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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2112م ( غير مراجعة )
ه.

و.

ز.

توفير المعلومات والتقنيات واألنظمة المعتمدة على المعلومات للعمالء بما في ذلك إعداد وطبع وتوزيع أدلةة الاةات
واألدلة التجارية والنشرات والمعلومات والبيانات وتوفير وسائل االتصال الالزمة لنقةل خـةـدمات (اإلنترنةت) بمةا ال
يتعةةـارم مةةع قةةـرار مجلةةء الةةوزراء رقةةم ( )063وتةةاري 0401 / 01 / 23هةةـ وخةةدمات الحاسة اعلةةي العامةةة
وغيةر ذلةةك ممةةا يتعلةةق بالنشةةطة االتصةةاالت أو الخةةدمات التةي تقةةدماا الشةةركة سةةواء كةةا ذلةةك ألغةةرام اإلعةةالم أو
التجارة أو الدعاية أو أية أغرام أخرى تراها الشركة مناسبة.
تجةةارة الجملةةة والتجزئةةة واسةةتيراد وتصةةدير وشةةراء وامةةتالك وتةةالجير وتصةةنيع وتسةةويق وبيةةع وتطةةوير وتصةةميم
وتركي وصةيانة أجاةزة ومعةدات ومكونةات شةبكات االتصةاالت المختلفةة بمةا فةي ذلةك الشةبكات الحابتةة والمتحركةة
والخاصةةة وكةةذلك بةةرام الحاس ة اعلةةي والممتلكةةات الفكريةةة األخةةرى وتقةةديم الخةةدمات والقيةةام بالعمةةال المقةةاوالت
المتعلقة بشبكات االتصاالت المختلفة.
استحمار عقارات الشركة وما قد يترت على ذلك م بيع وشراء وتالجير وإدارة وتطوير وصيانة.
ولاا فضالً ع ذلك أ تؤسء شةركات أخةرى وأ تشةترك مةع الشةركات والمؤسسةات أو الايئةات األخةرى السةعودية
واألجنبية التي تزاول أعماالً شبياة أو مكملة ألعمالاا أو التي قد تعاوناا على تحقيةق غرضةاا أو أ تشةترياا كلاةا أو
جزءاً مناا.

 - 2السياسات المحاسبية الهامة
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المرفقة وفقا ً لمعايير المحاسبة المتعةار علياةا فةي المملكةة العربيةة السةعودية.
وتتضةةم القةةوائم الماليةةة للمجموعةةة القةةوائم الماليةةة للشةةركة وشةةركاتاا التابعةةة والزميلةةة والمشةةاريع المشةةتركة للفتةةرة
المنتاية في  30مارء 2102م.
تتفةةق السياسةةات المحاسةةبية الاامةةة المتبعةةة فةةي إعةةداد القةةوائم الماليةةة األوليةةة الموحةةدة المدرجةةة أدنةةاه مةةع السياسةةات
المحاسبية المبينة في القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المنتاية في  30ديسمبر 2100م.
األرصدة والمعامالت داخل المجموعة وأية مكاس غير محققة ناتجة م المعامالت داخل المجموعة إذا كانةت ذات
أهمية نسبية يتم استبعادها عند إعداد القوائم المالية األولية الموحدة.
يتطلة إعةةداد القةةوائم الماليةةة األوليةةة الموحةةدة وفقةا ً لمعةةايير المحاسةةبة المتعةةار علياةةا فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية
اسةةتخدام التقةةديرات المحاسةةةبية واالفتراضةةات التةةي تةةةؤحر فةةي مبةةةالف األصةةول والخصةةوم واإلفصةةةا عةة األصةةةول
وااللتزامات المحتملة في تاري القوائم المالية األولية الموحدة وفي مبالف اإليةرادات والمصةروفات خةالل فتةرة القةوائم
المالية األولية الموحدة.
في ما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية:

 3 -2أسس التوحيد
الشركات التابعة
يةةتم تصةةني الشةةركات التةةي تمةةارء المجموعةةة علياةةا السةةيطرة كشةةركات تابعةةة .وتعةةر السةةيطرة بالناةةا القةةدرة علةةى
استخدام أو توجيه استخدام أصول منشالة أخرى الكتسا منافع اقتصادية .يبدأ توحيد القوائم الماليةة للشةركات التابعةة
ضم القوائم المالية األولية الموحدة للمجموعة اعتباراً م تاري السيطرة وينتاي بفقداناا.
االستثمار في المشاريع المشتركة
المشةةروا المشةةترك هةةو ترتية تعاقةةدي تقةةوم بموجبةةه المجموعةةة وأطةةرا أخةةرى بنشةةاط اقتصةةادي يخضةةع للسةةيطرة
المشتركة وذلك عندما تتطل القرارات االستراتيجية المالية والتشغيلية المتعلقة بنشةاطات المشةروا المشةترك الموافقةة
باإلجماا م كل األطرا المشاركة في السيطرة.
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الترتيبةةات التعاقديةةة التةةي تتضةةم تكةةوي منشةةالة منفصةةلة يكةةو لكةةل مشةةارك فياةةا حصةةة يشةةار إلياةةا كمشةةاريع تحةةت
السيطرة المشتركة.
يةةتم احتسةةا حصةةة المجموعةةة فةةي المشةةاريع تحةةت السةةيطرة المشةةتركة فةةي القةةوائم الماليةةة األوليةةة الموحةةدة باسةةتخدام
طريقةةة التوحيةةد التناسةةبي حيةةم يةةتم تجميةةع حصةةة المجموعةةة فةةي كةةل مة أصةةول وخصةةوم ودخةةل ومصةةروفات هةةذه
المشاريع مع البنود المناظرة لاا في البيانات المالية األولية للشركة.
تتم معالجة الشارة الناتجة م شراء المجموعة لحصة في المشاريع تحت السيطرة المشةتركة وفقةا ً للسياسةة المحاسةبية
للمجموعة المتعلقة بالشارة.

 2-2فترة القوائم المالية الموحدة
تبدأ السنة المالية للمجموعة في أول يناير وتنتاي بنااية شار ديسمبر م كل عام ميالدي.

 1-2النتائج األولية
نتائ العمليات للفترة األولية قد ال تكو مؤشراً دقيقا ً لنتائ العمليات ع كامل السنة.
ُتعد القوائم المالية األولية الموحدة وفقا ً لمنا تكامل الفترات الدورية والةذي يعتبةر كةل فتةرة مة فتةرات السةنة الماليةة
جزءاً مكمالً للسنة المالية .وبموج ذلك يتم إحبات إيرادات ومكاس ومصروفات وخسائر الفترة خاللاا.

 4-2النقد وما يماثله
يشةةمل النقةةد ومةةا يماحلةةه النقةةد فةةي الصةةناديق واألرصةةدة لةةدى البنةةوك واالسةةتحمارات عاليةةة السةةيولة ذات فتةةرة اسةةتحقاق
قدرها  91يوما ً أو أقل م تاري شرائاا وفيما عدا ذلك تصن استحمارات قصيرة األجل.

