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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة لفترتي الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر 2111م ( غير مراجعة )

األرصدة والمعامالت داخل المجموعة وأية مكاسب غير محققة ناتجة من المعامالت داخل المجموعة  ،إذا كانتت ذات
أهمية نسبية ،يتم استبعادها عند إعداد القوائم المالية الموحدة.
يتطلتتب إعتتداد القتتوائم الماليتتة األوليتتة الموحتتدة وفقتا ل لمعتتايير المحاستتبة المتعتتارف عليمتتا فتتي المملكتتة العربيتتة الستتعودية
استتتخدام التقتتديرات المحاستتتبية واتفتراضتتات التتتي تتتتإصر فتتي مبتتتالف األصتتول والخصتتوم وا فصتتتا عتتن األصتتتول
واتلتزامات المحتملة في تاريخ القوائم المالية األولية الموحدة وفي مبالف ا يترادات والمصتروفات ختالل فتترة القتوائم
المالية األولية الموحدة.
فً ما ٌلً ملخص ألهم السٌاسات المحاسبٌة:

 2-3فترة القوائم المالٌة األولٌة الموحدة
تبدأ السنة المالية للمجموعة في أول يناير وتنتمي بنماية شمر ديسمبر من كل عام ميالدي.

 3-3النتائج األولٌة
نتائج العمليات للفترة األولية الموحدة قد ت تكون مإشرال دقيقا ل لنتائج العمليات عن كامل السنة.
ُتعد القوائم المالية األولية الموحدة وفقا ل لمنمج تكامل الفترات الدورية والتذي يعتبتر كتل فتترة متن فتترات الستنة الماليتة
جزءال مكمالل للسنة المالية .وبموجب ذلك يتم إصبات إيرادات ومكاسب ومصروفات وخسائر الفترة خاللما .

 4-3إثبات اإلٌرادات
يتم إصبات ا يرادات ،صافية من الخصومات ،عند تقديم الختدمات استتنادال إلتم إمكانيتة الوصتول إلتم أو استتخدام شتبكة
المقاسم ومرافقما .ويتم احتساب إيرادات اتستخدام بنا لء علم أجزاء الدقائق المستخدمة ،وفقا ل لألسعار المعتمدة.
 يتم تؤجيل الرسوم الصادر بشؤنما فواتير مقدما ل ويتم إصباتما علم مدى الفترة التي يتم فيما تقديم الخدمات.
 يتم إصبات إيرادات الخدمات المقدمة للعمالء التي لم تصدر بما فواتير ،في الفترة المتعلقة بما.
 يتم إصبات إيرادات الخدمات المقدمة للعمالء عند تحصيلما إذا كان لدى الشركة درجة عالية من عدم التؤكتد
من إمكانية تحصيلما.

 5-3النقد وما ٌماثله
يشتتمل النقتتد ومتتا يماصلتتف النقتتد فتتي الصتتناديق واألرصتتدة لتتدى البنتتوك واتستتتصمارات عاليتتة الستتيولة ذات فتتترة استتتحقاق
قدرها  20يوما ل أو أقل من تاريخ شرائما وفيما عدا ذلك تصنف استصمارات قصيرة اآلجل.

 6-3حسابات المدٌنٌن
يظمر رصتيد حستابات المتدينين بصتافي القيمتة القابلتة للتحقتق التتي تمصتل قيمتة الفتواتير مضتافا ل إليمتا ا يتراد المستتحق
المتعلق برسوم اتستخدام غير المفوترة ناقصا ل مخصص الديون المشكوك في تحصيلما.

 7-3مقاصة الحسابات
لدي المجموعة اتفاقيات مع مشغلي شبكات اتصاتت خارجية و جمات أخترى تتضتمن بموجبمتا إجتراء مقاصتة بشتكل
دوري مع تلك الجمات بحيث يتم مقاصة األرصدة المدينة و الدائنة لنفس المشغل الخارجي أو الجمات األخرى.
 7-3مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها
تقوم المجموعة بدراسة حسابات المدينين لتكوين المخصصات الالزمة لمواجمة المشكوك في تحصيلف منما ،ويراعم
عند تكوين المخصص نوع الخدمة المقدمة (جوال ،خطوط صابتة ،تلكس ،تسويات دولية ... ،الخ) وفئة العميل والعمر
الزمني للدين ،وخبرة المجموعة في تحصيل الديون السابقة والحالة اتقتصادية العامة.
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 8-3المخزون
يتم تسجيل المخزون ،الذي يتكون بشكل أساسي من كوابل وقطع غيار ومستملكات ،باستخدام متوسط التكلفة المرجح
صافٍ من المخصصات .يتم تسجيل بنود المخزون التي تعتبر جزءال أساسيا ل من أصول الشبكة ،مصل المعدات
اتحتياطية للطوارئ التي ت يمكن نقلما من المقسم ،ضمن بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات .وتسجل بنود
المخزون الموجودة في عمدة المقاول المسئول عن رفع كفاءة وتوسعة الشبكة ضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ .
تقوم المجموعة بتكوين مخصص للمخزون المتقادم والبطيء الحركة وذلك بنا لء علم دراسة حركة المخزون بشكل
منفصل لألصناف الرئيسية .وعندما يكون هذا ا جراء غير عملي ،يتم تكوين المخصص علم أساس مجموعات أو
فئات من أصناف المخزون ،علم أن يراعم التؤكد من أن األصناف الفردية التي قد تتطلب إجراء تخفيض جوهري
في قيمتما قد تم أخذها في اتعتبار عند تكوين المخصص.

 9-3الممتلكات والمنشآت والمعدات واالستهالك
( )1قبل  2مايو 8221م ،لتم يحتتفظ قطتاع اتتصتاتت ببيانتات تاريخيتة تفصتيلية كافيتة لتستجيل الممتلكتات والمنشتآت
والمعدات وفق التكلفة التاريخية ،ولذا تم تسجيل كافة الممتلكتات والمنشتآت والمعتدات التتي تتم تحويلمتا متن قطتاع
اتتصاتت إلم الشركة في  2مايو 8221م طبقتا ل للتقتويم التذي قامتت بتف الشتركة وبمستاعدة خبتراء تقتويم محليتين
ودوليين .وفيما يلي األسس الرئيسية المستخدمة في التقويم:
قيمة التقويم
األراضي
-

المباني والمنشآت والمعدات

تكلفة اتستبدال المستملكة

( )2في ما عدا ما ورد في الفقرة ( )8أعاله يتم تسجيل الممتلكات والمنشآت والمعدات التي تقتنيما المجموعتة بالتكلفتة
التاريخية.
( )3تشمل تكلفتة الشتبكة جميتع النفقتات حتتم نقطتة التوصتيل للعميتل ،بمتا فتي ذلتك أتعتاب المقاولتـين والمتواد والعمالتة
المباشرة ،حتم تاريخ وضع هذه األصول في الخدمة.
( )4يتتتم احتستتاب استتتمالك الممتلكتتات والمنشتتآت والمعتتدات باستتتصناء األراضتتي باستتتخدام طريقتتة القستتط الصابتتت علتتم
األعمار التشغيلية التقديرية لألصول حسب ما يؤتي:
المباني
شبكة ومعدات اتتصاتت
األصول األخرى

عدد السنوات
50 – 20
25 – 3
1-2

( )5يتم إصبات مصروفات ا صال والصيانة عند حدوصما .إت إذا كانت تزيد من ا نتاجية أو العمر التشتغيلي لألصتل،
وفي كلتا الحالتين تتم رسملتما.
( )6يتم تحديد المكاسب والخسائر الناتجة من استبعاد/بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات وذلك بمقارنة القيمة
المتحصلة مع القيمة الدفترية لألصول المستبعدة/المباعة وتدرج المكاسب والخسائر في قائمة الدخل األولية
الموحدة.
( )7يتم تصنيف إيجارات الممتلكات والمنشآت والمعتدات التتي يتتم فيمتا تحويتل جتوهري لمنتافع ومختاطر الملكيتة إلتم
المجموعة كإيجتارات رأستمالية .يتتم إصبتات ا يجتار الرأستمالي فتي تتاريخ نشتؤتف بالقيمتة العادلتة لألصتل أو القيمتة
الحاليتتة للحتتد األدنتتم لتتدفعات ا يجتتار ،أيممتتا أقتتل .ويتتتم تجزئتتة كتتل دفعتتة متتن دفعتتات ا يجتتار إلتتم جتتزأين همتتا
المصتتروف التمتتويلي التتذي يجتتب تحميلتتف علتتم دختتل الستتنة الحاليتتة والتتنقص فتتي قيمتتة اتلتتتزام عتتن عقتتد ا يجتتار
الرأسمالي.
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( )8يتم استمالك األصول المستؤجرة بموجب إيجارات رأسمالية علم مدى األعمار ا نتاجية لتلك األصول.
( )9يتم استمالك الموجودات الصابتف الخاضعة لعقود حقوق اتمتياز علم عمرها اتنتاجي أو مدة العقد أيمما أقصر.

