسوق السعودق و األسواق ال

بمييا  أمريكييي مليييون دوالر 37.5مليييون لاير سيعودق بتمويييل ذاتييي )المييدفوع منيه مبلييغ  187.5أمريكيي بمييا يعييادل 

تيم .ملييون لاير سيعودق( 93.8بميا يعيادل دوالر أمريكي مليون  25: م 2014 )مليون لاير سعودق( 140.6يعادل 

 74.6م: 2014ملييون لاير سيعودق ) 166.3م بقيمية 2015ديسيمبر  31تقييم الوحيدات المملوكية للشيركة كميا فيي 

 .الصندوق هذافي  المستثمر الوحيدهي الشركة  حاليا مليون لاير سعودق(.
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 )تتمة( ملكية وأخرىالحقوق طريقة  مسجلة وفق استثمارات  -7
 

 ودية لقيياس وسيائل االعيالم ،في الشركة السع تصاالت السعوديةإلشركة ا ماراستث ،االستثمارات األخرىكما تتضمن 

ومجال نشاطها هو قياس نسب المشاهدة التلفزيونية بهدف تزويد السيوق  2014وهي شركة بدأت العمل في بداية عام 

% مين  10.42ته اإلعالمي بمعلومات تستند إلى مصدر المعلومة الصحي . تمتلك شركة االتصاالت السعودية ما نسب

%  14.15نسيبته م: 2014) ملييون لاير سيعودق 5.6ملييون لاير سيعودق؛ ميا يعيادل  54راس مال الشركة والبالغ 

 (.مليون لاير سعودق 5.6مليون لاير سعودق؛ ما يعادل  39.8من راس مال الشركة والبالغ 
 

ملييون  399ي االسيتثمارات بمبليغ م، قاميت المجموعية بتسيجيل مخصيص هبيوط في2014خالل الربع الرابع من عيام 
)ناتجة من شركة سيل سي احيدى الشيركات  شركة أوجيه لالتصاالت المحدودةلاير سعودق فيما يخص استثمارها في 

 التابعة لشركة أوجيه لالتصاالت المحدودة(.
 
 استثمارات محتفظ بها الى تاريخ االستحقاق -8
 

ولميدة  سيعودق ملييار لاير 4عدد من البنوك المحلية والدولية بقيمية قامت الشركة بإنشاء محافظ استثمارية متنوعة مع 

وقيد بليغ متوسيط معيدل  رأس الميال بالكاميل مضيمونة م2014بدءا من الربع الثاني من العام  ال تتجاوز الخمس أعوام

 44لييغ مب 5201% وبلييغ إجمييالي العوائييد المحققيية منهييا خييالل عييام 1.09 م ، نسييبة 2015العوائييد عليهييا خييالل عييام 

سيعودق ميع بنيك  ملييار لاير 1مبليغ  بإسيتثمار م2014بنهايية الربيع الرابيع مين العيام  كما قامت ، مليون لاير سعودق

وبليغ إجميالي العوائيد المحققية منهيا خيالل عيام  %3وبعائيد سينوق  طويلة األجل ولمدة خمس سنوات مرابحاتك دولي

 . مليون لاير سعودق 30مبلغ  5201
 

: 2014ملييون لاير سيعودق ) 99.5دينار بحرينيي ميا يعيادل  مليون 10مبلغ ب إستثمار المجموعةإحدى شركات  لدى

بدءا من الربع الثاليه مين العيام  سنوات ثالثةولمدة مرابحات طويلة األجل ك مليون لاير سعودق( مع بنك دولي 99.5

ملييون لاير سيعودق  59.7ا يعيادل دينار بحرينيي مي مليون 6مبلغ  إستثمار.كما قامت ب %3.1وبعائد سنوق  م2014

وبليغ  ،%2.25وبعائيد سينوق  م 2015سينتين بيدءا مين الربيع الثاليه ولميدة مرابحيات طويلية األجيل ك مع بنيك دوليي

 .مليون لاير سعودق 3.8مبلغ  5201إجمالي العوائد المحققة منها خالل عام 
 

مليون رينجت  1.508بقيمة  بعةالتا كذلك لدى المجموعة استثمار في صكوك قامت به إحدى شركاتها

ديسمبر ة بدءا من سن 50لمدة مليون لاير سعودق(  1.688: 2014مليون لاير سعودق() 1.315)مايعادل ماليزق

تم زيادة )% 10.75،وبمعدل رب  سنوق سنوات( 10)مع أحقية الجهة المقترضة بإسترجاع الصكوك بعد م 2007

علما أن استثمار الصكوك تم تمويله ،(م2014يونيو  29من تاريخ  بدأ% 10.75 الى% 1.50 بمقدار الرب  هامش

مت في تاريخ استثمار وتمويل تلك الصكوك، ت سنوات. 10متغير على الرينجت الماليزق لمدة  تكلفة تمويلبمعدل 

ة الخاصة بالتدفقات النقدية للصكوك والقرض )التحوط على تكلف تكلفة التمويلعملية تحوط على اسعار الصرف و

وحيه أن استثمار وتمويل  م تم إلغاء عملية التحوط،2015.في الربع الثاله االقتراض وعائد سندات الصكوك فقط(

  تأثير على قائمة الدخل من تقلبات أسعار الصرف.هذه الصكوك تمت بالرينجت الماليزق فال يوجد أق 
 



    )شركة مساهمة سعودية( صاالت السعوديةتل شركة ا
 )تتمة( م2015 ديسمبر 31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  

