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                              (شركة مساھمة سعودية)
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  شركة االتصاالت السعودية
  )سعودية شركة مساھمة(

  
   (غير مراجعة) الموجزة الموحدة األوليةات حول القوائم المالية إيضاح
  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
 

٩ 

 

 معلومات عامة (تتمة) -١
 

 (تتمة) المجموعة وأنشطة أعمال  -  ب
 األسھمتمتلك  أنيجوز لھا ، كما مساھمة مقفلة أوشركات بمفردھا ذات مسؤولية محدودة  إنشاءفضال عن ذلك يحق لھا 
ذات  أوتندمج معھا، ولھا حق االشتراك مع غيرھا في تأسيس الشركات المساھمة  أوقائمة  أخرىوالحصص في شركات 

   .خارجھا أوسواء داخل المملكة  أخرىالمسؤولية المحدودة او أي كيانات 
  

 أسس اإلعداد -٢
  

ي  ٣٤وفقا لمعيار المحاسبة الدولي الموحدة الموجزة  األولية المالية عداد القوائمإتم  د ف ي " المعتم الي األول ر الم " التقري
انونيين. اإلصداراتالمملكة العربية السعودية والمعايير و بين الق ة السعودية للمحاس دة من الھيئ د تُ  األخرى المعتم ذه ع ھ

مالية سنوية وفقا للمعايير الدولية للتقرير لجزء من الفترة وتندرج تحت أول قوائم حدة الموجزة القوائم المالية األولية المو
الي  ١المالي والمعيار الدولي رقم  ر الم رةمن ھذه المعايير " تطبيق المعايير الدولية للتقري ة ال" ألول م ي المملك د ف معتم
  األخرى المعتمدة من الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.  اإلصداراتالعربية السعودية والمعايير و

ة  اإليضاحاتعلى جميع  األولية الموحدة الموجزة ھذه القوائم الماليةشمل ال ت يالمطلوب ة  ف وائم المالي ةالق نوية الكامل  الس
الي ر الم ة للتقري ايير الدولي ا للمع ذا ف ،وفق ة إل ع الوثيق ا م وجزة يجب قراءتھ دة الم ة الموح ة االولي وائم المالي ذه الق ن ھ

ي  باألرصدةالمتعلقة  واإليضاحاترض السياسات المحاسبية الھامة والتي تھدف لع ،المرفقةالتكميلية  ا ف ة كم  ١االفتتاحي
دة ، ٢٠١٦ديسمبر  ٣١وأرقام سنة المقارنة المنتھية في  ٢٠١٦يناير  الي المعتم ر الم ة للتقري ايير الدولي ق المع د تطبي بع

انونيين و المعتمدة مناألخرى  واإلصداراتفي المملكة العربية السعودية والمعايير  بين الق ة السعودية للمحاس ذلك الھيئ ك
دولي  ار ال ات المعي دادلاللتزام بمتطلب م ( إلع الي رق ر الم ق) "١التقري ايير تطبي ة المع ر الدولي الي للتقري رة ألول الم " م

ر الدولية تطبيق المعاييألثر شرح ) على ١٩رقم ( اإليضاح.  يحتوي ٢٠١٧يناير  ١لفترات التقارير المالية التي تبدأ في 
  ألول مرة. للتقارير المالية 

 

  المعلومات القطاعية  -٣
  :على أساس القطاعات لتزاماتھاوأصولھا وايرادات المجموعة ونتائجھا إلفيما يلي تحليل 

  ديسمبر٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 
 

  ديسمبر ٣١المنتھية في  لسنةل
 ٢٠١٦    ٢٠١٧   ٢٠١٦  ٢٠١٧  

              )١(االيرادات
  ٤٦٫١٩٨٫٠٢٣   ٤١٫٤٥٦٫٦٧٣   ١١٫٧١٨٫٧٤٨    ٩٫٦٥٩٫٢١٩  شركة االتصاالت السعودية 