 5-2حسابات المدينين
يظار رصةيد حسةابات المةديني بصةافي القيمةة القابلةة للتحقةق التةي تمحةل قيمةة الفةواتير مضةافا ً إلياةا اإليةراد المسةتحق
المتعلق برسوم االستخدام غير المفوترة ناقصا ً مخصص الديو المشكوك في تحصيلاا.

 6-2مقاصة الحسابات
لدي المجموعة اتفاقيات مع مشغلي شبكات اتصاالت خارجية و جاات أخةرى تتضةم بموجباةا إجةراء مقاصةة بشةكل
دوري مع تلك الجاات بحيم يتم مقاصة األرصدة المدينة والدائنة لنفء المشغل الخارجي أو الجاات األخرى.
 7-2مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
تقوم المجموعة بدراسة حسابات المديني لتكوي المخصصات الالزمة لمواجاة المشكوك في تحصيله مناا ويراعى
عند تكوي المخصص نوا الخدمة المقدمة (جوال خطوط حابتة تلكء تسويات دولية  ...ال ) وفئة العميل والعمر
الزمني للدي وخبرة المجموعة في تحصيل الديو السابقة والحالة االقتصادية العامة.

 8-2المخزون
يتم تسجيل المخزو الذي يتكو بشكل أساسي م كوابل وقطع غيار ومستالكات باستخدام متوسط التكلفة المرجح
صا ٍ م المخصصات .يتم تسجيل بنود المخزو التي تعتبر جزءاً أساسيا ً م أصول الشبكة محل المعدات
االحتياطية للطوارئ التي ال يمك نقلاا م المقسم ضم بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات .وتسجل بنود
المخزو الموجودة في عادة المقاول المسئول ع رفع كفاءة وتوسعة الشبكة ضم األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ .
تقوم المجموعة بتكوي مخصص للمخزو المتقادم والبطيء الحركة وذلك بنا ًء على دراسة حركة المخزو بشكل
منفصل لألصنا الرئيسية .وعندما يكو هذا اإلجراء غير عملي يتم تكوي المخصص على أساء مجموعات أو

8

شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2112م ( غير مراجعة )

فئات م أصنا المخزو على أ يراعى التالكد م أ األصنا
في قيمتاا قد تم أخذها في االعتبار عند تكوي المخصص.

الفردية التي قد تتطل

إجراء تخفيم جوهري

 9-2الممتلكات والمنشآت والمعدات واالستهالك
( )1قبل  2مايو 0991م لةم يحةتفظ قطةاا االتصةاالت ببيانةات تاريخيةة تفصةيلية كافيةة لتسةجيل الممتلكةات والمنشةآت
والمعدات وفق التكلفة التاريخية ولذا تم تسجيل كافة الممتلكةات والمنشةآت والمعةدات التةي تةم تحويلاةا مة قطةاا
االتصاالت إلى الشركة في  2مايو 0991م طبقةا ً للتقةويم الةذي قامةت بةه الشةركة وبمسةاعدة خبةراء تقةويم محليةي
ودوليي  .وفيما يلي األسء الرئيسية المستخدمة في التقويم:
قيمة التقويم
األراضي
-

المباني والمنشآت والمعدات

تكلفة االستبدال المستالكة

( )2في ما عدا ما ورد في الفقرة ( )0أعاله يتم تسجيل الممتلكات والمنشآت والمعدات التي تقتنياا المجموعةة بالتكلفةة
التاريخية.
( )3تشمل تكلفةة الشةبكة جميةع النفقةات حتةى نقطةة التوصةيل للعميةل بمةا فةي ذلةك أتعةا المقاولةـي والمةواد والعمالةة
المباشرة حتى تاري وضع هذه األصول في الخدمة.
( )4يةةتم احتسةةا اسةةتاالك الممتلكةةات والمنشةةآت والمعةةدات باسةةتحناء األراضةةي باسةةتخدام طريقةةة القسةةط الحابةةت علةةى
األعمار التشغيلية التقديرية لألصول حس ما يالتي:
المباني
شبكة ومعدات االتصاالت
األصول األخرى

عدد السنوات
51 – 21
25 – 3
1-2

( )5يتم إحبات مصروفات اإلصال والصيانة عند حدوحاا .إال إذا كانت تزيد م اإلنتاجية أو العمر التشةغيلي لألصةل
وفي كلتا الحالتي تتم رسملتاا.
( )6يةةتم تحديةةد المكاس ة والخسةةائر الناتجةةة م ة اسةةتبعاد/بيةةع الممتلكةةات والمنشةةآت والمعةةدات وذلةةك بمقارنةةة القيمةةة
المتحصةةلة مةةع القيمةةة الدفتريةةة لألصةةول المسةةتبعدة/المباعةةة وتةةدر المكاس ة والخسةةائر فةةي قائمةةة الةةدخل األوليةةة
الموحدة.
( )7يتم تصني إيجارات الممتلكات والمنشآت والمعةدات التةي يةتم فياةا تحويةل جةوهري لمنةافع ومخةاطر الملكيةة إلةى
المجموعة كإيجةارات رأسةمالية .يةتم إحبةات اإليجةار الرأسةمالي فةي تةاري نشةالته بالقيمةة العادلةة لألصةل أو القيمةة
الحاليةةة للحةةد األدنةةى لةةدفعات اإليجةةار أيامةةا أقةةل .ويةةتم تجزئةةة كةةل دفعةةة م ة دفعةةات اإليجةةار إلةةى جةةزأي همةةا
المصةةرو التمةةويلي الةةذي يج ة تحميلةةه علةةى دخةةل السةةنة الحاليةةة والةةنقص فةةي قيمةةة االلتةةزام ع ة عقةةد اإليجةةار
الرأسمالي.
( )8يتم استاالك األصول المستالجرة بموج إيجارات رأسمالية على مدى األعمار اإلنتاجية لتلك األصول.
( )9يتم استاالك الموجودات الحابته الخاضعة لعقود حقوق االمتياز على عمرها االنتاجي أو مدة العقد أياما أقصر.

 31-2تكاليف برامج الحاسب اآللي
( )1يتم رسملة التكالي المتعلقة ببرام التشغيل والتطبيقات التي يتم شراؤها م المورد حينما تفي بمعةايير الرسةملة
ومناا تحسي القدرة اإلنتاجية ألصل م األصول أو أ تزيد بشكل ملحوظ العمر اإلنتاجي لألصل ويتم إطفاؤهةا
على فترة االنتفاا باا.
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( )2يتم رسملة تكالي برام التشغيل المطورة داخليةا ً إذا اسةتوفت معةايير الرسةملة ومناةا تخصةيص مجموعةة عمةل
داخلية معينة لتطةوير البةرام وأ يمكة تحديةد التكةالي ذات العالقةة بسةاولة ويةتم إطفاؤهةا علةى فتةرة االنتفةاا
باا.
( )3يةةتم تحميةةل تكةةالي بةةرام التطبيقةةات المطةةورة داخلي ةا ً كمصةةروفات عنةةد حةةدوحاا وإذا تعةةذر تحديةةد تكلفةةة بةةرام
أنظمة التشغيل بشكل منفصةل عة تكةالي أجاةزة الحاسة اعلةي ذات الصةلة فيةتم تسةجيل بةرام أنظمةة التشةغيل
كجزء م الجااز.
( )4تحمةةةل تكلفةةةة اإلضةةةافات أو التعةةةديالت أو عمليةةةات تطةةةوير البةةةرام الالحقةةةة سةةةواء كانةةةت تشةةةغيلية أو تطبيقيةةةة
كمصروفات عند حدوحاا.
( )5تحمل تكالي

التدري المرتبطة ببرام الحاس اعلي وتكالي

تحويل البيانات كمصروفات عند حدوحاا.