24 

 الممتلكات والمنشآت والمعدات، صافي -9
 

  )بآالف الرياالت السعودية(
األراضي   

 والمباني 

شبكة ومعدات   
 تصاالت إلا

 األصول   
 األخرى 

األعمال الرأسمالية   
 تحت التنفيذ 

 اإلجمالي   

 م 2014   م 2015      
             

             إجمالي القيمة الدفترية

 86.521.169  91.138.795  4.097.329  6.363.540  66.844.652  13.833.274  يناير  1الرصيد في  -
 744.010  -  -  -  -  -   ستحواذ على شركة تابعةاال -
 6.094.284  9.071.160  8.937.526  45.992  62.642  25.000  اإلضافات -
 -  -  (9.663.918)  859.671  8.293.769  510.478  التحويالت-
 (2.131.144)  (1.672.222)  (40.000)  (139.465)  (1.291.480)  (201.277)   اإلستبعادات-

 (89.524)  280  268  (3)  15  -  ترجمة عمالت اجنبية -

 91.138.795  98.538.013  3.331.205  7.129.735  73.909.598  14.167.475  ديسمبر  31الرصيد  في 

             
             مجمــع االستهالك

 (48.119.100)  (52.910.098)  -  (4.475.073)  (41.128.771)  (7.306.254)  يناير  1الرصيد في -
 (481.878)  -  -  -  -  -   ستحواذ على شركة تابعةاال -
 (6.141.566)  (6.321.197)  -  (313.917)  (5.542.159)  (465.121)   االستهالك-
 1.797.183  1.181.089  -  21.874  1.098.518  60.697   اإلستبعادات-

 35.263  (216)  -  (7)  (209)  -  ترجمة عمالت اجنبية -

 (52.910.098)  (58.050.422)  -  (4.767.123)  (45.572.621)  (7.710.678)  ديسمبر  31الرصيد  في 

             
 31صافي القيمة الدفترية  في 

   2015ديسمبر
 6.456.797  28.336.977  2.362.612  3.331.205  40.487.591   

 31صافي القيمة الدفترية  في 
   2014ديسمبر

 6.527.020  25.715.881  1.888.467  4.097.329    38.228.697 
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 )تتمة( الممتلكات والمنشآت والمعدات، صافي   -9
 

م 2015ديسمبر  31مليون لاير سعودق كما في  2.053)أ( تشمل األراضي والمباني أعاله أراٍض بقيمة     

 مليون لاير سعودق(.   2.143م : 2014)
 

مايو  2( أعاله، تحويل ملكية األصول للشركة في 1تم 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 1998

، ويجرق العمل على سعودق مليون لاير 1.943مبلغ  م2015ديسمبر  31للشركة حتى  نقل ملكيتها القانونية

 .سعودق مليون لاير 196نقل ملكية األراضي المتبقية وقيمتها 
 

الشركات  لبعض مرهونة مقابل قروض وتسهيالت بنكيةتتضمن الممتلكات والمعدات والمنشآت أصول ثابتة )ج(    

 لاير سعودق. مليون 96مبلغ ب المستثمر بها
 

قراراً مين وزارة الماليية يقضيي بنيزع ملكيية أرض الشيركة الواقعية فيي حيي  تلقت الشركة  م2014خالل عام )د(     

 مليييون لاير 726بمبلييغ تعييويض يبلييغ متيير مربييع  1.047.000الفيصييلية بمدينيية الرييياض والبييالغ مسيياحتها 

ن إفي ، سيعودق ملييون لاير 131تبليغ  المقامية عليهيا وبما أن صافي القيمة الدفترية لي رض و المبياني  سعودق

 م.2014تيم اإلعتيراف بهيا خيالل الربيع الرابيع مين العيام  سيعودق مليون لاير 595الشركة حققت مكاسب تبلغ 

. علما بأن الشركة اعترضت على مبلغ التعيويض نظيرا ألن القيمية المقيدرة ألرضيها أقيل مين القيمية العادلية لهيا

بقبول اعتيراض الشيركة عليى القيمية  صدر حكم ابتدائي من المحكمة اإلدارية بالرياض م1/12/2015 وبتاريخ

 .ىوإعادة تقييم العقار مرًة أخر و ذلك بإلغاء قرار لجنة التقدير السابق أرضها المقدرة كعوض مالي مقابل نزع
 

 األصول غير الملموسة، صافي -10
 

             
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

 تراخيص 
 

 أخرى 
 اإلجمالي    

 م 2014   م 2015     

          

          إجمالي القيمة الدفترية
 6.152.139  6.877.236   1.777.196  5.100.040  يناير  1الرصيد في  -
 728.417  1.373.125   1.336.558  36.567  اإلضافات -
 (3.320)  933   385  548  ترجمة عمالت اجنبية -

 6.877.236  8.251.294   3.114.139  5.137.155  ديسمبر  31الرصيد  في 

          
          االطفاء

 (1.468.773)  (2.354.163)   (1.040.831)  (1.313.332)  يناير  1الرصيد في -
 (888.341)  (1.113.172)   (893.981)  (219.191)  خالل السنة فاءطإ -
 2.951  (852)   (298)  (554)  ترجمة عمالت اجنبية  -

 (2.354.163)  (3.468.187)   (1.935.110)  (1.533.077)  ديسمبر  31الرصيد  في 

          
   4.783.107   1.179.029  3.604.078  2015ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية  في 

 4.523.073     736.365  3.786.708  2014ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية  في 
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 ألصول غير المتداولة األخرىا -11
 

 تتكون األصول غير المتداولة األخرى مما يأتي:
 
 م4201  م5201  )بآالف الرياالت السعودية( 
      

 660.453  496.902  قروض الموظفين السكنية 
 202.542  393.144  مصروفات مؤجلة 
 103.588  122.726  أخرى 
   1.012.772  966.583  

  .وايداعات مستردة " أخرى " تشمل بنودًا متنوعة أهمها : عموالت ورسوم مدفوعة مقدماً 
 حسابات الدائنين  -12
 

 تتكون حسابات الدائنين مما يأتي:
 
 م4201  م5012  )بآالف الرياالت السعودية( 
      

 846.554  2.009.990  )د( ( 5)انظر ايضاح  الرسوم الحكومية 
 1.223.604  1.786.521  تجارية 