 11تكاليف برامج الحاسب اآللي
- 2
( )1يتم رسملة التكاليف المتعلقة ببرامج التشغيل والتطبيقات التي يتم شراإها من المورد حينما تفي بمعايير الرسملة،
ومنما تحسين القدرة ا نتاجية ألصل من األصول أو أن تزيد بشكل ملحوظ العمر ا نتاجي لألصل ،ويتم إطفاإها
علم فترة اتنتفاع بما.
( )2يتم رسملة تكاليف برامج التشغيل المطورة داخليا ل إذا استوفت معايير الرسملة ،ومنما تخصيص مجموعة عمل
داخلية معينة لتطوير البرامج وأن يمكن تحديد التكاليف ذات العالقة بسمولة ،ويتم إطفاإها علم فترة اتنتفاع
بما.
( )3يتم تحميل تكاليف برامج التطبيقات المطورة داخليا ل كمصروفات عند حدوصما ،وإذا تعذر تحديد تكلفة برامج
أنظمة التشغيل بشكل منفصل عن تكاليف أجمزة الحاسب اآللي ذات الصلة فيتم تسجيل برامج أنظمة التشغيل
كجزء من الجماز.
( )4تحمل تكلفة ا ضافات أو التعديالت أو عمليات تطوير البرامج الالحقة سواء كانت تشغيلية أو تطبيقية
كمصروفات عند حدوصما.
( )5تحم ل تكاليف التدريب المرتبطة ببرامج الحاسب اآللي وتكاليف تحويل البيانات كمصروفات عند حدوصما.

 22-3األصول غٌر الملموسة
الشهرة
 تنشؤ الشمرة عند شراء حصة في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة .وتمصل زيادة تكلفة شراء حصتة
المجموعة عن القيمة العادلة لصافي األصتول للشتركة التابعتة أو المشتروع المشتترك فتي تتاريخ الشتراء.
وعندما يكون هذا الفرق سالبا ل يتم تسجيلف فورال كمكاسب ضمن قائمة الدخل األولية الموحتدة بتالفترة التتي
تمت بف عملية اتستحواذ.
 يتم قياس الشمرة بالتكلفة وتخفض بؤي خسائر هبوط في قيمتما (إن وجدت).
حقوق الطٌف الترددي وتراخٌص الجٌل الثانً والثالث
يتم تسجيل هذه األصول غير الملموسة عند الشراء بالتكلفة ويتم اطفاإها ابتدا لء متن تتاريخ تقتديم الخدمتة باستتخدام
طريقة القسط الصابت علم مدى اعمارها ا نتاجية أو المدة النظامية أيمما أقصر.

 23-3الهبوط فً قٌمة األصول غٌر المتداولة
تقوم المجموعة بمراجعة األصول غير المتداولة بشكل دوري لمعرفة ما إذا كانت هنالتك مإشترات علتم وجتود هبتوط
في قيمتما الدفترية .ويتم في حالة وجود هذه المإشرات تقدير القيمة الممكن استردادها لألصل .وتستخدم لمذا الغترض
وحدة توليد النقد التي يتبع لما األصل في حالة تعذر تقدير القيمة القابلة لالستترداد لألصتل بمفترده .وتعتبتر الزيتادة فتي
القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الممكن استردادها هبوطا ل فتي قيمتة األصتل تستجل كخستارة فتي قائمتة التدخل األوليتة
الموحدة للفترة المالية التي تحدث فيما .وإذا صبتت مستتقبالل زوال األستباب التتي أدت إلتم المبتوط فتي قيمتة األصتل فيتتم
عكس خسارة هبوط القيمة (باستتصناء الشتمرة) وتصبتت كتدخل فتي قائمتة التدخل األوليتة الموحتدة فتي الفتترة الماليتة التتي
تحدث فيما ،بما ت يتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها فيما لو لم يتم إصبات خسارة هبوط قيمة األصتل
في الفترات المالية السابقة.
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 24-3االستثمارات
الشركات التابعة
يتتتم تصتتنيف الشتتركات التتتي تمتتارس المجموعتتة عليمتتا الستتيطرة كشتتركات تابعتتة .وتعتترف الستتيطرة بؤنمتتا القتتدرة علتتم
استخدام ،أو توجيف استخدام ،أصول منشؤة أخرى تكتساب منافع اقتصادية .يبدأ توحيد القوائم الماليتة للشتركات التابعتة
ضمن القوائم المالية األولية الموحدة للمجموعة اعتبارال من تاريخ السيطرة وينتمي بفقدانما.
االستثمار فً المشارٌع المشتركة
المشتتروع المشتتترك هتتو ترتيتتب تعاقتتدي تقتتوم بموجبتتف المجموعتتة وأطتتراف أختترى بنشتتاط اقتصتتادي يخضتتع للستتيطرة
المشتركة وذلك عندما تتطلب القرارات اتستراتيجية المالية والتشغيلية المتعلقة بنشتاطات المشتروع المشتترك الموافقتة
با جماع من كل األطراف المشاركة في السيطرة.
الترتيبتتات التعاقديتتة التتتي تتضتتمن تكتتوين منشتتؤة منفصتتلة يكتتون لكتتل مشتتارك فيمتتا حصتتة يشتتار إليمتتا كمشتتاريع تحتتت
السيطرة المشتركة.
يتتتم احتستتاب حصتتة المجموعتتة فتتي المشتتاريع تحتتت الستتيطرة المشتتتركة فتتي القتتوائم الماليتتة األوليتتة الموحتتدة باستتتخدام
طريقتتة التوحيتتد التناستتبي ،حيتتث يتتتم تجميتتع حصتتة المجموعتتة فتتي كتتل متتن أصتتول وخصتتوم ودختتل ومصتتروفات هتتذه
المشاريع مع البنود المناظرة لما في البيانات المالية األولية للشركة.
تتم معالجة الشمرة الناتجة من شراء المجموعة لحصة في المشاريع تحت السيطرة المشتتركة وفقتا ل للسياستة المحاستبية
للمجموعة المتعلقة بالشمرة.
االستثمارات المسجلة وفق طرٌقة حقوق الملكٌة (الشركات الزمٌلة)
الشركات الزميلة هي تلك الشركات أو المنشآت األخرى التي تمتارس المجموعتة عليمتا تتؤصيرال مممتا ل ولكنمتا ت تستيطر
عليمتتا ،وتتترتبط عمومتا ل بتتامتالك نستتبة  %50-20متتن حقتتوق التصتتويت .التتتؤصير الممتتم هتتو القتتدرة علتتم المشتتاركة فتتي
السياسات المالية والتشغيلية للشركات الزميلة دون التمكن من السيطرة علم تلك السياسات.
تظمر الشركة استصماراتما في الشركات التي تإصر فيما تؤصيرال مممتا ل وفتق طريقتة حقتوق الملكيتة .وطبقتا ل لطريقتة حقتوق
الملكية ،يتم قيد اتستصم ارات عند الشراء بالتكلفة ،ويتم تعديلما بعد ذلك بمتا يختص الشتركة متن صتافي دختل (خستارة)
الشركات المستصمر فيما وأرباحما الموزعة وأي تغيرات فتي حقتوق ملكيتمتا ،وذلتك لتتعكس حصتة الشتركة فتي صتافي
أصول الجمة المستصمر فيما .وتظمر هذه اتستصمارات في قائمتة المركتز المتالي األوليتة الموحتدة ضتمن األصتول غيتر
المتداولتتة ،ويظمتتر متتا يختتص الشتتركة متتن صتتافي دختتل (خستتارة) الشتتركات المستتتصمر فيمتتا فتتي قائمتتة التتدخل األوليتتة
الموحدة.
االستثمارات األخرى
يتتتم تستتجيل اتستتتصمار فتتي األوراق الماليتتة المتاحتتة للبيتتع التتتي ت تتتإدي إلتتم ستتيطرة أو تتتؤصير هتتام علتتم أستتاس القيمتتة
العادلة ،وتحسب القيمة العادلة لألوراق المالية المتاحة للبيع التتي تتتوفر لمتا قيمتة ستوقية علتم أستاس هتذه القيمتة .أمتا
األوراق المالية المتاحة للبيع التي ت يمكتن تحديتد قيمتمتا العادلتة ،بستبب عتدم وجتود ستوق نشتط لتبادلمتا أو عتدم تتوفر
مإشرات أخترى يمكتن متن خاللمتا تحديتد القيمتة الستوقية بموضتوعية ،فتكتون تكلفتمتا هتي البتديل للقيمتة العادلتة .ويتتم
إصبات المكاسب والخسائر غير المحققة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي األولية الموحتدة
إن كانت جوهرية .ويتم إظمار الخسائر الناتجة عن اتنخفاض الدائم في القيمة العادلة بؤقل من التكلفة في قائمتة التدخل
األولية الموحدة للفترة التي يحدث فيما اتنخفاض.
يتم إصبات المكاسب والخسائر الناتجة عن بيع األوراق المالية المتاحة للبيع ختالل الفتترة التتي تحتدث فيمتا ،ويتتم عكتس
أي مكاسب أو خسائر غير محققة تم إصباتما سابقا ل في قائمة الدخل األولية الموحدة.
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يتتم تستتجيل اتستتتصمار فتتي األوراق الماليتتة التتتي يحتتتفظ بمتتا إلتم تتتاريخ اتستتتحقاق علتتم أستتاس التكلفتتة المعدلتتة بمقتتدار
اتستنفاد في العالوة أو الخصم ،إن وجدت .ويتم إظمار الخسائر الناتجة عن اتنخفاض غير المإقت في القيمتة العادلتة
عن تكلفتما ضمن قائمة الدخل األولية الموحدة للفترة التي يحدث فيما اتنخفاض.