 33-2األصول غير الملموسة
الشهرة
 تنشال الشارة عند شراء حصة في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة .وتمحل زيادة تكلفة شراء حصةة
المجموعة ع القيمة العادلة لصافي األصةول للشةركة التابعةة أو المشةروا المشةترك فةي تةاري الشةراء.
وعندما يكو هذا الفرق سالبا ً يتم تسجيله فوراً كمكاس ضم قائمة الدخل األولية الموحةدة بةالفترة التةي
تمت به عملية االستحواذ.
 يتم قياء الشارة بالتكلفة وتخفم بالي خسائر هبوط في قيمتاا (إ وجدت).
حقوق الطيف الترددي وتراخيص تقديم خدمات االتصاالت المتنوعة
يتم تسجيل هذه األصول غير الملموسة عند الشراء بالتكلفة ويتم اطفاؤها ابتدا ًء مة تةاري تقةديم الخدمةة باسةتخدام
طريقة القسط الحابت على مدى اعمارها اإلنتاجية أو المدة النظامية أياما أقصر.

 32-2الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة
تقوم المجموعة بمراجعة األصول غير المتداولة بشكل دوري لمعرفة ما إذا كانت هنالةك مؤشةرات علةى وجةود هبةوط
في قيمتاا الدفترية .ويتم في حالة وجود هذه المؤشرات تقدير القيمة الممك استردادها لألصل .وتستخدم لاذا الغةرم
وحدة توليد النقد التي يتبع لاا األصل في حالة تعذر تقدير القيمة القابلة لالسةترداد لألصةل بمفةرده .وتعتبةر الزيةادة فةي
القيمة الدفترية لألصل ع القيمة الممك استردادها هبوطا ً فةي قيمةة األصةل تسةجل كخسةارة فةي قائمةة الةدخل األوليةة
الموحدة للفترة المالية التي تحدم فياا .وإذا حبةت مسةتقبالً زوال األسةبا التةي أدت إلةى الابةوط فةي قيمةة األصةل فيةتم
عكء خسارة هبوط القيمة (باسةتحناء الشةارة) وتحبةت كةدخل فةي قائمةة الةدخل األوليةة الموحةدة فةي الفتةرة الماليةة التةي
تحدم فياا بما ال يتجاوز القيمة الدفترية التي كا م الممك تحديدها فيما لو لم يتم إحبات خسارة هبوط قيمة األصةل
في الفترات المالية السابقة.

 31-2االستثمارات
االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية (الشركات الزميلة)
الشركات الزميلة هي تلك الشركات أو المنشآت األخرى التي تمةارء المجموعةة علياةا تةالحيراً مامةا ً ولكناةا ال تسةيطر
علياةةا وتةةرتبط عمومةا ً بةةامتالك نسةةبة  %51-21مة حقةةوق التصةةويت .التةةالحير الماةةم هةةو القةةدرة علةةى المشةةاركة فةةي
السياسات المالية والتشغيلية للشركات الزميلة دو التمك م السيطرة على تلك السياسات.
تظار الشركة استحماراتاا في الشركات التي تؤحر فياا تالحيراً مامةا ً وفةق طريقةة حقةوق الملكيةة .وطبقةا ً لطريقةة حقةوق
الملكية يتم قيد االستحم ارات عند الشراء بالتكلفة ويتم تعديلاا بعد ذلك بمةا يخةص الشةركة مة صةافي دخةل (خسةارة)
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الشركات المستحمر فياا وأرباحاا الموزعة وأي تغيرات فةي حقةوق ملكيتاةا وذلةك لةتعكء حصةة الشةركة فةي صةافي
أصول الجاة المستحمر فياا .وتظار هذه االستحمارات في قائمةة المركةز المةالي األوليةة الموحةدة ضةم األصةول غيةر
المتداولةةة ويظاةةر مةةا يخةةص الشةةركة م ة صةةافي دخةةل (خسةةارة) الشةةركات المسةةتحمر فياةةا فةةي قائمةةة الةةدخل األوليةةة
الموحدة.
االستثمارات األخرى
يةةتم تسةةجيل االسةةتحمار فةةي األوراق الماليةةة المتاحةةة للبيةةع التةةي ال تةةؤدي إلةةى سةةيطرة أو تةةالحير هةةام علةةى أسةةاء القيمةةة
العادلة وتحس القيمة العادلة لألوراق المالية المتاحة للبيع التةي تتةوفر لاةا قيمةة سةوقية علةى أسةاء هةذه القيمةة .أمةا
األوراق المالية المتاحة للبيع التي ال يمكة تحديةد قيمتاةا العادلةة بسةب عةدم وجةود سةوق نشةط لتبادلاةا أو عةدم تةوفر
مؤشرات أخةرى يمكة مة خاللاةا تحديةد القيمةة السةوقية بموضةوعية فتكةو تكلفتاةا هةي البةديل للقيمةة العادلةة .ويةتم
إحبات المكاس والخسائر غير المحققة في بند مستقل ضم حقوق المساهمي في قائمة المركز المالي األولية الموحةدة
إ كانت جوهرية .ويتم إظاار الخسائر الناتجة ع االنخفام الدائم في القيمة العادلة بالقل م التكلفة في قائمةة الةدخل
األولية الموحدة للفترة التي يحدم فياا االنخفام.
يتم إحبات المكاس والخسائر الناتجة ع بيع األوراق المالية المتاحة للبيع خةالل الفتةرة التةي تحةدم فياةا ويةتم عكةء
أي مكاس أو خسائر غير محققة تم إحباتاا سابقا ً في قائمة الدخل األولية الموحدة.
يةتم تسةةجيل االسةةتحمار فةةي األوراق الماليةةة التةةي يحةةتفظ باةةا إلةى تةةاري االسةةتحقاق علةةى أسةةاء التكلفةةة المعدلةةة بمقةةدار
االستنفاد في العالوة أو الخصم إ وجدت .ويتم إظاار الخسائر الناتجة ع االنخفام غير المؤقت في القيمةة العادلةة
ع تكلفتاا ضم قائمة الدخل األولية الموحدة للفترة التي يحدم فياا االنخفام.

 34 -2الزكاة
تقوم المجموعة باحتسا وتسجيل مخصص الزكةاة المبنةي علةى أسةاء الوعةاء الزكةوي ضةم القةوائم الماليةة األوليةة
الموحدة وفقا ً ألحكام وقواعد فريضة الزكاة الشرعية فةي المملكةة .ويةتم تسةجيل الفروقةات الناتجةة عة الةربط الزكةوي
الناائي في الفترة التي يتم فياا اعتماد هذا الربط م مصلحة الزكاة والدخل.