   3.796.511  2.070.158 
     

 األرصدة الدائنة األخرى -13
 

 المتداولة مما يأتي: -تتكون األرصدة الدائنة األخرى 
 
 م4201  م5201  )بآالف الرياالت السعودية( 
      

 1.698.049  1.922.916  اآلجل قصيرةإيرادات مؤجلة  
 1.439.579  1.574.266  (29مخصص الزكاة والضرائب ) أنظر إيضاح  
 253.123  275.173  مخصص الضريبة المستقطعة 
 140.278  118.511  محتجزات الموردين 
 -  112.680  مستحقات برنامج التقاعد المبكر 
 120.748  78.491  ء مستردةإيداعات عمال 
 60.950  60.950  تسوية مستحقات الموظفين المعارين 
 476.772  718.828  أخرى 

   4.861.815  4.189.499 
 

والجزء المتداول اللتزامات  التوزيعات المستحقةو  " أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها : مستحقات التأمينات االجتماعية
  .رعاية االندية
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  )تتمة( األرصدة الدائنة األخرى -13
 غير المتداولة مما يأتي: -تتكون األرصدة الدائنة األخرى 

 
 م4201  م5201  )بآالف الرياالت السعودية( 

      

 778.337  1.540.445  إيرادات مؤجلة طويلة اآلجل 

 66.500  20.102  مشتقات مالية 

 323.489  604.227  أخرى 

   2.164.774  1.168.326 
 

  .و محتجزات موردين نديةالرعاية ا تالجزء غير المتداول اللتزاما" أخرى " تشمل بنودًا متنوعة أهمها : 
 المصروفات المستحقة  -14
 

 تتكون المصروفات المستحقة مما يأتي:
 
 م4201  م5201  )بآالف الرياالت السعودية( 
      

 1.191.089  1.597.471  تجارية 
 1.718.347  3.805.753  مخصص االلتزامات والتعهدات 
 1.982.344  3.597.572  مستحقات تسوية الشبكات الخارجية 
 986.356  1.489.583  رأسمالية 
 1.257.900  1.346.912  مستحقات موظفين 
 650.107  315.687  أخرى 

   12.152.978  7.786.143 
 

 المرابحات   -15
 وتتمثل في:

 
 م4201  م5201  الف الرياالت السعودية()بآ 
      

 1.997.246  1.903.087  الجزء المتداول 
 5.785.169  3.744.076  الجزء غير المتداول 
   5.647.163  7.782.415 
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 المرابحات )تتمة( -15
 

 ديسمبر : 31المرابحات كما في  الجدول التالي يوضح تفاصيل     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مضمونة بسندات ألمر واعتمادات مستندية  المذكوره أعاله بعض المرابحات -
 .مليون لاير مقابل رهن أصول ثابتة 97يتضمن الجزء غير المتداول من المرابحات على مرابحات بحوالي  -
 

 الرصيد القائم 

 الجزء غير المتداول الجزء المتداول )بآالف الرياالت السعودية(

 م2014 م2015 م2014 م2015  آخر قسط  ستحقاقا تاريخ الحصول على التمويل طبيعة التمويل

 275.000 165.000 110.000 110.000   م2018 -أبريل م2008 -أبريل مرابحة

 1.388.888 833.333 555.556 555.556   م2018 -أبريل م2008 -أبريل مرابحة

 972.222 583.333 388.889 388.889   م2018 -أبريل م2008 -أبريل مرابحة

 128.166 61.831 - 41.220  م2018 -يونيو م2015 -سبتمبر مرابحة

 - - 64.083 - م2015 -ديسمبر م2011 -يناير مرابحة

 96.626 91.252 5.368 5.368   م2021 -ديسمبر م2012 -يوليو مرابحة

 276.591 144.479 99.077 132.095   م2017 -ديسمبر م2012 -يوليو مرابحة

 427.459 223.279 153.120 204.146   م2017 -ديسمبر م2012 -يوليو مرابحة

 1.687.500 1.315.486 - - م2017 -ديسمبر م2007 -ديسمبر مرابحة

 - - 250.000 - م2015 -نوفمبر م2014 -ديسمبر مرابحة

 290.977 184.855 61.530 115.635   م2018 -يونيو   م2015 -سبتمبر تسهيالت ائتمانية

 241.740 141.228 53.330 102.911   م2018 -يونيو   م2015 -سبتمبر تسهيالت ائتمانية

 - - 256.293 247.267 - - تورق

 5.785.169 3.744.076 1.997.246 1.903.087   إجمالي مرابحات المجموعة
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 صكوك -16
 

مليار لاير سعودق كحد أقصى  5مة اجمالية تبلغ م،اعتمدت الشركة برنامج صكوك بقي2014خالل الربع الثاني من عام 
 م:2015ديسمبر  31وتم اصدار الشريحة االولى وفيما يلي بياناتها كما في 

 
القيمة اإلجمالية  فئة اإلصدار تاريخ اإلصدار االصدار

 لإلصدار

 تاريخ اإلستحقاق

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

تم إصدار الصكوك الموضحة أعاله بالقيمة اإلسمية بدون خصم أو عالوة إصيدار. تحميل هيذه الصيكوك عائيداً يحسيب عليى 

 سنوات تدفع كل ثالثة أشهر. 10نقطة أساس لمدة  70 هأساس )سايبور( لثالثة أشهر+ هامش قدر
 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة -17
 

 اية الخدمة خالل السنة:فيما يلي حركة مخصص مكافأة نه
 
 م4201  م5201  )بآالف الرياالت السعودية( 

      

 3.395.451  3.768.489  يناير 1الرصيد في  

 410.338  530.189   اإلضافات خالل السنة 

 (37.300)  (223.053)  خالل السنة / التسويات المدفوعات 

 3.768.489  4.075.625  ديسمبر 31الرصيد في  
 

يتم احتساب المخصص على أساس قيمة المنافع المسيتحقة للميوظفين فيي حالية تيركهم العميل فيي تياريخ قائمية المركيز 

المالي، وذلك باسيتخدام خخير راتيب وبيدالت للموظيف وسينوات الخدمية. وتسيتخدم شيركات المجموعية بيرامج مكافيآت 

 نهاية خدمة وفقاً للقوانين السارية في بلدانها.
 