  ٣٫٣٨٩٫٠٨٦    ٣٫٠٥٥٫٠٩٥    ١٫٠١٦٫١٣٥    ١٫١٧٩٫٠٢٨  )سابقاً  المتقدمة تصاالت السعودية (سيلقنوات االشركة 
  ٨٫٢٠٦٫٠٦٢   ٨٫٤١٨٫٠٠٠   ١٫٩٨٨٫٩٢٢    ٢٫٤٣٢٫٣٠٩  )٢(قطاعات تشغيلية أخرى
  )٤٫١١٤٫٨٣٣(   )١٫٥٦٧٫٧٢٦(   )١٫٧١٢٫٨٥٣(    )٧٧٦٫٣٧٧(  اتاالستبعادات/ التسوي
  ٥٣٫٦٧٨٫٣٣٨    ٥١٫٣٦٢٫٠٤٢    ١٣٫٠١٠٫٩٥٢    ١٢٫٤٩٤٫١٧٩  إجمالي االيرادات

  )٣٥٫٦٤٩٫١٢٩(   )٣٢٫٠٥٠٫٩٧٠(   )٩٫٠٦٠٫٦٢١(    )٧٫٤١١٫٦٥٤(  تكلفة العمليات التشغيلية (باستثناء االستھالك واإلطفاء)
  )٨٫٠٧٨٫١١٨(   )٨٫٢٠٧٫٤٩٥(   )٢٫١٢١٫٧٩٠(    )٢٫١٤٠٫٠٩٧(  استھالك وإطفآء

  )٤٠١٫٧٠٣(  )٦٠٠٫٠٠٠(   )١٥٢٫٦٢٠(   )١٥٠٫٠٠٠(  تكلفة برنامج التقاعد المبكر
  ٧٢٢٫٧٣٢    ٥٨٤٫٦٨٢    ١٩٥٫١٤٦    ١٢٥٫٣١٦  إيرادات تمويل
  )٣٧٩٫٠٦٢(   )٣٥٣٫٩٨٤(   )٩٢٫٢٢٠(    )١٠٥٫٨٩٨(  تكاليف تمويل

  )٦٢٫٥٦٥(   ١٠٦٫٩٤٥   ٣٨٩٫٠٨٣    ٢٤٫٨١٢  إيرادات / (مصاريف) أخرى
زميلة ومشاريع  مكاسب استثمارات في شركات

  ١١٦٫٢٤٦    ٣٠٨٫٣٨٣    ١٢١٫٦٣٧    ٥٨٫٠١٢  مشتركة،صافي
  )٧٠٫١١٠(   )١٨٫٠٩١(   ٥٠٫٨١١    ١٨٫٢١٣  أخرى،صافيمكاسب /(خسائر) 

  )٧٥٠٫٧٩٧(   )٧٢٠٫٧٠٠(   )٢٠٨٫٦٨٣(    )١٩٣٫٢٢٨(  الزكاة وضريبة الدخل
  ٩٫١٢٥٫٨٣٢   ١٠٫٤١٠٫٨١٢    ٢٫١٣١٫٦٩٥   ٢٫٧١٩٫٦٥٥   لسنةل/  صافي الدخل للفترة



  شركة االتصاالت السعودية
  )سعودية شركة مساھمة(

  
   (غير مراجعة) الموجزة الموحدة األوليةات حول القوائم المالية إيضاح
  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
 

١٠ 

 

  (تتمة)  المعلومات القطاعية -٣

  
 مبيعاتال تمثل إيرادات القطاعات المذكوره أعاله،اإليرادات الناتجة من العمالء الخارجيين والداخليين. بلغت )١(

 مبلغ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١والسنة المنتھيتين في  الثالثة أشھر لفترة (بين شركات المجموعة) بين القطاعات والتسويات
الثالثة أشھر والسنة المنتھيتين  فترة( على التوالي، سعودي ألف لایر ١٫٥٦٧٫٧٢٦ولایر سعودي ألف  ٧٧٦٫٣٧٧

ألف لایر سعودي على التوالي) والتي تم  ٤٫١١٤٫٨٣٣و ألف لایر سعودي ١٫٧١٢٫٨٥٣ :٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
  عند التوحيد. استبعادھا

  

  .وسفاير وعقاالت وبرافو وحلول إس تي سي إنتغرالويتضمن قطاع "أخرى" شركة فيفا الكويت وفيفا البحرين  )٢(
  

ي  ٥راجع إيضاح رقم  ة ف نة المنتھي الي للس ر الم ة للتقري ايير الدولي ة إليضاحات المع ة التكميلي ديسمبر  ٣١من الوثيق
٢٠١٦.  