 25 -3الزكاة
تقوم المجموعة باحتساب وتسجيل مخصص الزكتاة المبنتي علتم أستاس الوعتاء الزكتوي ضتمن القتوائم الماليتة األوليتة
الموحدة وفقا ل ألحكام وقواعد فريضة الزكاة الشرعية فتي المملكتة .ويتتم تستجيل الفروقتات الناتجتة عتن التربط الزكتوي
النمائي في الفترة التي يتم فيما اعتماد هذا الربط من مصلحة الزكاة والدخل.

 26-3الضرائب
يتم احتساب الضريبة للشركات المستصمر فيما خارج المملكة وفقا ل لألنظمة الضريبية المتبعة في بلدانما.
الضرائب المإجلة
يتم تسجيل الضرائب المإجلة للشركات األجنبية فقط في حالة احتمتال وجتود أربتا مستتقبلية خاضتعة للضتريبة يمكتن
مقابلما استخدام الفروقات المإقتة لتلك الشركات .ويتطلب هذا حكمتا ل يتعلتق بتاألداء المتالي المستتقبلي للشتركة األجنبيتة
التي قامت بإصبات الضريبة المإجلة.

 27-3مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة
يمصل مخصص مكافؤة نماية الخدمة مبالف مستحقة تدفع للموظفين عند انتماء عقود عملمتم ،وفقتا ل لألنظمتة المعمتول بمتا
في المملكة العربية السعودية والدول المستصمر فيما.

 27-3معامالت العمالت األجنبٌة
عملة التعامل والعرض
يتم قياس البنود المضمنة في القوائم المالية األولية الموحدة لكل منشؤة في المجموعة باستتخدام عملتة البيئتة اتقتصتادية
الرئيسة التي تعمل فيما المنشؤة "عملة التعامل".
إن هذه القوائم المالية األولية الموحدة يتم عرضما باللاير السعودي.
المعامالت واألرصدة
يتم تحويل األرصدة بالعمالت األجنبية لألصول واتلتزامات النقدية محددة القيمة باستخدام أسعار الصرف الستائدة فتي
تاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة.
يتتتم تستتجيل المكاستتب والخستتائر الناتجتتة عتتن تستتوية معتتامالت العمتتالت األجنبيتتة و المكاستتب والخستتائر غيتتر المحققتتة
الناتجة عن تحويل األرصدة النقدية للعمالت األجنبية إلم اللاير السعودي في قائمة الدخل األولية الموحدة.
منشآت المجموعة (ترجمة القوائم المالٌة)
يتم تحويل النتائج والمراكز المالية لكل منشآت المجموعة التي لما عملة تعامل مختلفة عن عملة العرض كما يلي:
 تترجم بنود حقوق الملكية (ما عدا األربا المبقاة) علم أساس سعر الصرف السائد في تاريخ اتستحواذ.
 يترجم بند األربا المبقاة كما يلي :األربا المبقاة المترجمة في نماية العام الماضي مضافا ل إليما صتافي دختل
الفتتترة األوليتتة متتن قائمتتة التتدخل األوليتتة الموحتتدة المترجمتتة مطروحتا ل منمتتا قيمتتة التوزيعتتات المعلنتتة مترجمتتة
بسعر الصرف السائد وقت إعالنما.

11

شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة لفترتي الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر 2111م ( غير مراجعة )

 عناصر قائمة الدخل األولية الموحدة يتم ترجمتما باستخدام المتوسط المرجح لسعر الصرف خالل الفترة .أمتا
بنود المكاسب والخسائر المممة فتترجم علم أساس سعر الصرف السائد وقت حدوصما.
 كل فروقات تحويل الع ملة الناتجة يتم تستجيلما فتي بنتد مستتقل ضتمن حقتوق المستاهمين إذا كانتت ذات أهميتة
نسبية.
وعند بيع هذه المنشآت جزئيا ل أو التخلص منما فإن الفروقات التي سبق تسجيلما ضمن حقوق المساهمين يتم إصباتما فتي
قائمة الدخل األولية الموحدة كجزء من مكاسب أو خسائر البيع.

 28-3االلتزامات المحتملة
اتلتتتزام المحتمتتل هتتو التتتزام قتتد ينشتتؤ متتن أحتتداث ستتابقة ووجتتوده ستتيتؤكد فقتتط بوقتتوع أو عتتدم وقتتوع حتتدث أو أحتتداث
مستقبلية غير مإكتدة ليستت ضتمن الستيطرة الكاملتة للمجموعتة ،أو هتو التتزام حتالي غيتر مستجل بستبب أنتف لتيس متن
المحتمل أن تدفقا ل خارجا ل للموارد سيكون مطلوبا ل لتسديد اتلتزام .وفي حالة عتدم إمكانيتة قيتاس مبلتف اتلتتزام بموصوقيتة
كافية فإن المجموعة ت تقوم بتسجيل اتلتزامات المحتملة لكنما تفصح عنما في القوائم المالية األولية الموحدة.

 29-3تكلفة الخدمات
تمصل جميع التكاليف التي تكبدتما المجموعة لتقديم الخدمات ولما ارتباط مباشر با يرادات المتولدة من استخدام الشتبكة
ويتم إصباتما في فترات تنفيذ المكالمات ذات الصلة بما فيما -:
 الرسوم الحكوميتة وهتي التكتاليف المترتبتة علتم المجموعتة مقابتل حقتوق تقتديم ختدمات اتتصتاتت بالمملكتة
والدول المستصمر بما بما في ذلك استخدام الطيف الترددي.
 رستتوم استتتخدام الشتتبكات الخارجيتتة والمتمصلتتة فتتي تكتتاليف التتربط بشتتبكات اتصتتاتت أجنبيتتة ومحليتتة متعلقتتة
بمكالمات عمالء المجموعة.