 رأس المال -18
 

 رييياالت 10مليييون سييهم بقيميية اسييمية  2.000مليييون لاير سييعودق مقسييمة إلييى  20.000لييغ رأس مييال الشييركة يب

% 70،م 2014م و 2015ديسيمبر  31وتبلغ نسبة األسهم المملوكة للحكومة كما في  للسهم مدفوعة بالكامل. سعودية

 من أسهم الشركة.
 

 االحتياطي النظامي -19
 

% من صافي الدخل كاحتيياطي نظيامي إليى أن يعيادل هيذا االحتيياطي 10، تجنيب يتم، حسب النظام األساسي للشركة

عليى موافقية  الشيركة، وبنياءاً % من قيمة رأس المال المصدر. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع عليى حملية أسيهم 50

 م2011ميارس  28فيق هي) الموا1432ربيع اآلخر  23الجمعية العامة العادية للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

 تم إقرار وقف التجنيب عندما بلغ الحد النظامي. 
 

 احتياطيات أخرى  -20
 

 تتكون االحتياطيات األخرى مما يأتي:
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

 م4201  م5201  

 199.742  132.187   احتياطي تحوط  

 953.359  1.414.389   احتياطيات أخرى 

    1.546.576  1.153.101 
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 إيرادات الخدمات -21
 

 تتكون إيرادات الخدمات مما يأتي:
 

 م4201  م5201  )بآالف الرياالت السعودية( 

      

 27.527.088  29.742.951  أجور االستخدام 

 17.283.673  19.705.658  رسوم االشتراك 

 89.332  130.733  رسوم التأسيس 

 925.547  1.071.270  أخرى 

   50.650.612  45.825.640 
 

 تكلفة الخدمات  -22

 :تتكون تكلفة الخدمات مما يأتي

   
                        
   )بآالف الرياالت السعودية(      

 م5201
 

 م4201

       

 
 رسوم استخدام الشبكات الخارجية

 
 6.387.435  7.259.085 

 
 الرسوم الحكومية ) * (

 
 4.435.478  4.233.751 

 
 ةإصالح وصيان

 
 2.929.784  2.466.896 

 
 تكاليف الموظفين

 
 2.067.184  1.883.061 

 1.246.996  1.786.726   البطاقات وطباعة تكلفة إعادة شحن 

 
 إيجارات معدات وممتلكات وسيارات

 
 994.583  510.438 

 
 أخرى

 
 1.704.603  69.782 

   
 20.305.793  17.670.009 

 

و  والسالمة االتصاالت والبريد والتوصيل واألمن متعلقة بخدمات مصروفاتة أهمها:أخرى" تشمل بنوداً متنوع"

 .واستشارات مصروفات المرافق
 

 يلي تفاصيل الرسوم الحكومية: فيما)*( 
           

   )بآالف الرياالت السعودية(
 م2015

 
 م2014

      

 رسوم تقديم الخدمة تجارياً 
 
 3.631.415  3.478.364 

 481.226  508.868   استخدام الطيف الترددقرسوم 
 274.161  295.195   رسوم الرخصة

  
 4.435.478  4.233.751 

 
  

   
 )بآالف الرياالت السعودية(

  
 م2015

 
 م2014

      

 الشركة
 
 4.147.445  3.887.189 

 باقي شركات المجموعة
 
 288.033  346.562 

  
 4.435.478  4.233.751 
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 المصروفات البيعية والتسويقية -23
 

 تتكون المصروفات البيعية والتسويقية مما يأتي:  
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

  
 م2015

 
 م2014

      
 

 2.195.224  2.347.319   تكاليف الموظفين 

 
 مصروف الديون المشكوك في تحصيلها

 
 1.714.542  1.293.219 

 
 دعاية وإعالن

 
 798.085  673.598 

 125.901  366.531   مصروفات ادارة مراكز االتصاالت 

 
 عمولة مبيعات

 
 362.174  271.692 

 62.809  359.233   األنشطة الرياضية رعاية تكلفة 
 136.777  191.700   طباعة بطاقات هاتفية ومستلزمات مكتبية 

 
 إصالح وصيانة

 
 134.347  304.377 

 71.565  102.695   د والتوصيلمصروفات االتصاالت والبري 

 
 استشارات وأتعاب قانونية ومهنية

 
 89.016  128.163 

 
 أخرى

 
 733.096  665.650 

   
 7.198.738  5.928.975 

 
  ومصروفات المرافق. األمن والسالمةو  "أخرى" تشمل بنوداً متنوعة أهمها:إيجارات معدات وممتلكات وسيارات

 
 داريةالمصروفات العمومية واإل -24
 

 تتكون المصروفات العمومية واإلدارية مما يأتي:
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

  
 م5201

 
 م4201

      
 

 1.651.532  2.069.768   تكاليف الموظفين 

 
 إصالح وصيانة

 
 548.479  496.300 

 301.937  336.378   استشارات وأتعاب قانونية ومهنية 
 308.208  307.923   وسياراتإيجارات معدات وممتلكات  

 
 مصروفات االمن و السالمة

 
 92.014  86.706 

 51.191  55.914   مصروفات المرافق 

 
 أخرى

 
 441.954  270.285 

   
 3.852.430  3.166.159 

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

 االستهالك واإلطفاء  -25
 

 يتكون االستهالك واإلطفاء مما يأتي:

 
 

   )بآالف الرياالت السعودية(          
 م5201

 
 م4201

       

 
 (9)انظر ايضاح  استهالك

 
 6.321.197  6.141.566 

 
 (10)انظر ايضاح   إطفاء

 
 1.113.172  888.341 

   
 7.434.369  7.029.907 
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 خفاض المتعلقة باالستثماراتخسائر االن  -26
 