  
 ممتلكات وآالت ومعدات -٤

  

اء، قامت المجموعة ٢٠١٧ ديسمبر ٣١المنتھية في  السنةخالل  ة أصول بتك باقتن ألف لایر سعودي  ٧٫٠٢٥٫٨٥٥لف
  ألف لایر سعودي).  ٧٫٥٨٣٫٦٥٣: ٢٠١٦ ديسمبر ٣١(

  

  

الل  نةخ ة الس ت المجموع تبعاد، قام افية  باس ة الص ا الدفتري غ قيمتھ عودي. ( ٢٦٥٫٢٥٥أصول تبل ف لایر س  ٣١أل
ع الممتلكات واآلالت ١٦٣٫١٠٢: ٢٠١٦ ديسمبر ائر من بي ا خس تج عنھ رةوا ألف لایر سعودي ) والتي ن دات لفت  لمع

ة  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١المنتھيتين في والسنة الثالثة أشھر  لف لایر سعودي أ ٢٤٨٫٧٥٦و لایر سعودي  ٣٣٫٧٣٦بقيم
 ألف لایر سعودي و ١٣٫٤٤١بمبلغ  خسائر: ٢٠١٦ ديسمبر ٣١المنتھيتين في والسنة الثالثة أشھر  على التوالي (فترة

  .سعودي على التوالي) ألف لایر ١٢٦٫٩٦٦
  

رة    ة أشھر بلغ مصروف االستھالك خالل فت نة الثالث ي  والس ين ف ألف  ١٫٤٩٣٫٢٠٧م،  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١المنتھيت
والي ٥٫٨٨٣٫٦٦٥لایر سعودي و  ى الت رة، ألف لایر سعودي عل ة أشھر (فت نة الثالث ي  والس ين ف  ديسمبر ٣١المنتھيت

  .ي على التوالي)ألف لایر سعود ٥٫٩٥١٫٢٦٩ألف لایر سعودي و  ١٫٤٨١٫٥١٧: ٢٠١٦
  
  

         
  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١ 

           األصول

  ١٠٢٫٠٢١٫٠٥٦    ١٠٨٫٤٦٨٫٦٩٨    ١١٥٫٤٥٩٫٥٨١  شركة االتصاالت السعودية 
  ٢٫٢٧٣٫٨٨٩    ٢٫١٩٢٫٥١٦    ٢٫٦١٠٫٥٦٦  )تصاالت السعودية (سيل المتقدمة سابقاً شركة قنوات اال

  ١٦٫١٤٣٫٣٣٥    ١٦٫٦٦٦٫١٣٠    ١٧٫٨٦٣٫١٨٣  )٢(قطاعات تشغيلية أخرى
  )٢٣٫٦٥٤٫٨٧٧(    )٢٥٫٥٥٠٫٤٥٦(    )٢٧٫٦٦٥٫٠٨٧(  / التسوياتاالستبعادات

  ٩٦٫٧٨٣٫٤٠٣    ١٠١٫٧٧٦٫٨٨٨    ١٠٨٫٢٦٨٫٢٤٣  إجمالي األصول
 

        االلتزامات
  ٣٠٫٠٨٥٫٢٦٧    ٣٥٫٨٨٥٫٢٣٣    ٤١٫٢٨٨٫٢٢١  شركة االتصاالت السعودية 

  ١٫٠٢٢٫٦٦٠    ٩٢٦٫٠٤٧    ١٫٥٥٧٫٩٤٨  شركة قنوات اإلتصاالت السعودية (سيل المتقدمة سابقا)
  ٨٫٨٧٦٫٥٩٥    ٨٫٨٩٣٫٥٥٢    ٨٫٩٣٨٫٦٢٩  )٢(قطاعات تشغيلية أخرى