 35-2الضرائب
يتم احتسا الضريبة للشركات المستحمر فياا خار المملكة وفقا ً لألنظمة الضريبية المتبعة في بلداناا.
الضرائب المؤجلة
يتم تسجيل الضرائ المؤجلة للشركات األجنبية فقط في حالة احتمةال وجةود أربةا مسةتقبلية خاضةعة للضةريبة يمكة
مقابلاا استخدام الفروقات المؤقتة لتلك الشركات .ويتطل هذا حكمةا ً يتعلةق بةاألداء المةالي المسةتقبلي للشةركة األجنبيةة
التي قامت بإحبات الضريبة المؤجلة.

 36-2مخصص مكافأة نهاية الخدمة
يمحل مخصص مكافالة نااية الخدمة مبالف مستحقة تدفع للموظفي عند انتااء عقود عملاةم وفقةا ً لألنظمةة المعمةول باةا
في المملكة العربية السعودية والدول المستحمر فياا.

 37-2معامالت العمالت األجنبية
عملة التعامل والعرض
يتم قياء البنود المضمنة في القوائم المالية األولية الموحدة لكل منشالة في المجموعة باسةتخدام عملةة البيئةة االقتصةادية
الرئيسة التي تعمل فياا المنشالة "عملة التعامل".
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إ هذه القوائم المالية األولية الموحدة يتم عرضاا باللاير السعودي.
المعامالت واألرصدة
يتم تحويل األرصدة بالعمالت األجنبية لألصول وااللتزامات النقدية محددة القيمة باستخدام أسعار الصر
تاري قائمة المركز المالي األولية الموحدة.

السةائدة فةي

يةةتم تسةةجيل المكاسة والخسةةائر الناتجةةة ع ة تسةةوية معةةامالت العمةةالت األجنبيةةة و المكاسة والخسةةائر غيةةر المحققةةة
الناتجة ع تحويل األرصدة النقدية للعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي في قائمة الدخل األولية الموحدة.
منشآت المجموعة (ترجمة القوائم المالية)
يتم تحويل النتائ والمراكز المالية لكل منشآت المجموعة التي لاا عملة تعامل مختلفة ع عملة العرم كما يلي:
 تترجم بنود حقوق الملكية (ما عدا األربا المبقاة) على أساء سعر الصر
 تترجم األصول والخصوم وفقا ً لسعر الصر

السائد في تاري االستحواذ.

السائد في تاري قائمة المركز المالي.

 يترجم بند األربا المبقاة كما يلي :األربا المبقاة المترجمة في نااية العام الماضي مضافا ً إلياا صةافي دخةل
الفتةةرة األوليةةة مة قائمةةة الةةدخل األوليةةة الموحةةدة المترجمةةة مطروحةا ً مناةةا قيمةةة التوزيعةةات المعلنةةة مترجمةةة
بسعر الصر السائد وقت إعالناا.
 عناصر قائمة الدخل األولية الموحدة يتم ترجمتاا باستخدام المتوسط المرجح لسعر الصر
بنود المكاس والخسائر المامة فتترجم على أساء سعر الصر السائد وقت حدوحاا.

خالل الفترة .أمةا

 كل فروقات تحويل العملة الناتجة يتم تسةجيلاا فةي بنةد مسةتقل ضةم حقةوق المسةاهمي إذا كانةت ذات أهميةة
نسبية.
وعند بيع هذه المنشآت جزئيا ً أو التخلص مناا فإ الفروقات التي سبق تسجيلاا ضم حقوق المساهمي يتم إحباتاا فةي
قائمة الدخل األولية الموحدة كجزء م مكاس أو خسائر البيع.

 38-2االلتزامات المحتملة
االلتةةزام المحتمةةل هةةو التةةزام قةةد ينشةةال م ة أحةةدام سةةابقة ووجةةوده سةةيتالكد فقةةط بوقةةوا أو عةةدم وقةةوا حةةدم أو أحةةدام
مستقبلية غير مؤكةدة ليسةت ضةم السةيطرة الكاملةة للمجموعةة أو هةو التةزام حةالي غيةر مسةجل بسةب أنةه لةيء مة
المحتمل أ تدفقا ً خارجا ً للموارد سيكو مطلوبا ً لتسديد االلتزام .وفي حالة عةدم إمكانيةة قيةاء مبلةف االلتةزام بموحوقيةة
كافية فإ المجموعة ال تقوم بتسجيل االلتزامات المحتملة لكناا تفصح عناا في القوائم المالية األولية الموحدة.

 39-2إثبات اإليرادات
يتم إحبات اإليرادات صافية م الخصومات عند تقديم الخةدمات اسةتناداً إلةى إمكانيةة الوصةول إلةى أو اسةتخدام شةبكة
المقاسم ومرافقاا .ويتم احتسا إيرادات االستخدام بنا ًء على أجزاء الدقائق المستخدمة وفقا ً لألسعار المعتمدة.
 يتم تالجيل الرسوم الصادر بشالناا فواتير مقدما ً ويتم إحباتاا على مدى الفترة التي يتم فياا تقديم الخدمات.
 يتم إحبات إيرادات الخدمات المقدمة للعمالء التي لم تصدر باا فواتير في الفترة المتعلقة باا.
 يتم إحبات إيرادات الخدمات المقدمة للعمالء عند تحصيلاا إذا كا لدى الشركة درجة عالية م عدم التالكةد
م إمكانية تحصيلاا.

 21-2تكلفة الخدمات
تمحل جميع التكالي التي تكبدتاا المجموعة لتقديم الخدمات ولاا ارتباط مباشر باإليرادات المتولدة م استخدام الشةبكة
ويتم إحباتاا في فترات تنفيذ المكالمات ذات الصلة بما فياا -:
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 الرسوم الحكوميةة وهةي التكةالي المترتبةة علةى المجموعةة مقابةل حقةوق تقةديم خةدمات االتصةاالت بالمملكةة
والدول المستحمر باا بما في ذلك استخدام الطي الترددي.
 رسةةوم اسةةتخدام الشةةبكات الخارجيةةة والمتمحلةةة فةةي تكةةالي
بمكالمات عمالء المجموعة.

الةةربط بشةةبكات اتصةةاالت أجنبيةةة ومحليةةة متعلقةةة

 23-2المصروفات البيعية والتسويقية
تمحل جميع التكالي التي تكبدتاا المجموعة ولاا ارتباط مباشر بتسويق وتوزيةع وبيةع الخةدمات .وتسةجل عنةد حةدوحاا
إذا لةةم يتس ة تحديةةد الفتةةرات المسةةتفيدة مناةةا أمةةا إذا أمك ة تحديةةد الفتةةرات المسةةتفيدة فيةةتم تحميلاةةا علةةى الفتةةرات ذات
الصلة.

 22-2المصروفات العمومية واإلدارية
تمحةل جميةةع المصةاري التشةةغيلية التةي تكبةةدتاا المجموعةة والتةةي ال يمكة ربطاةةا بشةكل مباشةةر بتكةالي الخةةدمات أو
بالمصاري البيعية والتسويقية .وتسجل عنةد حةدوحاا إذا لةم يتسة تحديةد الفتةرات المسةتفيدة مناةا أمةا إذا أمكة تحديةد
الفترات المستفيدة فيتم تحميلاا على الفترات ذات الصلة.