ملييون  399م، قاميت المجموعية بتسيجيل مخصيص هبيوط فيي االسيتثمارات بمبليغ 2014خالل الربع الرابع من عيام 
)ناتجة من شركة سيل سي احيدى الشيركات  شركة أوجيه لالتصاالت المحدودةلاير سعودق فيما يخص استثمارها في 
 (.7)انظر ايضاح  دة(.التابعة لشركة أوجيه لالتصاالت المحدو

 
 تكاليف التمويل  -27
 

 وتتمثل في:
    

   )بآالف الرياالت السعودية(  
 م5201

 
 م4201

      

 الشركة
 
 64.523  156.795 

  باقي شركات المجموعة
 
 173.887  77.728 

  
 238.410  234.523 

 
  أخرى،بالصافي -28

 
 مما يأتي: أخرى، بالصافي -تتكون المصروفات واإليرادات األخرى

     
   )بآالف الرياالت السعودية(  

 م5201
 
 م4201

      

 إيرادات متنوعة
 
 757.441  868.869 

بيع / استبعاد الممتلكات والمنشآت )خسائر(/ مكاسب 
 والمعدات

  
(360.193) 

 
 

402.722 
 مصروفات متنوعة

 
 (1.194.025)  (633.788) 

  
 (796.777)  637.803 

 
مكاسيب ناتجية عين االسيتحواذ  بنود من أهمها : م2015 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةالمتنوعة  يراداتاالتتضمن  -

ملييون  178وغرامات تأخير تنفيذ عقود بمبليغ .)34انظر ايضاح ( سعودق مليون لاير 91على شركة تابعة بمبلغ 

 .مليون لاير سعودق( 107: 2014لاير سعودق )
 

ديسمبر  31للسنة المنتهية في  و المعدات المنشآتو استبعاد الممتلكات و ع أخسائر بيو تضمن بند مكاسبي -

أرض مقابل نزع  تم تحديده؛ مكاسب ناتجة عن العوض المالي الذق  سعودق مليون لاير 595مبلغ  م2014

 .(9.) أنظر إيضاح رقم والمباني المقامة عليها الواقعة في حي الفيصلية بمدينة الرياض الشركة
  

مصيروف راتيب شيهرين  بنيود مين أهمهيا: م 2015 ديسيمبر 31المنتهية فيي  للسنةن المصروفات المتنوعة تتضم -

 لموظفي الشركة والتي جاءت إقتداءا وتزامناً مع األمر الملكي الكريم. سعودق كمنحة مليون لاير 395بمبلغ 
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 والضرائبالزكاة مخصص  -29
 
 ) أ ( وعاء الزكاة:    

 م4201  م5201  ت السعودية()بآالف الرياال 
      
 20.000.000  20.000.000  رأس المال بداية السنة 

      
     اإلضافات: 
 42.272.856  47.829.118  والمخصصات بداية السنة اتاألرباح المبقاة واالحتياطي 
 8.646.102  8.892.725  ةقروض وأرصدة دائن 
 12.693.644  11.181.514  صافي الدخل المعدل 

 
المعدل اجمالي حقوق المساهمين  

 
 87.903.357  83.612.602 

     اإلستبعادات: 
 54.154.761  53.073.347  واالستثمارات )المعدل( صافي الممتلكات 
 6.469.730  8.018.959  مدفوعةتوزيعات أرباح  

 
 وأرصدة أخرىالمصروفات المؤجلة 

 
 1.217.620  1.235.801 

 
المعدل لي اإلستبعاداتإجما  

 
 62.309.926  61.860.292 

 21.752.310  25.593.431  الفرق يمثل وعاء الزكاة 
 543.808  639.836  الزكاة المحتسبة عن الشركات المملوكة بالكامل       

م2013تسوية متعلقة بإعادة احتساب زكاة عام     -  158.877 

ت المملوكة بالكاملإجمالي الزكاة المحتسبة عن الشركا    639.836  702.685 

     يضاف : 
 71.903  55.973  زكاة الشركات الغير مملوكة بالكامل وأخرى 

 774.588  695.809  إجمالي مصروف الزكاة الموحدة 
 

 ) ب ( مخصص الزكاة: 
 
 م4201  م5201  )بآالف الرياالت السعودية( 
      
 1.038.998  1.438.662  يناير 1الرصيد في  
 774.588  695.809  المستحق عن السنة 
 (374.924)  (560.975)  المبالغ المسددة خالل السنة 

 1.438.662  1.573.496  ديسمبر 31الرصيد في  
 

أصبحت الشركة  م2009بدأ من عام  م و2014عام نهاية وحتى  هاتأسيس تاريخقدمت الشركة اقراراتها الزكوية منذ       

للقرار  طبقاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة( سواء التابعة المملوكة بالكامل ) لها ولشركاتهادم اقراراً زكوياً موحداً تق

  .ه)28/4/1428وتاريخ  1005الوزارق رقم 
 

 دونتقوم الشركة باحتساب الزكاة المستحقة اعتمادا على الوعاء الزكوق ،كما هو موض  في السياسات المحاسبيةو      

االساس  المقارنة ال تمثل مصلحة الزكاة والدخل. حيه ترى الشركة أن  كما تطلببصافي الدخل المعدل  مقارنته

 وفقا لنظام جباية الزكاة والقواعد الشرعية.الصحي  الحتساب الزكاة الشرعية 
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 والضرائب )تتمة(الزكاة خصص م -29
 

الربوط الزكوية حتى عام  الشركةأنهت حيه  ،م2009 عام ىوحت التأسيستسلمت الشركة الربوط الزكوية منذ      

اجمالي الفروقات الزكوية لتلك  وبلغ م2009وحتى  م2007وقدمت اعتراضات عن االعوام من م 2006