 31-3المصروفات البٌعٌة والتسوٌقٌة
تمصل جميع التكاليف التي تكبدتما المجموعة ولما ارتباط مباشر بتسويق وتوزيتع وبيتع الختدمات .وتستجل عنتد حتدوصما
إذا لتتم يتستتن تحديتتد الفتتترات المستتتفيدة منمتتا ،أمتتا إذا أمكتتن تحديتتد الفتتترات المستتتفيدة فيتتتم تحميلمتتا علتتم الفتتترات ذات
الصلة.

 32-3المصروفات العمومٌة واإلدارٌة
تمصتل جميتتع المصتاريف التشتتغيلية التتي تكبتتدتما المجموعتة والتتتي ت يمكتن ربطمتتا بشتكل مباشتتر بتكتاليف الختتدمات أو
بالمصاريف البيعية والتسويقية .وتسجل عنتد حتدوصما إذا لتم يتستن تحديتد الفتترات المستتفيدة منمتا ،أمتا إذا أمكتن تحديتد
الفترات المستفيدة فيتم تحميلما علم الفترات ذات الصلة.

 33-3ربح السهم
يتم احتساب عائد السمم من األربا علم أساس قسمة الدخل من العمليات التشغيلية والعمليات األخترى ( المصتروفات
وا يرادات األخرى ) ،قبل استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة ،وصافي الدخل للفترة المالية ،علتم المتوستط المترجح
لعدد األسمم القائمة خالل الفترة.

 34-3المشتقات المالٌة
تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة دارة التعرض ألسعار الفائدة ومخاطر أسعار الصترف األجنبتي  ،بمتا فتي
ذلك العقود اآلجلة و سعر الفائدة لمبادلة العمالت .يتم قياس المشتتقات بشتكل مبتدئي بالقيمتة العادلتة فتي تتاريخ التدخول
للعقد المشتق ويتم تحقا إعادة قياسما بالقيمة العادلة في تاريخ كل فترة مشمولة بالتقرير .ويتتم اتعتتراف فتورا بتالربح

12

شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة لفترتي الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر 2111م ( غير مراجعة )

أو الخسارة في قائمة الدخل األولية الموحدة  ،ما لم تكن األداة المشتقة مخصصة وفعالة كؤداة تحوط  ،وفي هذه الحالتة
يعتمد توقيت اتعتراف في قائمة الدخل األولية الموحدة علم طبيعة العالقة التحوطية.
تخصص المجموعة مشتقات محددة إما كتحوطات علم القيمة العادلة لألصول والخصوم المعتترف بمتا أو اتلتزامتات
غيتتر المعتتترف بمتتا باستتتصناء مختتاطر العمتتالت األجنبيتتة (القيمتتة العادلتتة للتحتتوط)  ،التحتتوط متتن التقلبتتات فتتي التتتدفقات
النقدية التي إما أن تعزى إلم مخاطر معينة ترتبط بؤصول وخصوم محددة أو مخاطر العمالت األجنبيتة فتي التزامتات
المنشؤة الغير معترف بما (تحوط التدفق النقدي).
التغيرات في القيمة العادلتة للمشتتقات التتي تتم تخصيصتما والمإهلتة كتحوطتات بالقيمتة العادلتة يتتم اتعتتراف بمتا فتي
قائمة الدخل األولية الموحدة  ،جنبا إلم جنب مع أي تغيرات في القيمة العادلة لألصول أو الخصوم المغطاة .فتي حالتة
التحوط للتدفقات النقدية  ،يتم اتعتراف بالجزء الفعتال متن التغيترات فتي القيمتة العادلتة للمشتتقات التتي تتم تخصيصتما
والمإهلة كتحوط للتدفقات النقدية في حقوق المساهمين .الربح أو الخسارة المتعلقتة بتالجزء غيتر الفعتال يتتم اتعتتراف
بف علم الفور في قائمة الدخل األولية الموحدة.
يتم التوقف عن إتباع محاسبة التحوط عندما تقوم المجموعة بإلغاء عالقة التحوط ،أو بيع أداة تحتوط  ،أو إنماءهتا  ،أو
ممارستما أو أنما لم تعد تلبي متطلبات محاسبة التحوط .أي ربح  /خسارة متراكمتة فتي ذلتك الوقتت ستتبقي فتي حقتوق
المساهمين ويتم اتعتراف بما في قائمة الدخل األولية الموحدة عندما ت يكون حدوث المعاملة متوقعا ل.

 35-3األطراف ذات العالقة
تقوم المجموعة خالل دورة أعمالما العادية بالتعامتل متع أطتراف ذات عالقتة ويتتم ا فصتا عتن جميتع العمليتات ذات
األهمية النسبية مع األطراف ذات العالقة بغض النظر عتن وجتود أو عتدم وجتود أرصتدة لمتذه العمليتات بنمايتة الفتترة
المالية .ويكون ا فصا عن العمليتات ذات الطبيعتة المتماصلتة دفعتة واحتدة عتدا تلتك التتي يكتون فيمتا ا فصتا إفراديتا ل
ضروريا ل لفمم تؤصير العمليات بين ذوي العالقة علم البيانات المالية للمجموعة.