 21-2ربح السهم
يتم احتسا عائد السام م األربا على أساء قسمة الدخل م العمليات التشغيلية والعمليات األخةرى ( المصةروفات
واإليرادات األخرى ) قبل استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة وصافي الدخل للفترة المالية علةى المتوسةط المةرجح
لعدد األسام القائمة خالل الفترة.

 24-2المشتقات المالية
تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة إلدارة التعرم ألسعار الفائدة ومخاطر أسعار الصةر األجنبةي بمةا فةي
ذلك العقود اعجلة و سعر الفائدة لمبادلة العمالت .يتم قياء المشةتقات بشةكل مبةدئي بالقيمةة العادلةة فةي تةاري الةدخول
للعقد المشتق ويتم الحقا إعادة قياساا بالقيمة العادلة في تاري كل فترة مشمولة بالتقرير .ويةتم االعتةرا فةورا بةالربح
أو الخسارة في قائمة الدخل األولية الموحدة ما لم تك األداة المشتقة مخصصة وفعالة كالداة تحوط وفي هذه الحالةة
يعتمد توقيت االعترا في قائمة الدخل األولية الموحدة على طبيعة العالقة التحوطية.
تخصص المجموعة مشتقات محددة إما كتحوطات على القيمة العادلة لألصول والخصوم المعتةر باةا أو االلتزامةات
غيةةر المعتةةر باةةا باسةةتحناء مخةةاطر العمةةالت األجنبيةةة (القيمةةة العادلةةة للتحةةوط) التحةةوط م ة التقلبةةات فةةي التةةدفقات
النقدية التي إما أ تعزى إلى مخاطر معينة ترتبط بالصول وخصوم محددة أو مخاطر العمالت األجنبيةة فةي التزامةات
المنشالة الغير معتر باا (تحوط التدفق النقدي).
التغيرات في القيمة العادلةة للمشةتقات التةي تةم تخصيصةاا والمؤهلةة كتحوطةات بالقيمةة العادلةة يةتم االعتةرا باةا فةي
قائمة الدخل األولية الموحدة جنبا إلى جن مع أي تغيرات في القيمة العادلة لألصول أو الخصوم المغطاة .فةي حالةة
التحوط للتدفقات النقدية يتم االعترا بالجزء الفعةال مة التغيةرات فةي القيمةة العادلةة للمشةتقات التةي تةم تخصيصةاا
والمؤهلة كتحوط للتدفقات النقدية في حقوق المساهمي  .الربح أو الخسارة المتعلقةة بةالجزء غيةر الفعةال يةتم االعتةرا
به على الفور في قائمة الدخل األولية الموحدة.
يتم التوق ع إتباا محاسبة التحوط عندما تقوم المجموعة بإلغاء عالقة التحوط أو بيع أداة تحةوط أو إنااءهةا أو
ممارستاا أو أناا لم تعد تلبي متطلبات محاسبة التحوط .أي ربح  /خسارة متراكمةة فةي ذلةك الوقةت سةتبقي فةي حقةوق
المساهمي ويتم االعترا باا في قائمة الدخل األولية الموحدة عندما ال يكو حدوم المعاملة متوقعا ً.

13

شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2112م ( غير مراجعة )

 25-2األطراف ذات العالقة
تقوم المجموعة خالل دورة أعمالاا العادية بالتعامةل مةع أطةرا ذات عالقةة ويةتم اإلفصةا عة جميةع العمليةات ذات
األهمية النسبية مع األطرا ذات العالقة بغم النظر عة وجةود أو عةدم وجةود أرصةدة لاةذه العمليةات بناايةة الفتةرة
المالية .ويكو اإلفصا ع العمليةات ذات الطبيعةة المتماحلةة دفعةة واحةدة عةدا تلةك التةي يكةو فياةا اإلفصةا إفراديةا ً
ضروريا ً لفام تالحير العمليات بي ذوي العالقة على البيانات المالية للمجموعة.