  )٤٫٨٩٠٫٦٦٨(    )٥٫٢٠٦٫٢٧٥(    )٦٫٧٩٥٫٤٣٦(  / التسوياتاالستبعادات
  ٣٥٫٠٩٣٫٨٥٤    ٤٠٫٤٩٨٫٥٥٧   ٤٤٫٩٨٩٫٣٦٢  إجمالي اإللتزامات



  شركة االتصاالت السعودية
  )سعودية شركة مساھمة(

  
   (غير مراجعة) الموجزة الموحدة األوليةات حول القوائم المالية إيضاح
  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
 

١١ 

 

  ممتلكات وآالت ومعدات (تتمة) -٤
  

  وفيما يلي توزيع مصروف االستھالك على بنود التكاليف التشغيلية:
 

  ديسمبر ٣١المنتھية في  لسنةل   ديسمبر٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في
 ٢٠١٦    ٢٠١٧   ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  ٥٫١٢٠٫٤٩٦   ٤٫٨٨٨٫٧٤٤   ١٫٣١٣٫٠٠٢    ١٫٢١٣٫١٣٤  تكلفة االيرادات
  ٤١٫١١٠    ٣٥٫٢٥٠    ١٠٫٥٧٩    ١٠٫١٢٦  مصاريف بيعية وتسويقة

  ٧٨٩٫٦٦٣   ٩٥٩٫٦٧١   ١٥٧٫٩٣٦    ٢٦٩٫٩٤٧  مصاريف عمومية وإدارية
  ٥٫٩٥١٫٢٦٩  ٥٫٨٨٣٫٦٦٥  ١٫٤٨١٫٥١٧   ١٫٤٩٣٫٢٠٧ 

  

نة ا ٦راجع إيضاح رقم  الي للس ر الم ة للتقري ايير الدولي ة إليضاحات المع ة التكميلي ي من الوثيق ة ف ديسمبر  ٣١لمنتھي
٢٠١٦.  

 أصول غير ملموسة وشھرة -٥
 

ة ٢٠١٧ ديسمبر ٣١المنتھية في  السنةخالل  ر ملموسة بقيم ألف  ٢٫٢١٠٫٥٠٣، قامت المجموعة بإضافة أصول غي
  .) ألف لایر سعودي ٢٫٤١٧٫٢٨١: ٢٠١٦ ديسمبر ٣١لایر سعودي (

  

رة    الل فت اء خ غ مصروف اإلطف ھر بل ة أش نة الثالث ي  والس ين ف مبر ٣١المنتھيت ف لایر  ٦٤٦٫٨٩٠،  ٢٠١٧ ديس أل
عودي و  والي ٢٫٣٢٣٫٨٣٠س ى الت عودي عل ف لایر س رة، أل ھر (فت ة أش نة الثالث ي  والس ين ف مبر ٣١المنتھيت  ديس

  ألف لایر سعودي على التوالي) ٢٫١٢٦٫٨٤٩ألف لایر سعودي و  ٦٤٠٫٢٧٣: ٢٠١٦
  

  لتكاليف التشغيلية:وفيما يلي توزيع مصروف اإلطفاء على بنود ا 
  

  ديسمبر ٣١المنتھية في  لسنةل   ديسمبر٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في
 ٢٠١٦    ٢٠١٧   ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  ١٫٢٠٢٫٨٠٦   ١٫٣٢٥٫٤٤٩   ٣٠٨٫٦٣٣    ٣٩١٫٤١٦  تكلفة اإليرادات
  ٨٤٫٨٨١    ١٢٠٫٩٤٠    ٤٤٫٤٩٣    ٢٠٫٠٣٠  مصاريف بيعية وتسويقة

  ٨٣٩٫١٦٢   ٨٧٧٫٤٤١   ٢٨٧٫١٤٧    ٢٣٥٫٤٤٤  مصاريف عمومية وإدارية
  ٢٫١٢٦٫٨٤٩  ٢٫٣٢٣٫٨٣٠  ٦٤٠٫٢٧٣   ٦٤٦٫٨٩٠ 

  

ي  ٧راجع إيضاح رقم  ة ف نة المنتھي الي للس ر الم ة للتقري ايير الدولي ة إليضاحات المع ة التكميلي ديسمبر  ٣١من الوثيق
٢٠١٦.  