 -4األصول غٌر الملموسة ،صافً
تتضمن األصول غير الملموسة الشمرة الناتجة من شتراء حصتص الشتركة فتي مجموعتة بيناريتانج القابضتة و بتي تتي
أكسيس تيليكوم وشركة أوجيف لالتصاتت المحتدودة ،إضتافة لنصتيب الشتركة متن الشتمرة المستجلة فتي القتوائم الماليتة
لمجموعة بيناريانج القابضة وشركة أوجيف لالتصاتت المحدودة.
والشركات المستصمر فيما التي نتج عنما أصول غير ملموسة هي:
مجموعة بٌنارٌانج جً إس إم القابضة – مالٌزٌا:
بيناريانج الماليزية شتركة استتصمارية قابضتة فتي دولتة ماليزيتا كانتت تمتلتك  %800متن مجموعتة ماكستيس القابضتة
الماليزية التي تعمل في قطاع اتتصاتت المتنقلة في ماليزيا والتي لم تكن مدرجة بالسوق المالية الماليزية ،وقد تم فتي
شمر نوفمبر 2002م طر  %30من أسمم ماكسيس لالكتتاب العام وأدرجت تبعا ل لذلك ضمن شركات الستوق الماليتة
الماليزية ،وبذلك انخفضت نسبة ملكية بيناريانج القابضة في شركة ماكسيس إلم .%00
لدى بيناريانج القابضة استصمارات أخرى في شركات اتصاتت تعمل في كل من المنتد ( شتركة إيرستيل) وإندونيسيــتـا
( شركة بي تي أكسيس تيليكوم ).
وقد حازت شركة اتتصاتت السعودية علم نسبة  %25من مجموعة بيناريانج في سبتمبر 2000م والبتالف رأستمالما
 20مليار رينجت ماليزي أي ما يعادل حوالي  22مليار لاير سعودي بسعر الصرف كما بذلك التاريخ.
تقتتوم الجمتتات المختصتتة بدولتتة المنتتد بجمتتع ودراستتة المعلومتتات حتتول متتا أصيتتر فتتي ا عتتالم عتتن شتتركة إيرستتل إحتتدى
الشتتركات التابعتتة لمجموعتتة بيناريتتانج جتتي إس إم القابضتتة ،وفتتي ظتتل المعطيتتات والبيانتتات الحاليتتة المتتتوفرة ت تتوقتتع
ا دارة وجود تؤصير علم نتائج المجموعة كما في  38ديسمبر 2088م.
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شركة بً تً أكسٌس تٌلٌكوم اندونٌسٌا – جمهورٌة اندونٌسٌا  ( -إن تً إس سابقا ً ):
حصلت شركة بي تي أكسيس تيليكوم علم رخصة تشغيل شبكة الماتف الجوال بتقنية الجيل الصالث فتي اندونيستيا ،وقتد
بتتدأت بتقتتديم ختتدماتما التجاريتتة فتتي الربتتع األول متتن عتتام 2001م بالستتوق اتندونيستتية .حتتازت شتتركة اتتصتتاتت
السعودية علتم نستبة  %58متن شتركة بتي تتي أكستيس تيليكتوم فتي ستبتمبر 2000م والبتالف رأستمالما  3،2تريليتون
روبية اندونيسية أي متا يعتادل حتوالي  8،3مليتار لاير ستعودي بستعر الصترف كمتا فتي ذلتك التتاريخ .وفتي  6أبريتل
2088م زادت الشركة حصتما بنسبة  %22،80لتبلتف  .%10.80و تتم استتخدام القيمتة العادلتة لصتافي األصتول فتي
تتتاريخ  6ابريتتل  2088وذلتتك تحتستتاب الشتتمرة الناتجتتة متتن استتتحواذ الشتتركة نستتبة  %22.8كحصتتة اضتتافية فتتي
شركة بي تي أكسيس تيليكوم اتندونيسية من واقع التقارير الخاصة بتحديد تلك القيمة والتي تم اتنتماء منمتا فتي نمايتة
الربع الرابع من عام  2088م ،وقد ترتب علم ذلك إعادة توزيع المبالف المسجلة ساب لقا للشمرة (.أنظر إيضا .) 84
شركة أوجٌه لالتصاالت المحدودة – دولة اإلمارات العربٌة المتحدة:
شركة أوجيف لالتصاتت المحدودة هي شتركة قابضتة مستجلة فتي إمتارة دبتي بدولتة ا متارات العربيتة المتحتدة ولتديما
استصمارات في شركات تعمل في قطاع اتتصتاتت فتي تركيتا وجنتوب أفريقيتا .حتازت الشتركة علتم نستبة  %35متن
شركة أوجيف لالتصاتت في أبريل 2001م والبتالف رأستمالما  3،5مليتار دوتر أمريكتي أي متا يعتادل حتوالي 83،2
مليار لاير سعودي.
شركة االتصاالت الكوٌتٌة ( فٌفا ) ( ش.م.ك.م)– دولة الكوٌت :
حتازت شتركة اتتصتتاتت الستعودية فتتي ديستمبر 2000م علتتم نستبة  %26متتن رأستمال شتتركة اتتصتاتت الكويتيتتة
( )VIVAالبالف  50مليون دينار كتويتي أي متا يعتادل حتوالي  650مليتون لاير ستعودي بستعر الصترف كمتا فتي ذلتك
التاريخ .وتعمل هذه الشركة في مجال خدمات الماتف الجوال في السوق الكويتي  ،وقد بدأ التشغيل التجاري لما فتي 4
ديسمبر 2001م.
إس تً سً البحرٌن ( فٌفا ) (ش .م .ب .م) – مملكة البحرٌن:
تؤسست إس تي سي البحرين (( )VIVAش .م .ب .م) في فبراير 2002م بمملكة البحرين ،وتمتلك شركة اتتصتاتت
السعودية نسبة  %800من رأستمالما البتالف  05مليتون دينتار بحرينتي أي متا يعتادل حتوالي 050مليتون لاير ستعودي
بسعر الصرف كما فتي ذلتك التتاريخ .وتعمتل هتذه الشتركة فتي كافتة ختدمات اتتصتاتت المتنقلتة واتتصتاتت الدوليتة
والنطتتاق العتتريض والختتدمات األختترى ذات الصتتلة بالستتوق البحرينيتتة ،وقتتد بتتدأت التشتتغيل التجتتاري فتتي  3متتارس
2080م.
وفيما يلي تفاصيل األصول غير الملموسة ،صافي كما في  38ديسمبر 2088م:
(بآتف الرياتت السعودية)

3122م
( غٌر مراجعة )

3121م
( مراجعة )

تراخيص
الشمرة الناتجة من توحيد القوائم المالية
عالمات تجارية وعالقات تعاقدية
حقوق استخدام الطيف الترددي
الشمرة الناتجة من شراء حصة  %25في مجموعة بيناريانج القابضة
الشمرة الناتجة من شراء حصة  %35في شركة أوجيف لالتصاتت المحدودة
الشمرة الناتجة من شراء حصة 10،80في شركة بي تي أكسيس تيليكوم ( أنظر إيضا ) 84
أخرى

26،388،794
5،893،754
3،957،225
3،263،973
2،764،225
837،497
516،318
956،228
39،321،568

85،648،685
5،680،208
3،182،645
2،412،128
8،053،884
126،326
083،828
226،218
38،130،804
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شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة لفترتي الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر 2111م ( غير مراجعة )

 - 4المرابحات والقروض
وتتمصل في:
(بآتف الرياتت السعودية)

الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

3122م
( غٌر مراجعة )

3121م
( مراجعة )

6،939،885
35،112،164
39،941،947

1،446،226
28،048،830
30،811،056

يبلف نصيب المجموعة من مرابحات وقتروض الشتركات المستتصمر فيمتا كمتا فتي  38ديستمبر 2088م مبلتف 28.152
مليون لاير سعودي (  38ديسمبر 2080م  :مبلف 80،104مليون لاير).

 - 5تكلفة الخدمات
تتكون تكلفة الخدمات مما يؤتي:
(بآالف الرٌاالت السعودٌة)

رسوم استخدام الشبكات الخارجية
الرسوم الحكومية ( * )
إصال وصيانة
تكاليف الموظفين
إيجارات معدات وممتلكات وسيارات
مصروفات المرافق
أخرى

الثالثة أشهر المنتهٌة فً  42دٌسمبر

السنة المنتهٌة فً  42دٌسمبر

3122م
( غٌر مراجعة )

3121م
( غير مراجعة )

3122م
( غٌر مراجعة )

3121م
( مراجعة )

4،387،783
2،695،889
629،751
767،761
599،739
257،718
617،417
7،424،616

8،168،554
8،453،026
033،028
002،445
220،080
220،422
238،515
5،500،540

9،773،745
7،371،651
3،562،563
3،878،786
2،468،455
718،777
2،551،722
35،772،344

1،052،503
5،023،803
2،350،000
2،222،688
121،320
501،563
8،008،220
28،464،230

"أخرى" تشمل بنودال متنوعة أهمما :مصاريف طباعة بطاقات هاتفية و مصاريف استشارات ومصاريف أمن وستالمة
ومصاريف بريد وتوصيل.
(*) فيما يلي تفاصيل الرسوم الحكومية:
(بآالف الرٌاالت السعودٌة)
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الثالثة أشهر المنتهٌة فً  42دٌسمبر

السنة المنتهٌة فً  42دٌسمبر
3121م
( مراجعة )

3122م
( غٌر مراجعة )

3121م
( غير مراجعة )

3122م
( غٌر مراجعة )

الشركة

2،311،429

8،883،403

5،617،677

4،423،021

باقي شركات المجموعة

495،671

332،623

2،773،975

8،222،445

2،695،889

8،453،026

7،371،651

5،023،803

شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة لفترتي الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر 2111م ( غير مراجعة )

 -7المصروفات البٌعٌة والتسوٌقٌة
تتكون المصروفات البيعية والتسويقية مما يؤتي:
(بآالف الرٌاالت السعودٌة)

الثالثة أشهر المنتهٌة فً  42دٌسمبر

السنة المنتهٌة فً  42دٌسمبر
3121م
( مراجعة )

3122م
( غٌر مراجعة )

3121م
( غير مراجعة )

3122م
( غٌر مراجعة )

دعاية وإعالن

775،363

551،312

3،725،316

2،350،222

تكاليف الموظفين

631،388

452،236

2،985،963

8،202،358

مصروف الديون المشكوك في تحصيلما

483،527

361،068

2،477،974

8،514،123

طباعة بطاقات هاتفية ومستلزمات مكتبية

87،611

835،022

481،637

406،422

إصال وصيانة

58،451

21،654

287،724

823،000

استشارات وأتعاب قانونية وممنية

43،269

1،452

248،755

58،681

مصاريف آمن وسالمة

43،389

35،402

245،776

822،040

أخرى

44،254

830،608

659،977

520،630

2،919،487

8،032،224

7،567،657

0،013،800

"أخرى" تشمل بنودال متنوعة أهمما :إيجارات معدات وممتلكات وسيارات ومصروفات بريد وتوصيل.