 -1األصول غير الملموسة ،صافي
تتضم األصول غير الملموسة الشارة الناتجةة مة شةراء حصةص الشةركة فةي مجموعةة بيناريةان القابضةة وبةي تةي
أكسيء تيليكوم وشركة أوجيه لالتصاالت المحةدودة إضةافة لنصةي الشةركة مة الشةارة المسةجلة فةي القةوائم الماليةة
لمجموعة بيناريان القابضة وشركة أوجيه لالتصاالت المحدودة.
والشركات المستحمر فياا التي نت عناا أصول غير ملموسة هي:
مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة – ماليزيا:
بيناريان الماليزية شةركة اسةتحمارية قابضةة فةي دولةة ماليزيةا كانةت تمتلةك  %011مة مجموعةة ماكسةيء القابضةة
الماليزية ( )Maxisالتي تعمل في قطاا االتصاالت المتنقلة في ماليزيا والتي لم تك مدرجة بالسوق المالية الماليزيةة
وقد تم في شار نوفمبر 2119م طر  %31مة أسةام ماكسةيء لالكتتةا العةام وأدرجةت تبعةا ً لةذلك ضةم شةركات
السوق المالية الماليزية وبذلك انخفضت نسبة ملكية بيناريان القابضة في شركة ماكسيء إلى .%01
لدى بيناريان القابضة استحمارات أخرى في شركات اتصةاالت تعمةل فةي كةل مة الانةد ( شةركة إيرسةيل ) Aircel -
وإندونيسيا ( شركة بي تي أكسيء تيليكوم ).
وقد حازت شركة االتصاالت السعودية على نسبة  %25م مجموعة بيناريان في سبتمبر 2110م والبةالف رأسةمالاا
األساسي  21مليار رينجت ماليزي أي ما يعادل حوالي  22مليار لاير سعودي بسعر الصر السائد بذلك التاري .
تقةةوم الجاةةات المختصةةة بدولةةة الانةةد بجمةةع ودراسةةة المعلومةةات حةةول مةةا أحيةةر فةةي اإلعةةالم ع ة شةةركة إيرسةةل إحةةدى
الشةةركات التابعةةة لمجموعةةة بيناريةةان جةةي إء إم القابضةةة وفةةي ظةةل المعطيةةات والبيانةةات الحاليةةة المتةةوفرة ال تتوقةةع
اإلدارة وجود تالحير على نتائ المجموعة كما في  30مارء 2102م.
شركة بي تي أكسيس تيليكوم اندونيسيا – جمهورية اندونيسيا  ( -إن تي إس سابقا ً ):
حصلت شركة بي تي أكسيء تيليكوم على رخصة تشغيل شبكة الاات الجوال بتقنية الجيل الحالم فةي اندونيسةيا وقةد
بةةدأت بتقةةديم خةةدماتاا التجاريةةة فةةي الربةةع األول م ة عةةام 2111م بالسةةوق االندونيسةةية .حةةازت شةةركة االتصةةاالت
السعودية علةى نسةبة  %50مة شةركة بةي تةي أكسةيء تيليكةوم فةي سةبتمبر 2110م والبةالف رأسةمالاا  3 2تريليةو
روبية اندونيسية أي مةا يعةادل حةوالي  0 3مليةار لاير سةعودي بسةعر الصةر كمةا فةي ذلةك التةاري  .وفةي  6أبريةل
2100م زادت الشةركة حصةتاا بنسةبة  %29 01لتبلةةف  %11.01وبنةاء علةى ذلةك تةةم إعةادة تصةني هةذا االسةةتحمار
كاستحمار في الشركات التابعة بدالً م استحمار في مشاريع مشتركة و تم استخدام القيمة العادلة لصةافي األصةول فةي
 6أبريل  2100وذلك الحتسا الشارة الناتجة م استحواذ الشركة نسبة  %29.01كحصةة إضةافية فةي شةركة بةي
تي أكسيء تيليكوم االندونيسية م واقةع التقةارير الخاصةة بتحديةد تلةك القيمةة والتةي تةم االنتاةاء مناةا فةي ناايةة الربةع
الرابع م عام  2100م وقد ترت على ذلك إعادة توزيع المبالف المسجلة ساب ًقا للشارة.
شركة أوجيه لالتصاالت المحدودة – دولة اإلمارات العربية المتحدة:
شركة أوجيه لالتصاالت المحدودة هي شةركة قابضةة مسةجلة فةي إمةارة دبةي بدولةة اإلمةارات العربيةة المتحةدة ولةدياا
استحمارات في شركات تعمل في قطاا االتصةاالت فةي تركيةا وجنةو أفريقيةا .حةازت الشةركة علةى نسةبة  %35مة
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شركة أوجيه لالتصاالت في أبريل 2111م والبالف رأسمالاا األساسي  3 5مليار دوالر أمريكي أي مةا يعةادل حةوالي
 03 2مليار لاير سعودي.
شركة االتصاالت الكويتية ( فيفا ) ( ش.م.ك.م)– دولة الكويت :
حازت شركة االتصاالت السعودية في ديسمبر 2110م على نسبة  %26م شركة االتصاالت الكويتية (فيفا) والبةالف
رأسمالاا األساسي  51مليو دينار كويتي أي ما يعادل حوالي  651مليو لاير سعودي بسعر الصر كمةا فةي ذلةك
التاري وتعمل هذه الشركة في مجال خدمات الاات الجوال في السوق الكويتي وقد بدأ التشغيل التجاري لاا فةي 4
ديسمبر 2111م.
مجموعةةة االتصةةاالت السةةعودية تةةدير شةةركة االتصةةاالت الكويتيةةة (فيفةةا) وتعةةال اسةةتحمارها فياةةا بطريقةةة التوحيةةد
لسيطرتاا على السياسات المالية والتشغيلية وذلك بسب تمحيلاا في مجلء إدارتاا بالغلبية األعضاء.
إس تي سي البحرين ( فيفا ) (ش .م .ب .م) – مملكة البحرين:
تالسست إء تي سةي البحةري (فيفةا) (ش .م . .م) فةي فبرايةر 2119م بمملكةة البحةري وتمتلةك شةركة االتصةاالت
السعودية نسةبة  %011مة شةركة إء تةي سةي البحةري ( فيفةا ) والبةالف رأسةمالاا األساسةي البةالف  05مليةو دينةار
بحريني أي ما يعادل حوالي 051مليو لاير سةعودي بسةعر الصةر كمةا فةي ذلةك التةاري وتعمةل هةذه الشةركة فةي
كافةةة خةةدمات االتصةةاالت المتنقلةةة واالتصةةاالت الدوليةةة والنطةةاق العةةريم والخةةدمات األخةةرى ذات الصةةلة بالسةةوق
البحرينية وقد بدأت التشغيل التجاري في  3مارء 2101م.
وفيما يلي تفاصيل األصول غير الملموسة صافي كما في  30مارء 2102م:
(بآالف الرياالت السعودية)
تراخيص
الشارة الناتجة م توحيد القوائم المالية
عالمات تجارية وعالقات تعاقدية
حقوق استخدام الطي الترددي
الشارة الناتجة م شراء حصة  %25في مجموعة بيناريان القابضة
الشارة الناتجة م شراء حصة  %35في شركة أوجيه لالتصاالت المحدودة
الشارة الناتجة م شراء حصة  %11 01في شركة بي تي أكسيء تيليكوم
أخرى

2132م
( غير مراجعة )
35،461،269
5،314،544
1،135،511
2،161،413
3،751،334
826،195
415،218
981،116
29،943،811

2133م
( غير مراجعة )
05 010 156
5 612 603
3 020 056
2 590 606
0 053 004
126 395
003 090
0 101 241
30 930 519

 - 4المرابحات والقروض
وتتمحل في:
2132م

2133م

(بآالف الرياالت السعودية)

( غير مراجعة )

( غير مراجعة )

الجزء المتداول

4،612،138

1 435 194

الجزء غير المتداول

25،921،719

23 532 211

11،552،727

30 961 012

يبلف نصي المجموعة مة مرابحةات وقةروم الشةركات المسةتحمر فياةا كمةا فةي  30مةارء 2102م مبلةف 23 009
مليو لاير سعودي (  30مارء 2100م  :مبلف 20 191مليو لاير) .كما أ هناك ودائع بنكية مقيدة مقابل قةروم
ألحدى الشركات المستحمر باا ( المشاريع المشتركة ) بمبلف  521مليو لاير.
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 - 5تكلفة الخدمات
تتكو تكلفة الخدمات مما يالتي:
الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس

(بآالف الرياالت السعودية)

2132م
( غير مراجعة )
رسوم استخدام الشبكات الخارجية
الرسوم الحكومية ( * )
إصال وصيانة
تكالي الموظفي
إيجارات معدات وممتلكات وسيارات
مصروفات المرافق
أخرى

"أخةرى" تشةةمل بنةوداً متنوعةةة أهماةةا :مصةاري
ومصاري بريد وتوصيل.

2،185،926
3،448،376
612،667
786،118
213،836
317،264
652،292
6،244،379

طباعةةة بطاقةةات هاتفيةة و مصةةاري

2133م
( غير مراجعة )
0 940 001
0 510 063
602 942
020 246
202 939
052 232
291 910
5 510 103

استشةةارات ومصةاري

أمة وسةةالمة

(*) فيما يلي تفاصيل الرسوم الحكومية:
الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس

(بآالف الرياالت السعودية)

2132م
( غير مراجعة )
3،112،359
436،137
3،448،376

الشركة
باقي شركات المجموعة

2133م
( غير مراجعة )
0 110 219
511 554
0 510 063

 -6المصروفات البيعية والتسويقية
تتكو المصروفات البيعية والتسويقية مما يالتي:
(بآالف الرياالت السعودية)

الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس
2132م
( غير مراجعة )

دعاية وإعال
تكالي الموظفي
مصرو الديو المشكوك في تحصيلاا
طباعة بطاقات هاتفية ومستلزمات مكتبية
إصال وصيانة
أخرى

"أخرى" تشمل بنوداً متنوعة أهماا :مصاري
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536،911
671،754
278،433
46،197
41،677
459،316
2،138،275

2133م
( غير مراجعة )
990
963
303
309
366
501
536

629
491
325
020
23
222
0 103

إيجارات معدات وممتلكات وسيارات ومصروفات بريد وتوصيل.
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 -7المصروفات العمومية واإلدارية
تتكو المصروفات العمومية واإلدارية مما يالتي:
(بآالف الرياالت السعودية)

الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس
2132م
( غير مراجعة )

تكالي الموظفي
إصال وصيانة
إيجارات معدات وممتلكات وسيارات
استشارات وأتعا قانونية ومانية
مصروفات المرافق
أخرى

531،318
81،953
12،874
53،458
6،198
157،951
3،142،742

2133م
( غير مراجعة )
656
401
964
015
460
221
496

450
93
61
62
43
041
161

"أخرى" تشمل بنوداً متنوعةة أهماةا :أقسةاط تةالمي ومسةتلزمات مكتبيةة ومصةروفات شةح ومناولةة وبريةد وتوصةيل
ومصاري أم وسالمة.