  
 أصول غير متداولة أخرى -٦

  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦ديسمبر٣١  ٢٠١٧ديسمبر٣١ 
  ٧٫٣١٩٫٧٢٩    ٧٫٤٠١٫٥٥٧ ٧٫٧٩٥٫٢٥١  صول مالية  أ

  ٤١٤٫١٤٧   ٨٨٩٫٩٨٨٢٥٠٫٦٣٨   أخرىأصول 
 ٧٫٧٣٣٫٨٧٦    ٧٫٦٥٢٫١٩٥  ٨٫٦٨٥٫٢٣٩  

 

 خرىأصول متداولة أ -٧

  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦ديسمبر٣١  ٢٠١٧ديسمبر٣١ 
  ٧٠٦٫٤٢٩    ٤٩٢٫٨١٢  ٦٣٨٫٩٨٦  أصول مالية  

  ١٫٦١٨٫٠٥٣   ١٫٢٠٠٫٦٣٦ ١٫١٥٣٫٤٦٥   أخرىأصول 
 ٢٫٣٢٤٫٤٨٢    ١٫٦٩٣٫٤٤٨  ١٫٧٩٢٫٤٥١  



  شركة االتصاالت السعودية
  )سعودية شركة مساھمة(

  
   (غير مراجعة) الموجزة الموحدة األوليةات حول القوائم المالية إيضاح
  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
 

١٢ 

 

 المالية لألصول واإللتزامات قياس القيمة العادلة -٨

اسقامت اإلدارة  ة بقي يم العادل أل الق ي ل ة ف ة والمتمثل دا أرصدةدوات المالي اري ينونلم ة والتج ن واألرصدة المدين
ه و ا يماثل د وم ة األخرىن ووالتجاري نودائنأرصدة الاألخرى والمرابحات قصيرة األجل والنق  ،األرصدة الدائن

 .ھالقصر أجل استحقاق راً تقارب قيمتھا الدفترية بشكل كبير نظ وعليه فإن القيم العادلة لھذه األدوات المالية

ين إدراج القيمة العادلة لألصول وااليتم  ة ب ة حالي ي معامل ادل األداة ف لتزامات المالية بالمبلغ الذي يمكن بموجبه تب
  طراف راغبة، بخالف عملية البيع اإلجباري أو التصفية.أ

درة  تُقدر تقبلية المق ة المس دفقات النقدي ى األسعار المعروضة للصكوك والت القيمة العادلة لألصول المالية بناءاً عل
ر وفقوالنسب اآلجلة للسلع  تعاقدية النسب البناءاً على  ة الفت ي نھاي ا ف تقبلية يمكن مالحظتھ ات مس ة منحني ة المالي

ان  دل يعكس مخاطر اإلئتم ددة. تصنف ألطرافلألصول األخرى في المحفظة التي تم خصمھا بمع   أخرى متع
ين المستوى األول  ل ب اك تحوي م يكن ھن ة. ل القيمة العادلة ضمن المستوى الثاني من التسلسل الھرمي للقيمة العادل

ة والثاني خالل السنة. إن سياسة المجموعة تتضمن االعترا ف بالتحويل من وإلى مستويات التسلسل الھرمي للقيم
  العادلة بنھاية الفترة المالية.