 -7المصروفات العمومٌة واإلدارٌة
تتكون المصروفات العمومية وا دارية مما يؤتي:
(بآالف الرٌاالت السعودٌة)

الثالثة أشهر المنتهٌة فً  42دٌسمبر
3121م

السنة المنتهٌة فً  42دٌسمبر
3121م

3122م
( غٌر مراجعة )

( غير مراجعة )

3122م
( غٌر مراجعة )

( مراجعة )

تكاليف الموظفين

566،147

408،010

2،839،585

8،622،432

إصال وصيانة

222،276

10،321

477،313

360،518

إيجارات معدات وممتلكات وسيارات

59،583

25،421

355،478

264،003

استشارات وأتعاب قانونية وممنية

224،355

834،822

443،865

368،300

مصروفات المرافق

55،197

43،215

284،538

860،613

مصاريف آمن وسالمة

32،863

81،283

89،722

05،304

أخرى

321،278

820،212

837،115

620،603

2،116،165

200،522

4،874،172

3،681،213

"أخرى" تشمل بنودال متنوعتة أهممتا :أقستاط تتؤمين ومستتلزمات مكتبيتة ومصتروفات شتحن ومناولتة وبريتد وتوصتيل
ومصاريف نظام التحويل السريع " سداد ".
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شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة لفترتي الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر 2111م ( غير مراجعة )

 -8االستهالك واإلطفاء
يتكون اتستمالك وا طفاء مما يؤتي:
(بآالف الرٌاالت السعودٌة)

استمالك
إطفاء

الثالثة أشهر المنتهٌة فً  42دٌسمبر

السنة المنتهٌة فً  42دٌسمبر

3122م

3121م

3122م

3121م

( غٌر مراجعة )

( غير مراجعة )

( غٌر مراجعة )

( مراجعة )

2،885،942
433،262
3،317،183

8،013،321
430،154

7،667،187
2،397،472
8،864،558

2،284،812

0،428،506
8،220،621
1،642،204

 -9اإلٌرادات والمصروفات األخرى -أخرى،بالصافً
يتكون هذا البند مما يؤتي:
(بآتف الرياتت السعودية)

الصالصة أشمر المنتمية في  38ديسمبر

السنة المنتمية في  38ديسمبر

3122م

3121م

3122م

3121م

( غٌر مراجعة )

( غير مراجعة )

( غٌر مراجعة )

( مراجعة )

إيرادات متنوعة

592،141

360،231

2،741،635

2،332،062

مكاسب  ( /خسائر ) تغير أسعار العمالت األجنبية

()33،678

6،526

()2،216،434

352،381

مصروفات متنوعة

()315،758

()806،131

()2،325،415

()622،120

374،815

820،626

()689،214

2،006،253

ُتعزى الزيادة في خسائر تغييّر أسعار العمتالت األجنبيتة ختالل عتام 2088م إلتم الخستائر المستجلة متن قبتل شتركة
أوجيف لالتصاتت المحتدودة بستبب فروقتات تحويتل العمتالت الناتجتة متن تغييّتر أستعار صترف الليترة التركيتة والرانتد
الجنوب أفريقي مقابل الدوتر األمريكي .كما تتضمن ا يرادات المتنوعتة مبلتف  554مليتون لاير مكاستب محققتة منمتا
مبلف  216مليتون لاير ناتجتة عتن إعتادة هيكلتة شتركة بتي تتي أكستيس ( أنظتر إيضتا  ) 84ومبلتف  261مليتون لاير
نتيجتتة شتتراء حصتتة فتتي شتتركة ستتيل لالتصتتاتت والتوزيتتع المحتتدودة ( أنظتتر إيضتتا  .) 86كمتتا تضتتمنت ختتالل عتتام
2080م مبلف  021مليون لاير عبارة عن مكاسب بيع أصول صابتــــــة ( أبتراج ) حتدى شتركات مجموعتة بيناريتانج
القابضتتة .المصتتروفات المتنوعتتة تتضتتمن ختتالل عتتام 2088م مبلتتف  305مليتتون لاير مكافتتؤة راتتتب شتتمرين لمنستتوبي
الشركة.

 -21االرتباطات وااللتزامات المحتملة
االرتباطات
(أ) تتتدخل المجموعتتة ختتالل ممارستتة نشتتاطما اتعتيتتادي فتتي ارتباطتتات متعلقتتة بمصتتروفات رأستتمالية جوهريتتة
وبصتتورة أساستتية فيمتتا يتعلتتق بمشتتروعات توستتعة الشتتبكة  .بلغتتت ارتباطتتات المصتتروفات الرأستتمالية
القائمتتة كمتتا فتتي  38ديستتمبر 2088م حتتوالي  2،560مليتتون لاير ستتعودي ( 38ديستتمبر 2080م3،421 :
مليون لاير سعودي).
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شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة لفترتي الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر 2111م ( غير مراجعة )

تان تستتتخدامما فتتي عمليتتات المجموعتتة بموجتتب تعمتتدات إيجتتار تشتتغيلية تنتمتتي فتتي
(ب) يتتتم استتتئجار
ٍ
أراض ومبت ٍ
تواريخ مستتقبلية مختلفتة .وقتد بلتف إجمتالي مصتروفات ا يجتار بموجتب عقتود ا يجتار التشتغيلية ختالل الربتع
الرابتتتع والستتتنة المنتميتتتة فتتتي  38ديستتتمبر 2088م مبلتتتف  403مليتتتون لاير ستتتعودي و  8،054مليتتتون لاير
سعودي علم التوالي (الربع الرابع والسنة المنتمية في  38ديستمبر 2080م مبلتف  220مليتون لاير ستعودي
و  633مليون لاير سعودي علم التوالي ).
االلتزامات المحتملة
تتعتترض المجموعتتة ختتالل ممارستتة نشتتاطما اتعتيتتادي جتتراءات قانونيتتة ودعتتاوى قضتتائية ومطالبتتات أختترى .وت
يتوقع أن يكون لما تؤصير جوهري علتم مركتز المجموعتة المتالي أو نتتائج عملياتمتا المبينتة فتي القتوائم الماليتة األوليتة
الموحدة.