 -8االستهالك واإلطفاء
يتكو االستاالك واإلطفاء مما يالتي:
(بآالف الرياالت السعودية)

الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس
2132م
( غير مراجعة )
3،871،936
122،183
2،395،997

استاالك
إطفاء

2133م
( غير مراجعة )
0 126 163
301 016
2 045 649

 -9اإليرادات والمصروفات األخرى -أخرى ،بالصافي
يتكو هذا البند مما يالتي:
(بآالف الرياالت السعودية)

الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس
2132م
( غير مراجعة )

إيرادات متنوعة
مكاس  ( /خسائر ) تغير أسعار العمالت األجنبية
مصروفات متنوعة
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621،513
238،596
()169،742
469،185

2133م
( غير مراجعة )
335 624
()355 433
()454 421
()404 230
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 -31االرتباطات وااللتزامات المحتملة
االرتباطات
(أ) تةةدخل المجموعةةة خةةالل ممارسةةة نشةةاطاا االعتيةةادي فةةي ارتباطةةات متعلقةةة بمصةةروفات رأسةةمالية جوهريةةة
وبصةةورة أساسةةية فيمةةا يتعلةةق بمشةةروعات توسةةعة الشةةبكة  .بلغةةت ارتباطةةات المصةةروفات الرأسةةمالية
القائمةةة كمةةا فةةي  30مةةارء 2102م حةةوالي  3 243مليةةو لاير سةةعودي ( 30مةةارء 2100م0 305 :
مليو لاير سعودي).
أرام ومبةةا ٍ السةةتخداماا فةةي عمليةةات المجموعةةة بموج ة تعاةةدات إيجةةار تشةةغيلية تنتاةةي فةةي
( ) يةةتم اسةةتئجار
ٍ
تواري مسةتقبلية مختلفةة .وقةد بلةف إجمةالي مصةروفات اإليجةار بموجة عقةود اإليجةار التشةغيلية خةالل الربةع
األول لعام 2102م مبلف  054مليو لاير سعودي ( الربع األول2100م  :مبلف  010مليو لاير سعودي ).
االلتزامات المحتملة
تتعةةرم المجموعةةة خةةالل ممارسةةة نشةةاطاا االعتيةةادي إلجةةراءات قانونيةةة ودعةةاوى قضةةائية ومطالبةةات أخةةرى .وال
يتوقع أ يكو لاا تالحير جوهري علةى مركةز المجموعةة المةالي أو نتةائ عملياتاةا المبينةة فةي القةوائم الماليةة األوليةة
الموحدة.

 -33األدوات المالية
القيمة العادلة
هي المبلغييلالمييكناأب ييمابمامييملالييلابل سمي ابتييمابيا ييسلساممميةللالييأماب يتلااب غبي ايتلالي ا ي الممب بييمايل ييتي امب بييما
ع سمي .اإ القيمة المسجلة لكل األدوات المالية تقار قيمتاةا العادلةة كمةا فةي  30مةارء 2102م و 2100م والمبينةة
في ما يالتي:ا
 تعتبر القيمة العادلة لكل م النقد وما يماحله حسابات المديني والدائني واألرصدة المدينة والدائنة
األخرى مقاربة للقيمة المسجلة نتيجة لطبيعة فترتاا قصيرة األجل.
 تستند القيمة العادلة لألسام في األسواق النشطة وفقا ً ألسعار السوق.
 تستند الق يمة العادلة للسندات الحكومية والقروم على 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 بتالحير التغيرات في معدالت العوائد في السوق على المركز المالي للمجموعة وتدفقاتاا
النقدية .وتدير المجموعة تدفقاتاا النقدية ع طريق مراقبة التوقيت بي التدفق النقدي المحصل والتدفق النقدي
المستخدم .ويتم استحمار الفائم النقدي لزيادة دخل المجموعة م العوائد م خالل أرصدة يحتفظ باا كمرابحة
وودائع قصيرة وطويلة األجل .إال أ مخاطر معدالت العوائد في هذا الخصوص ال تعتبر جوهرية.
مخاطر تغير أسعار الصرف
هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسب التغيرات في أسعار صر العمالت األجنبية .تقوم اإلدارة
بمراقبة تقلبات أسعار صر العملة األجنبية والدخول في اتفاقيات تحوط عند الحاجة للحد م مخاطر تغير أسعار
كما أ العملة الرسمية للمجموعة هي اللاير السعودي وهو العملة األساسية التي تتعامل باا المجموعة
الصر
ً
وسعره حابت حاليا وباامش بسيط مقابل الدوالر األمريكي.
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مخاطر االئتمان
هي مخاطر عدم قدرة األطرا األخرى على الوفاء بالتزاماتاا تجاه المجموعة مما يؤدي إلى تكبد المجموعة
لخسارة مالية .تتكو األدوات المالية التي قد تعرم المجموعة لمخاطر تركز المديونية بشكل رئيسي م
األرصدة النقدية وحسابات المديني  .تقوم المجموعة بإيداا أرصدتاا النقدية في عدد م المؤسسات المالية ذات
القدرات االئتمانية العالية وتباشر سياسة للحد م حجم أرصدتاا المودعة في كل مؤسسة مالية .وال تعتقد
المجموعة بوجود مخاطر عدم كفاءة كبيرة م هذه المؤسسات المالية .وال تعتقد المجموعة أناا عرضة لمخاطر
تركز المديونية في ما يتعلق بحسابات المديني نظراً لقاعدة عمالئاا المتنوعة (سكنية مانية مؤسسات تجارية
كبرى ومؤسسات عامة) التي تعمل في مجاالت عمل متنوعة موزعة على مناطق عديدة.
مخاطر السيولة
هي مخاطر تعرم المجموعة لصعوبات في الحصول على األموال الالزمة لمقابلة االلتزامات المرتبطة باألدوات
المالية .تدار السيولة ع طريق التالكد بشكل دوري م توفرها بمقادير كافية لمقابلة أية التزامات مستقبلية .وال
تعتبر المجموعة أناا عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة.
ِ

 -32المشتقات المالية
أبرمت المجموعة اتفاقيات لمقايضة سعر الفائدة للتحوط م مخةاطر تقلبةات سةعر الفائةدة المتوقةع مة التةدفقات النقديةة
المستقبلية فيما يتعلق بسعر الفائدة المتغير لديوناا .المبلف األصلي والقيمة العادلة لألحةر الفعةال لاةذه التحوطةات بتةاري
 30مارء 2102م هو  01 136مليو لاير سعودي و  003مليو لاير سةعودي علةى التةوالي ( 2100م  :المبلةف
األصلي والقيمة العادلة لألحر الفعال لاذه التحوطات بتةاري  30مةارء 2100م هةو  6 065مليةو لاير سةعودي و
 511مليةةو لاير سةةعودي علةةى التةةوالي ) علم ةا ً بةةال القيمةةة العادلةةة لألحةةر الفعةةال لاةةذه التحوطةةات تظاةةر م ة ضةةم
االحتياطيات األخرى في قائمة المركز المالي األولية الموحدة.