ة لالي ة العادل دير تم الحصول على القيم تلمة من م ة األصول المس ر صافي قيم ع من تقري تثمارات المتاحة للبي س
 تندرج ضمن المستوى الثالث للتسلسل الھرمي للقيمة العادلة.و الصندوق

 
 :السنةركة االستثمارات المتاحة للبيع خالل فيما يلي ح 
 

  

 ٣١المنتھية فيللسنة
 ٣١المنتھية في  للسنة  ٢٠١٧ديسمبر

  ٢٠١٦ ديسمبر
 ١٧١٫٨٨٨   ٤١٥٫٠٠٥ السنةفي بداية الرصيد       
 ٤٦٫٨٧٦   ٣٠٫٠٧٢ إضافات       
 ١٩٦٫٢٤١  ٩٠٫٥٥٧ إعادة قياس مدرج ضمن الدخل الشامل اآلخر       
 ٤١٥٫٠٠٥   ٥٣٥٫٦٣٤ السنةفي نھاية الرصيد       

  

ةة لألصول وااللتزامات المالية األارة بأن القيمة الدفتريدتعتقد اإل وائم المالي ة خرى المدرجة في الق دة  األولي الموح
  تقارب قيمتھا العادلة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  شركة االتصاالت السعودية
  )سعودية شركة مساھمة(

  
   (غير مراجعة) الموجزة الموحدة األوليةات حول القوائم المالية إيضاح
  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
 

١٣ 

 

 (تتمة) المالية تزاماتلألصول واالل قياس القيمة العادلة -٨
 

ية يوضح الجدول ال ات مقاصة رئيس ا خاضعة التفاقي تالي األدوات المالية المعترف بھا والتي تم عمل مقاصة لھا، أو أنھ
   :ملزمة واتفاقيات مشابھة أخرى كما في

 بيان اثر المقاصـــــة على قائمــــــة المركز المالي                                                        

جراء مقاصة لھا إالمبالغ التي تم  صافي المبالغ   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١في المبالغ اإلجمالية

ألصول الماليةا
١٫٧٢٩٫١٢٠(  ٢٦٫٦٣١٫٣٦٥(  مدينون تجاريون وآخرون ٢٨٫٣٦٠٫٤٨٥ 

االلتزامات المالية    
١٫٧٢٩٫١٢٠(  ١٣٫٨٧٥٫٨٧٧(      دائنون تجاريون ١٥٫٦٠٤٫٩٩٧ 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في    
ألصول الماليةا    

١٫٥٤٣٫٥٤١(  ١٩٫٧٦٨٫١٤٩(  مدينون تجاريون وآخرون ٢١٫٣١١٫٦٩٠ 

االلتزامات المالية    
١٫٥٤٣٫٥٤١(  ١٢٫٩٣٧٫٠٩٧(  دائنون تجاريون ١٤٫٤٨٠٫٦٣٨ 

 ٢٠١٦ يناير ١في    
ألصول الماليةا    

١٫٠٦٦٫٦٢٣(  ١٢٫٧٤٠٫٧٤٥(  ونمدينون تجاريون وآخر ١٣٫٨٠٧٫٣٦٨ 

االلتزامات المالية    
١٫٠٦٦٫٦٢٣(  ١١٫٧٦٤٫٧١٠(  دائنون تجاريون ١٢٫٨٣١٫٣٣٣ 

  
دين وفقاً  تم مقاصة الم ع المشغلين، ي دائن ونلشروط االتفاقيات م اري ونوال تم والتج ق برسوم المكالمات والتجوال وي ا يتعل ن فيم

 .المتعلقة بھا بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدةالمبالغ  إظھارسداد أو تحصيل صافي المبالغ فقط. وبالتالي تم 
 

 عالقةالجھات ذات المعامالت مع ال -٩

 (شركات زميلة ومشاريع مشتركة) المعامالت التجارية واألرصدة مع الجھات ذات العالقة   ١-٩   

  ما يلي:  تلك الجھاتبلغت التعامالت مع 
  

   ديسمبر ٣١أشھر المنتھية في لفترة الثالثة     ديسمبر ٣١المنتھية في  لسنةل
٢٠١٧   ٢٠١٦    ٢٠١٧    ٢٠١٦   