تزال هذه االعتراضات قائمة  ال.نات بنكية مقابلهاا.حيه قدمت الشركة ضملاير سعودق مليون 602االعتراضات 

الربوط الزكوية  التزال.الموحدة المالية ان االعتراض واالستئناف حتى تاريخ اعداد هذه القوائمبمراحل مختلفة لدى لج

 .الموحدة حتى تاريخ اعداد هذه القوائم الماليةلدى المصلحة تحت الدراسة  م2014وحتى  م2010لالعوام من 
 

 مخصص الضرائب( ج) 
 

لضيرائب المسيتحقة عليى الشيركات التابعية وفقياً ل نظمية يمثل المبلغ المدرج بقائمة الدخل نصيب المجموعة مين ا

 أليف 1.035مبلغ  م2015ديسمبر  31مصروف الضرائب للسنة المنتهية في  ويبلغ بلدانها.الضريبية السائدة في 

 مبليغم 2015ديسيمبر  31رصييد المخصيص كميا فيي  لاير سعودق( كما يبلغ ألف  107م: 2014لاير سعودق )

 .سعودق(لاير  الف 917م: 2014)لاير سعودق  ألف 770
 

 معامالت األطراف ذات العالقة  - 30
 

 الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية
 

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

بينة في م )شاملة 2015بلغت اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالجهات الحكومية خالل عام  الرسوم الحكومية الم 

:  م2014، على التوالي )سعودق مليون لاير 4.158و  سعودق مليون لاير 3.387مبلغ  (22اإليضاح رقم 

 ، على التوالي(. سعودق مليون لاير 3.925و   سعودق مليون لاير 3.267
 

مليون لاير 6.383 مبلغ م2015بر ديسم 31في كما الدائنة مع الجهات الحكومية  المدينة و وبلغ إجمالي األرصدة

 847و  سعودق مليون لاير 3.458:  م2014). على التوالي، سعودق مليون لاير 2.010سعودق و مبلغ 

 ، على التوالي(. سعودق مليون لاير
 

 والشركات الزميلةالمشتركة  المشاريع
 

خيالل السينة ذات أهميية  ركات الزميليةوالشي المشياريع المشيتركة ميع واالرصيدة القائمية لم تكن المعامالت التي تمت

مليييون لاير  1.688:  م2014) مليييون لاير سييعودق 1.315نسييبية فيمييا عييدا االسييتثمار بالصييكوك البييالغ حييوالي 

 .(8)أنظر إيضاح  سعودق(
 

 الشركات التابعة 
 

فيي  القائمية االرصيدةو  سيعودق ملييون لاير 22.598 خالل العام مبليغالعمليات المتبادلة مع الشركات التابعة بلغت 

مليييون لاير  22.725: العمليييات المتبادليية مبلييغ  م2014).مليييون لاير سييعودق 4.985 مبلييغ م2015ديسييمبر  31

مين تيم اسيتبعادها  علماً بيأن تليك العملييات واالرصيدة مليون لاير سعودق(. 4.368سعودق  واالرصدة القائمة مبلغ 

 .القوائم المالية الموحدة
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 طات وااللتزامات المحتملة االرتبا -31
 

 االرتباطات  
 

تييدخل المجموعيية خييالل ممارسيية نشيياطها االعتيييادق فييي ارتباطييات متعلقيية بمصييروفات رأسييمالية جوهرييية )أ(  

المصييروفات الرأسييمالية ارتباطييات فيمييا يتعلييق بمشييروعات توسييعة الشييبكة. بلغييت وبصييورة أساسييية 

مليييون لاير  2.880 : م2014مليييون لاير سييعودق ) 3.501م حييوالي 2015 ديسييمبر 31 القائميية كمييا فييي

 سعودق(.
 

)ب( يييتم اسييتئجار أراٍض ومبيياٍن السييتخدامها فييي عمليييات المجموعيية بموجييب تعهييدات إيجييار تشييغيلية تنتهييي فييي  

 الجدول التالي يبين التزامات االيجار التشغيلي:،تواريخ مستقبلية مختلفة
 

 2015م )بآالف الرياالت السعودية(
 

  م1420

   
    

 535.914 شهر 12خالل 
 

529.783   

 1.137.232 سنوات 5 -2من 
 

1.259.340   

 413.707 سنوات 5أكثر من 
 

628.497   
 

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

 
 االلتزامات المحتملة 

 
م: 2014) سعودق مليون لاير 3.955م تبلغ 2015 ديسمبر 31لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة كما في  -

مليون  533ما يعادل  -مليون دوالر امريكي  142خطاب ضمان بمبلغ  نتتضم سعودق( لاير مليون 4.012

لصال  شركة اكس  مليون لاير سعودق( 533ما يعادل  -مليون دوالر امريكي  142 م :2014 ) لاير سعودق

خالل عام  بيعهااستكمال اجراءات التي تم  ( لشركة بي تي اكسيسVATال فيما يخص ضرائب القيمة المضافة )

والتي ال تزال قيد البت مع الجهات الضريبية االندونيسية. وبناءاً على المعطيات الحالية واالستشارات  م2014

يضا أكما تتضمن  ي تم الحصول عليها فإن النتيجة المتوقعة ستكون لصال  شركة بي تي أكسيس.الضريبية الت

مليون لاير  796شتركة مبلغ حصة المجموعة من خطابات الضمان القائمة الستثماراتها في المشاريع الم

 . سعودق(لاير  مليون 539 :2014سعودق)
 

؛ هذا المبلغ سعودق مليار لاير 5.4تقنية المعلومات بمبلغ تسلمت الشركة طلب مصادقة من هيئة االتصاالت و -

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

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

كة كجزء من أعماله االعتيادية وال يخص الشركة وحدها، وتعتقد االدارة بناء على اآلراء االتصاالت بالممل

القانونية المستقلة واالحكام القضائية المشابهة في سوق االتصاالت بالمملكة عدم أحقية هذه المبالغ. وفي المقابل 

السنوات السابقة للهيئة متعلقة أيضا تطالب الشركة الهيئة وتؤكد حقها باسترداد مبالغ جوهرية تم دفعها خالل 

وبناء على طبيعة هذه االختالفات و المخصصات المسجلة ال تعتقد ادارة الشركة  بآلية احتساب الرسوم الحكومية.