 -22األدوات المالٌة
القٌمة العادلة
هي المبلغييلالمييكناأب ييمابمامييملالييلابل سمي ابتييمابيا ييسلساممميةللالييأماب يتلااب غبي ايتلالي ا ي الممب بييمايل ييتي امب بييما
ع سم .اإن القيمة المسجلة لكل األدوات المالية تقارب قيمتما العادلة كمتا فتي  38ديستمبر 2088م و 2080م والمبينتة
في ما يؤتي:ا
 تعتبر القيمة العادلة لكل من النقد وما يماصلف ،حسابات المدينين والدائنين واألرصدة المدينة والدائنة
األخرى مقاربة للقيمة المسجلة نتيجة لطبيعة فترتما قصيرة األجل.
 تستند القيمة العادلة لألسمم في األسواق النشطة وفقا ل ألسعار السوق.
 تستند القيمة العادلة للسندات الحكومية والقروض علم التدفقات النقدية المخصومة.
الامبمقسالإلسلتةابمالمقأب المب سم امغبيجيسلتايلمب غيل تالمب مأ المخ ت ال مبجبيع امخمغاا ثأ لًتاعماقأبمه المس متأ .
مخاطر معدالت العوائد
هي مخاطر متعددة تتعلق بتؤصير التغيرات في معدتت العوائد في السوق علم المركز المالي للمجموعة وتدفقاتما
النقدية .وتدير المجموعة تدفقاتما النقدية عن طريق مراقبة التوقيت بين التدفق النقدي المحصل والتدفق النقدي
المستخدم .ويتم استصمار الفائض النقدي لزيادة دخل المجموعة من العوائد من خالل أرصدة يحتفظ بما كمرابحة
وودائع قصيرة وطويلة األجل .إت أن مخاطر معدتت العوائد في هذا الخصوص ت تعتبر جوهرية.
مخاطر تغٌر أسعار الصرف
هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .تقوم ا دارة
بمراقبة تقلبات أسعار صرف العملة األجنبية والدخول في اتفاقيات تحوط عند الحاجة ،للحد من مخاطر تغير أسعار
الصرف  ،كما أن العملة الرسمية للمجموعة هي اللاير السعودي وهو العملة األساسية التي تتعامل بما المجموعة
وسعره صابت حاليا ل وبمامش بسيط مقابل الدوتر األمريكي.
مخاطر االئتمان
هي مخاطر عدم قدرة األطراف األخرى علم الوفاء بالتزاماتما تجاه المجموعة مما يإدي إلم تكبد المجموعة
لخسارة مالية .تتكون األدوات المالية التي قد تعرض المجموعة لمخاطر تركز المديونية بشكل رئيسي من
األرصدة النقدية وحسابات المدينين .تقوم المجموعة بإيداع أرصدتما النقدية في عدد من المإسسات المالية ذات
القدرات اتئتمانية العالية وتباشر سياسة للحد من حجم أرصدتما المودعة في كل مإسسة مالية .وت تعتقد
المجموعة بوجود مخاطر عدم كفاءة كبيرة من هذه المإسسات المالية .وت تعتقد المجموعة أنما عرضة لمخاطر
تركز المديونية في ما يتعلق بحسابات المدينين نظرال لقاعدة مشتركيما المتنوعة (سكنية ،ممنية ،مإسسات تجارية
كبرى ومإسسات عامة) التي تعمل في مجاتت عمل متنوعة موزعة علم مناطق عديدة.
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شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة لفترتي الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر 2111م ( غير مراجعة )

مخاطر السٌولة
هي مخاطر تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول علم األموال الالزمة لمقابلة اتلتزامات المرتبطة باألدوات
المالية .تدار السيولة عن طريق التؤكد بشكل دوري من توفرها بمقادير كافية لمقابلة أية التزامات مستقبلية .وت
تعتبر المجموعة أنما عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة.
ِ

 -23المشتقات المالٌة
أبرمت المجموعة اتفاقيات لمقايضة سعر الفائدة للتحوط من مختاطر تقلبتات ستعر الفائتدة المتوقتع متن التتدفقات النقديتة
المستقبلية فيما يتعلق بسعر الفائدة المتغير لديونما .المبلف األصلي والقيمة العادلة لألصتر الفعتال لمتذه التحوطتات بتتاريخ
 38ديسمبر 2088م هو  80،231مليون لاير سعودي و  424مليون لاير سعودي علم التتوالي ( 2080م  :المبلتف
األصلي والقيمة العادلة لألصر الفعال لمذه التحوطات بتاريخ  38ديسمبر 2080م هتو  0.310مليتون لاير ستعودي و
 068مليتتون لاير ستتعودي علتتم التتتوالي ) علم تا ل بتتؤن القيمتتة العادلتتة لألصتتر الفعتتال لمتتذه التحوطتتات تظمتتر متتن ضتتمن
اتحتياطيات األخرى في قائمة المركز المالي األولية الموحدة.

 -24المعلومات القطاعٌة
 وفقا ً ألنشطة المجموعة الرئٌسٌةقامت المجموعة بتحديد قطاعاتما التشغيلية الرئيسة علم أساس نوع الخدمات المقدمة من قبل المجموعة وتتم
المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا ل لألحكام والشروط التجارية المعتادة .ت يوجد هناك إيرادات أو مصاريف
جوهرية هامة أخرى بين القطاعات.
تتمصل القطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة في:
 قطاع الجوال ،وتشمل خدماتف الرئيسة :الماتف الجوال والبطاقات مسبقة الدفع والتجوال الدولي والرسائل.
 قطاع الماتف ،وتشمل خدماتف الرئيسة :الماتف الصابت وهواتف البطاقة واتتصال البيني واتتصاتت الدولية.
 قطتتتاع المعطيتتتات ،وتشتتتمل خدماتتتتف الرئيستتتة :التتتدوائر المتتتإجرة لنقتتتل البيانتتتات وختتتط العميتتتل الرقمتتتي)(DSL

وا نترنت.
 غير الموزعة :وتشمل بعض العناصر التي ت يمكن ربطما بالقطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة.
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شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة لفترتي الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر 2111م ( غير مراجعة )

وٌبٌن الجدول التالً المعلومات وفقا ً ألنشطة المجموعة الرئٌسٌة للسنة المنتهٌة فً  42دٌسمبر 3122م :
(بآتف الرياتت السعودية)

الجوال

الهاتف

المعطٌات

غٌر موزعة

اإلجمالً

إيرادات الخدمات

47،919،572

8،419،432

9،487،633

724،678

67،329،873

إيرادات الربط البيني

4،176،776

8،254،424

2،384،814

()75،731

23،548،372

مصروفات الربط البيني

()7،211،687

()3،765،189

()4،727،924

()76،773

()23،548،372

صافي إيرادات الخدمات

45،885،749

24،798،656

7،164،523

584،377

67،329،873

اتستمالك وا طفاء

5،472،262

4،761،497

754،947

297،975

8،864،558

صافي الدخل

7،669،771

()2،113،846

2،538،728

()426،531

7،771،234

إجمالي األصول

52،583،756

46،649،691

8،283،611

37،977،185

223،281،829

إجمالي الخصوم

31،782،777

24،451،649

3،185،176

33،618،143

68،725،533

وقد كانت المعلومات وفقا ً ألنشطة المجموعة للسنة المنتهٌة فً  42دٌسمبر 3121م على النحو التالً :
(بآتف الرياتت السعودية)

اإلجمالً

المعطٌات

غٌر موزعة

الجوال

الهاتف

330،861

58،016،121

إيرادات الخدمات

34،852،040

80،856،028

0،840،122

2،263،445

إيرادات الربط البيني

2،358،035

6،032،256

102،454

-

مصروفات الربط البيني

()4،266،442

()2،131،800

()2،851،182

-

()2،263،445

صافي إيرادات الخدمات

38،544،326

84،050،100

5،154،534

330،861

58،016،121

اتستمالك وا طفاء

4،062،182

3،011،203

501،022

205،383

1،642،204

صافي الدخل

1،081،280

665،260

100،223

()55،015

2،436،322

إجمالي األصول

32،252،632

30،145،222

6،026،644

26،115،630

880،010،282

إجمالي الخصوم

80،062،260

82،002،822

2،205،060

25،268،655

50،386،504
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شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة لفترتي الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر 2111م ( غير مراجعة )

 وفقا ً لعملٌات المجموعةقامت المجموعة بتقسيم عملياتما التشغيلية الرئيسية إلم عمليات محلية ودولية.
وٌبٌن الجدول التالً المعلومات وفقا ً لعملٌات المجموعة خالل السنة المنتهٌة فً  42دٌسمبر:
3122م
العملٌات الدولٌة

العملٌات المحلٌة
شركة الخلٌج
لإلعالم
الرقمً
القابضة

شركة
االتصاالت
الكوٌتٌة

شركة بً تً
أكسٌس
تٌلٌكوم

شركة أوجٌه
لالتصاالت
المحدودة

مجموعة
بٌنارٌانج جً
إس إم القابضة

ا يرادات التشغيلية

48،167،612

783،952

566،448

2،377،356

677،352

22،263،711

4،947،917

إجمالي األصول ( * )

78،771،279

2،948،991

584،347

2،798،926

4،729،851

32،466،274

29،911،525

(بآالف الرٌاالت
السعودٌة)

المملكة العربٌة
السعودٌة

إس تً سً
البحرٌن

( * ) تبلغ قٌمة تسوٌات توحٌد القوائم المالٌة المتعلقة باألصول غٌر الملموسة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة مبلغ (  ) 26،576،928ألف لاير.