 -31المعلومات القطاعية
 وفقا ً ألنشطة المجموعة الرئيسيةقامت المجموعة بتحديد قطاعاتاا التشغيلية الرئيسة على أساء نوا الخدمات المقدمة م قبل المجموعة وتتم
المعامالت بي القطاعات التشغيلية وفقا ً لألحكام والشروط التجارية المعتادة .ال يوجد هناك إيرادات أو مصاري
جوهرية هامة أخرى بي القطاعات.
تتمحل القطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة في:
 قطاا الجوال وتشمل خدماته الرئيسة :الاات
 قطاا الاات

وتشمل خدماته الرئيسة :الاات

الجوال والبطاقات مسبقة الدفع والتجوال الدولي والرسائل.
الحابت وهوات

البطاقة واالتصال البيني واالتصاالت الدولية.

 قطةةةاا المعطيةةةات وتشةةةمل خدماتةةةه الرئيسةةةة :الةةةدوائر المةةةؤجرة لنقةةةل البيانةةةات وخةةةط العميةةةل الرقمةةةي)(DSL

واإلنترنت.
 غير الموزعة :وتشمل بعم العناصر التي ال يمك ربطاا بالقطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة.
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شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2112م ( غير مراجعة )

ويبين الجدول التالي المعلومات وفقا ً ألنشطة المجموعة الرئيسية للثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 2132م :
(بآالف الرياالت السعودية)

الجوال

الهاتف

المعطيات

غير موزعة  /تسويات

اإلجمالي

إيرادات الخدمات

31،187،141

2،115،217

2،113،621

()75،126

34،678،877

إيرادات الربط البيني

712،642

2،398،582

251،721

()34،718

1،341،216

مصروفات الربط البيني

()3،524،278

()587،658

()3،131،129

()34،973

()1،341،216

صافي إيرادات الخدمات

9،265،417

1،946،363

3،572،134

()314،715

34،678،877

االستهالك واإلطفاء

3،317،583

875،253

363،283

53،884

2،395،997

صافي الدخل

3،951،288

525،419

374،194

()313،966

2،523،355

إجمالي األصول

41،119،961

19،661،417

7،573،658

28،714،541

335،976،598

إجمالي الخصوم

22،119،237

31،928،977

2،115،716

23،116،192

59،141،122

وقد كانت المعلومات وفقا ً ألنشطة المجموعة للثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 2133م على النحو التالي :
(بآال

الرياالت السعودية)

الجوال

الهاتف

المعطيات

غير موزعة  /تسويات

اإلجمالي

إيرادات الخدمات

1 602 494

2 045 436

2 201 445

010 925

03 106 311

إيرادات الربط البيني

639 269

0 156 521

335 155

()09 950

2 101 193

مصروفات الربط البيني

()0 435 406

()533 693

()120 513

()21 040

()2 101 193

صافي إيرادات الخدمات

0 106 210

3 461 263

0 023 900

60 133

03 106 311

االستاالك واإلطفاء

0 111 306

953 936

040 191

44 239

2 045 649

صافي الدخل

0 503 212

()90 404

329 142

()000 016

0 503 024

إجمالي األصول

43 465 460

31 109 411

0 105 321

26 395 110

006 496 051

إجمالي الخصوم

21 551 261

02 402 626

2 151 639

20 549 324

62 631 150
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شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2112م ( غير مراجعة )

 وفقا ً لعمليات المجموعةقامت المجموعة بتقسيم عملياتاا التشغيلية الرئيسية إلى عمليات محلية ودولية.
ويبين الجدول التالي المعلومات وفقا ً لعمليات المجموعة خالل الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس:
2132م
العمليات الدولية

العمليات المحلية
شركة الخليج
لإلعالم
الرقمي
القابضة

شركة
االتصاالت
الكويتية

شركة بي تي
أكسيس
تيليكوم

شركة أوجيه
لالتصاالت
المحدودة

مجموعة
بيناريانج جي
إس إم القابضة

اإليرادات التشغيلية

31،184،965

219،694

329،285

433،816

213،582

2،557،473

3،154،144

إجمالي األصول ( * )

83،781،214

3،986،168

453،465

3،734،216

1،779،436

22،484،651

23،126،471

(بآالف الرياالت
السعودية)

المملكة العربية
السعودية

إس تي سي
البحرين

( * ) تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة باألصول غير الملموسة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة مبلغ (  ) 37،246،243ألف لاير.

2133م
العمليات الدولية

العمليات المحلية
شركة الخليج
لإلعالم
الرقمي
القابضة

شركة
االتصاالت
الكويتية

شركة بي تي
أكسيس
تيليكوم

شركة أوجيه
لالتصاالت
المحدودة

مجموعة
بيناريانج جي
إس إم القابضة

اإليرادات التشغيلية

1 590 900

054 015

00 514

250 693

01 012

2 164 143

0 153 456

إجمالي األصول ( * )

04 614 591

2 161 021

301 245

0 610 150

2 256 020

26 162 941

23 419 100

(بآالف الرياالت
السعودية)

المملكة العربية
السعودية

إس تي سي
البحرين

( * ) تبلف قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة باألصول غير الملموسة والمعامالت مع األطرا

ذات العالقة مبلف (  ) 03 114 102أل

لاير.

 -34األحداث الالحقة
 بناء على موافقة الجمعيةة العامةة العاديةة لمسةاهمي الشةركة والمنعقةدة فةي  00ربيةع اعخةر 0433هةـ الموافةق 3أبريل 2102م على توزيع أربا ع الربع الرابع م عام 2100م بواقةع (  ) 1 51لاير للسةام وبإجمةالي مبلةف
قدرة (  ) 0 111مليو لاير سعودي فقد تم يوم األربعاء  00أبريل2102م توزيع األربا المسةتحقة لمسةاهمي
الشركة.
 اعتمةةد مجلةةء اإلدارة يةةوم األربعةةاء  26جمةةاد األولةةى 0433هةةـ ( الموافةةق  01أبريةةل 2102م ) القةةوائم الماليةةةاألولية الموحدة للربةع األول 2102م وأقةر بتوزيةع أربةا أوليةة مقةدارها  0 111مليةو لاير عة الربةع األول
م عام 2102م بواقع  1 51لاير ع كل سام .

 -35إعادة تصنيف
لقد تم إعةادة تصةني بعةم أرقةام المقارنةة للفتةرة المنتايةة فةي  30مةارء 2100م لتتماشةى مةع التصةني
للفترة المنتاية في  30مارء 2102م.
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المسةتخدم