 بأن هذا الخالف سيترتب عليه اية مخصصات اضافية جوهرية في المستقبل.
 

 م :2014) مليون لاير سعودق 536 م تبلغ2015 ديسمبر 31قائمة كما في  اعتمادات مستنديةلدى المجموعة  -

  سعودق(. لاير مليون 188
 

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

 .يةيكون لها تأثير جوهرق على مركز الشركة المالي أو نتائج عملياتها المبينة في هذه القوائم المال
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 األدوات المالية  -32
 

  القيمة العادلة   
هي المبلغ الذق يمكن أن تتم به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل وبشروط 

ال تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة تختلف كثيرًا عن تعامل عادلة.
   .م2014م و2015 ديسمبر 31كما في  تها الدفتريةقيم

 
 مخاطر معدالت العوائد

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

لمحصل والتدفق النقدق النقدية. وتدير المجموعة تدفقاتها النقدية عن طريق مراقبة التوقيت بين التدفق النقدق ا

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

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

 مخاطر تغير أسعار الصرف 
 

ة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تقوم اإلدارة هي مخاطر التغير في قيم

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

لتي تتعامل بها المجموعة كما أن العملة الرسمية للمجموعة هي اللاير السعودق وهو العملة األساسية ا الصرف،

 .وسعره ثابت حالياً وبهامش بسيط مقابل الدوالر األمريكي
 

 مخاطر االئتمان
 

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

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

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

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

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

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

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

 سيولةمخاطر ال
 

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

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

 .ة بالسيولةتعتِبر المجموعة أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعلق
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 المعلومات القطاعية  -33
 
 

 وفقاً ألنشطة المجموعة الرئيسية -
 

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

د هناك إيرادات أو مصاريف المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً ل حكام والشروط التجارية المعتادة. ال يوج

 جوهرية هامة أخرى بين القطاعات. 

 تتمثل القطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة في: 

  قطاع الجوال، وتشمل خدماته الرئيسية: الهياتف الجيوال وخيدمات الجييل الثاليه والرابيع والبطاقيات مسيبقة اليدفع

 والتجوال الدولي والرسائل.

 تصاالت الدولية.إلتصال البيني واإلاتف البطاقة والرئيسة: الهاتف الثابت وهوقطاع الهاتف، وتشمل خدماته ا 

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

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

 :م5201ديسمبر  31ين الجدول التالي المعلومات وفقاً ألنشطة المجموعة الرئيسية للسنة المنتهية في ويب
 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 الجوال
 

 الهاتف
 

 المعطيات
 

 غير موزعة / تسويات
 

 اإلجمالي

 إيرادات الخدمات
 

37.518.388  5.859.544  7.181.971  90.709  50.650.612 

 الربط البينيإيرادات 
 

966.493  7.882.697  1.408.866  -  10.258.056 

 مصروفات الربط البيني
 

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

 صافي إيرادات الخدمات
 

33.479.508  12.269.908  4.810.487  90.709  50.650.612 

 االستهالك واإلطفاء
 

3.152.428  3.281.579  725.710  274.652  7.434.369 

 / )الخسارة( صافي الدخل
 

10.879.423  (1.940.134)  1.149.961  (830.822)  9.258.428 

  
         

 إجمالي األصول 
 

33.716.590  26.001.867  14.450.669  22.491.983  96.661.109 

 إجمالي الخصوم
 

17.327.455  8.950.025  5.362.763  3.058.623  34.698.866 
 

 على النحو التالي: م4201ديسمبر  31وقد كانت المعلومات وفقاً ألنشطة المجموعة للسنة المنتهية في 
 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 الجوال
 

 الهاتف
 

 المعطيات
 

 غير موزعة / تسويات
 

 اإلجمالي

 45.825.640  (5.729)  6.689.979  5.950.385  33.191.005  إيرادات الخدمات

 إيرادات الربط البيني
 

1.354.452  8.956.264  1.211.874  -  11.522.590 

 مصروفات الربط البيني
 

(5.078.480)  (1.747.944)  (4.696.166)  -  (11.522.590) 

 صافي إيرادات الخدمات
 

29.466.977  13.158.705  3.205.687  (5.729)  45.825.640 

 االستهالك واإلطفاء
 

3.499.816  2.587.559  706.200  236.332  7.029.907 

 / )الخسارة( صافي الدخل
 

10.902.010  (516.524)  634.030  (60.026)  10.959.490 

  
         

 إجمالي األصول 
 

30.197.668  25.318.872  10.503.106  24.073.994  90.093.640 

 إجمالي الخصوم
 

13.169.612  6.638.321  3.625.054  5.332.043  28.765.030 
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  )تتمة( المعلومات القطاعية -33
 
 

 وفقاً لعمليات المجموعة -
 

 قامت المجموعة بتقسيم عملياتها التشغيلية الرئيسية إلى عمليات محلية ودولية.
 