3121م
العملٌات الدولٌة

العملٌات المحلٌة
(بآالف الرٌاالت
السعودٌة)

المملكة العربٌة
السعودٌة

إس تً سً
البحرٌن

شركة الخلٌج
لإلعالم
الرقمً
القابضة

شركة
االتصاالت
الكوٌتٌة

شركة بً تً
أكسٌس
تٌلٌكوم

شركة أوجٌه
لالتصاالت
المحدودة

مجموعة
بٌنارٌانج جً
إس إم القابضة

ا يرادات التشغيلية

35،258،154

302،888

220،810

105،028

802،432

88،830،020

3،126،600

إجمالي األصول ( * )

02،356،280

8،548،440

366،621

8،332،026

2،224،225

24،242،834

22،380،852

( * ) تبلف قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة باألصول غير الملموسة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة مبلف (  ) 84.306،603ألف لاير.

 -25زٌادة حصة المجموعة فً شركة بً تً أكسٌس تٌلٌكوم اندونٌسٌا  ( -إن تً إس سابقا ً )
تملكتت المجموعتة فتي  6أبريتل  2088م نستبة  % 22.8كحصتة إضتافية فتي شتركة بتي تتي أكستيس تيليكتوم
اتندونيسية المعروفة بعالمتما التجارية ( آكسس ) وذلك بناء علم اتفاقية إعادة هيكلة بي تتي أكستيس الموقعتة فتي 2
متتارس 2088م بتتين شتتركة اتتصتتاتت و شتتركة ماكستتيس (  ) MCBأحتتدى الشتتركات المملوكتتة بالكامتتل لمجموعتتة
بيناريتتانج وقتتد حظيتتت هتتذه اتتفاقيتتة علتتم موافقتتة الجمتتات التنظيميتتة المختصتتة فتتي اندونيستتيا وتتتم تنفيتتذ كافتتة الشتتروط
الالزمة تمام اتتفاقية بتاريخ  6أبريل 2088م والذي ترتب عليف األتي:
 قامتتت شتتركة ماكستتيس بتقتتديم قتترض بمبلتتف  62مليتتون دوتر أمريكتتي أي متتا يعتتادل حتتوالي  252مليتتون لايرسعودي لشركة بي تي أكسيس.
 ومن صم قامت شركة ماكسيس بإعفاء شركة بي تي أكسيس من كافة القروض المستحقة لما علم شتركة بتي تتيأكسيس والبالغة  482مليون دوتر أمريكي أي ما يعادل حوالي  8،545مليون لاير سعودي .
 قامت شركة ماكسيس بالتنازل عن ملكية  8،164،412،425سمم من األسمم المملوكة لما فتي شتركة بتي تتيأكسيس إلم شركة اتتصاتت السعودية ؛ مما ترتب عليتف زيتادة حصتة شتركة اتتصتاتت الستعودية المباشترة
في شركة بي تي أكسيس من  %58إلم  %10،8وانخفاض حصة ماكسيس من  %44إلم  %84،2متع بقتاء
الشريك المحلي علم حصتف البالغة .%5
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شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة لفترتي الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر 2111م ( غير مراجعة )

 تلتتتزم شتتركة اتتصتتاتت الستتعودية بتقتتديم قتترض أختتر بمبلتتف حتتوالي  308مليتتون دوتر أمريكتتي أي متتا يعتتادل 8،328مليون لاير يدفع حسب حاجة شركة بي تي أكسيس التشغيلية وبدون تكاليف تمويل .علما ل بؤن مجموعتة
اتتصاتت السعودية دفعتت مبلتف  248مليتون دوتر أي متا يعتادل  204مليتون لاير ستعودي متن هتذا التمويتل
لصالح بي تي أكسيس خالل السنة المنتمية في  38ديسمبر 2088م.
 تكفلت شركة اتتصاتت السعودية بتقديم خطاب مستاندة بغترض الحصتول علتم التمويتل البنكتي التالزم لشتركةبي تي أكسيس وفقا ل لخطة التمويل المعتمدة للخمس سنوات القادمة.
وعليف فإن صافي المكاسب المحققة علم مستوى المجموعة نتيجة إعادة هيكلة شركة بي تي أكسيس تبلف  216مليتون
لاير سعودي و تم استخدام القيمة العادلة لصافي األصول في تاريخ  6ابريتل  2088وذلتك تحتستاب الشتمرة الناتجتة
من استحواذ الشركة نسبة  %22.8كحصة إضافية في شركة بي تتي أكستيس تيليكتوم اتندونيستية متن واقتع التقتارير
الخاصة بتحديد تلك القيمة والتي تم اتنتماء منما في نماية الربع الرابع من عام  2088م ،وقد ترتب علتم ذلتك إعتادة
توزيع المبالف المسجلة ساب لقا للشتمرة لتصتبح كمتا يلتي (  405مليتون لاير شتمرة و  222مليتون لاير تتراخيص و 20
مليون لاير عالمات تجارية وعالقات تعاقدية ).
علما ل بؤن المجموعة كانت تعالج استتصمارها فتي شتركة بتي تتي أكستيس ( المشتروع المشتترك ) وفقتا ل لطريقتة التوحيتد
التناسبي ونتيجة عادة هيكلة شركة بي تي أكسيس وما نتج عنف متن زيتادة حصتة ملكيتة شتركة اتتصتاتت الستعودية
لتبلتتف  %10،8بتتدل متتن  ،%58فتتإن مجموعتتة اتتصتتاتت الستتعودية بتتدأ متتن الربتتع الصتتاني 2088م أصتتبحت تعتتالج
استصمارها في شركة بي تي أكسيس ( الشركة التابعة ) وفقا ل لطريقة التوحيد.

 -26زٌادة حصة المجموعة فً شركة الخلٌج لإلعالم الرقمً القابضة
تملكتت المجموعتة فتي  81محترم 8433هتـ الموافتق  83ديستمبر 2088م نستبة  %20حصتة إضتافية فتي شتركة
الخلتتيج لالعتتالم الرقمتتي القابضتتة البحرينيتتة المعروفتتة بعالمتمتتا التجاريتتة ( )Intigralبمبلتتف  20مليتتون لاير لتصتتبح
حصة المجموعة بعد الشراء  .%08الزيادة في حصة المجموعة لم يكن لما تؤصير علم نتائجما.

 -27شراء المجموعة حصة فً شركة سٌل للتوزٌع واالتصاالت المحدودة
تملكت المجموعة في  2صفر  8433هـ الموافق  26ديسمبر 2088م حصة مستيطرة فتي شتركة ستيل لالتصتاتت
والتوزيع المحدودة تبلف  %60بمبلف قدره  201مليون لاير سعودي .ونتج عن ذلك تحقيق المجموعة مكاستب محققتة
تبلف  261مليون لاير سعودي .وعليف عالجت المجموعة استصمارها في شتركة ستيل لالتصتاتت والتوزيتع المحــتـدودة
( الشركة التابعة ) وفقا ل لطريقة التوحيد.

 -27األحداث الالحقة
اعتمد مجلس ا دارة يوم األربعتاء  24صتفر 8433هتـ (الموافتق  81ينتاير 2082م) القتوائم الماليتة األوليتة الموحتدة
للربع الرابع 2088م وأوصم بتوزيع أربا أولية مقتدارها  8،000مليتون لاير عتن الربتع الرابتع متن عتام 2088م
بواقع  0،50لاير عن كل سمم تستتحق لحملتة األستمم يتوم انعقتاد الجمعيتة العموميتة لمستاهمي الشتركة والتتي ستيحدد
تاريخ انعقادها تحقا .وبذلك يصبح إجمالي األربا الموزعة عن عام 2088م مبلتف  2،00لاير للستمم ( عتام 2080م
 3.00 :لاير للسمم )

 -28إعادة تصنٌف
لقد تم إعادة تصنيف بعتض أرقتام المقارنتة للفتترة المنتميتة فتي  38ديستمبر 2080م لتتماشتم متع التصتنيف المستتخدم
للفترة المنتمية في  38ديسمبر 2088م.
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