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

 م 2015

 المحلية العمليات  
 

 العمليات الدولية

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 المملكة العربية السعودية
 

 البحرين فيفا
 

رال غشركة إنت
  القابضة

شركة االتصاالت 
 )فيفا( الكويتية

       
 

 
 

 

          
 

 
 

 
 

       3.422.209  322.914  1.434.917  46.829.158  ( *إيرادات الخدمات ) 

               

       3.253.799  450.324  2.294.768  109.647.160  ( **إجمالي األصول ) 

 

 سعودي. ( ألف لاير1.358.586) * ( تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة بإيرادات الخدمات مبلغ )
 .سعودي ( ألف لاير18.984.942ألصول مبلغ )) ** ( تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة با

 

  م2014                                                         

 العمليات المحلية  
 

 العمليات الدولية

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 المملكة العربية السعودية
 

 البحرين فيفا
 

رال غشركة إنت
  القابضة

شركة االتصاالت 
 )فيفا( ةالكويتي

       
 

 
 

 

          
 

 
 

 
 

       3.078.408  387.929  1.349.910  42.919.001  ( *إيرادات الخدمات ) 

               

       2.742.806  466.207  2.500.619  100.782.664  ( **إجمالي األصول ) 
 

 سعودق. ( ألف لاير1.909.608ادات الخدمات مبلغ )) * ( تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة بإير
 .سعودق ( ألف لاير16.398.656) ** ( تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة باألصول مبلغ )

 

 (شركة االتصاالت العامة المحدودة "برافو"االستحواذ على شركة تابعة جديدة ) -34
 

محيدودة  ةشركة ذات مسيؤوليفاقية مع الشركة الوطنية العالمية اف زق اتبتوقيع الشركة قامت  2013 أكتوبر 31 في

تصياالت القابضية )ويشيار اليهميا بيالطرف اآلخير( والتيي تيم بموجبهيا نقيل كاميل ملكيية إلوالشركة الوطنيية الخليجيية ل

ت تصيياالإلوهييي شييركة ذات مسييئولية محييدودة سييعودية الييى شييركة ا "برافييو"تصيياالت العاميية المحييدودة إلشييركة ا

 ملييون لاير 244عليى أن ييدفع الطيرف اآلخير مبليغ  ، وذلك مقابل تسوية لجمييع مسيتحقاته حييه تيم االتفياقالسعودية

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

ن طريقية اتفاقيية بنياء تشيغيل تصاالت التي تعميل فيي المملكية العربيية السيعودية عيإلشركة برافو هي احدى شركات ا

حيييه بييدأت برافييو عملياتهييا فييي عييام  ة،سيين 15تصيياالت السييعودية بعقييد مدتييه إل( مييع شييركة اBOTانتقييال الملكييية )

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

 علييى بعييد الحصييولملكييية شييركة برافييو لشييركة االتصيياالت السييعودية نقييل  ت اجييراءات، اكتمليي2014ينيياير  30فييي 

 .موافقة الجهات التنظيمية
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 االستحواذ على شركة تابعة جديدة )شركة االتصاالت العامة المحدودة "برافو"( )تتمة(  -34
 

مسييتحقات شييركة مليييون لاير سييعودق مقابييل  381بلييغ صييافي اصييول برافييو المسييتحوذ عليهييا فييي تيياريخ الشييراء 

ملييون لاير سيعودق كمخصيص  179مليون لاير سعودق.تم تسجيل مبليغ  202االتصاالت السعودية المتبقية والبالغة 

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

م تيم إسيتكمال التقيارير الخاصية بتوزييع 2015ستحواذ، وخيالل الربيع األول لصافي األصول خالل عام من تاريخ اال

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

 (202) مبلغ االستحواذ

 293 القيمة العادلة لصافي األصول بتاريخ االستحواذ

 91 )28انظر ايضاح (المكاسب الناتجة عن االستحواذ 
 

 األحداث الالحقة  -35
 

 زيادة حصة الملكية في شركة االتصاالت الكويتية )ٍفيفا( -
 

م انتهت فترة العرض االختيارق المقدم من الشركة لشراء االسهم الغير مملوكة في شركة 2016يناير  31بتاريخ 
غ عدد االسهم التي قبلت حيه بل % من إجمالي عدد األسهم القائمة74والتي تمثل االتصاالت الكويتية ٍ)فيفا( 

% من اجمالي األسهم المصدرة لشركة االتصاالت 25.8سهماً و التي تمثل نسبة  128.860.518بالعرض 
لاير  1.590.138.792دينار كويتي )ما يعادل حوالي  128.860.518الكويتية )فيفا( ، و تبلغ قيمة تلك األسهم 

لاير سعودق للسهم الواحد(  12.34 حوالي الواحد )ما يعادل دينار كويتي للسهم 1سعودق( على أساس سعر شراء 
 %.26% بدال من 51.8و بهذا تصب  حصة الشركة في شركة فيفا الكويت 

 
 أرباح توزيع -

 
سياسية توزييع األربياح لفتيرة   م(2015نيوفمبر  10هي) )الموافيق 1437محيرم  28أقر مجلس ادارة الشركة بتياريخ         

، وهيي سياسية العامةيتم إعتمادها من الجمعية سالتي ،وم 2015من الربع الرابع من عام  بداية القادمة ثاله سنواتال

 .دنى من التوزيعات بواقع لاير سعودق لكل سهم على أساس ربيع سينوقأتوزيعات تقوم على أساس الحفاظ على حد 

الرابيع عين الربيع  مساهمي الشيركة نقدية علىأرباح  توزيعالشركة ب إدارة مجلس  أوصى مع هذه السياسة ، ياً وتماش

وبذلك يصييب  ،عيين كييل سييهم سييعودق لاير 1واقييع مليييون لاير سييعودق ب 2.000، بمبلييغ مقييداره  م 2015ميين عييام 

 للسهم(. سعودق لاير 3.50م: 2014للسهم ) سعودق لاير 4م مبلغ 2015إجمالي األرباح الموزعة عن عام 
 

 إعتماد القوائم المالية -
 

م ( 2016 فبرايير 18) الموافيق  هي)1437 جميادى األوليى 9 بتياريخفي اجتماعه المنعقيد الشركة  مجلس ادارةعتمد أ

 .م2015القوائم المالية الموحدة لعام 
 

 أرقام المقارنة  -36
 

م لتتماشيى ميع التصينيف المسيتخدم للسينة 2014ديسيمبر  31تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة المنتهية في 

 م.2015يسمبر د 31المنتهية في 
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