 المقدمة تصاالتاالخدمات            
 شركات زميلة ١٢٥٫٧٦١ ٧٩٫٢٣٢  ٤٥٧٫٣٨٢  ٢٦٧٫٨٠٢
 مشاريع مشتركة  ٥٫٣٤٦ ٣٫١٧٩   ١٧٫٣٤٧  ١٥٫٣٤٤
١٣١٫١٠٧   ٨٢٫٤١١   ٤٧٤٫٧٢٩   ٢٨٣٫١٤٦   

 المستلمة تصاالتاالخدمات           
 شركات زميلة  ١٫١٦٥   ١٢٫٠٢٩   ٦٫٠٦٧   ١٦٫٠٤٢
 مشاريع مشتركة  ٦٫٩٠٧   ٧٫٠٩٥   ١٨٫٩٢٧   ٦٦٫٩٦٨
٨٫٠٧٢   ١٩٫١٢٤   ٢٤٫٩٩٤   ٨٣٫٠١٠   



  شركة االتصاالت السعودية
  )سعودية شركة مساھمة(

  
   (غير مراجعة) الموجزة الموحدة األوليةات حول القوائم المالية إيضاح
  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
 

١٤ 

 

  (تتمة) عالقةالجھات ذات المعامالت مع ال  -٩

 (تتمة) (شركات زميلة ومشاريع مشتركة) المعامالت التجارية واألرصدة مع الجھات ذات العالقة ١-٩   

  :السنةالقائمة مع الجھات ذات العالقة في نھاية  باألرصدةياناً وفيما يلي ب

من جھات ذات عالقةمبالغ مستحقة جھات ذات عالقةلمبالغ مستحقة   
٢٠١٦يناير١ ٢٠١٧ ديسمبر ٣١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ ٢٠١٦يناير  ١ ٢٠١٦ديسمبر٣١  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

        
  ١٥٨٫٩٠٢   ٤٤٫٥٦٨   ٢٩٫٢٨٣  ٣٢٫٧٠٢    ١٢٫٤٤٩ ٣٢٥٫٠٦٩ شركات زميلة

  ٦٫٤٥٨  ٣٫٣٧٦   ٨٩٫٤١٥  ٨١٫٩١١    ٢٫٢١٥ مشاريع مشتركة ١٩٫١٠٠

  ٣٤٤٫١٦٩ ١٦٥٫٣٦٠  ٤٧٫٩٤٤   ١١٨٫٦٩٨   ١١٤٫٦١٣     ١٤٫٦٦٤  
  
  

  )عالقة بالحكومةالات ذات جھالحكومية وال الجھات( المعامالت التجارية واألرصدة مع جھات ذات عالقة ٢ -٩

 ديسمبر ٣١في المنتھيتين والسنة الثالثة أشھر  لفترة الجھات الحكوميةالتعامالت مع اإليرادات المتعلقة ب بلغت
المنتھيتين والسنة الثالثة أشھر  لایر سعودي على التوالي (فترةمليون  ٥٫٣٥٥و  لایر سعوديمليون  ١٫٢٢٥ :٢٠١٧

 المصاريف لایر سعودي على التوالي) وبلغتمليون  ٥٫٨٧٧لایر سعودي و مليون  ١٫٦٦٠: ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في 
(متضمنة  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١في المنتھيتين والسنة الثالثة أشھر  لفترة الجھات الحكوميةالتعامالت مع المتعلقة ب

والسنة  ثالثة أشھرال (فترة على التوالي لایر سعوديمليون  ٣٫٩٧٣و  لایر سعوديمليون  ٩٤٤الرسوم الحكومية) 
  لایر سعودي على التوالي)مليون  ٤٫٤٧٧لایر سعودي و مليون  ١٫١٠٧: ٢٠١٦ ديسمبر ٣١المنتھيتين في 

ديسمبر  ٣١(لایر مليون   ١٨٫٨٢٢ :٢٠١٧ ديسمبر ٣١كما في  ةيالجھات الحكوممع بلغ إجمالي الذمم المدينة 
مع  الذمم الدائنةمليون لایر سعودي) وبلغ إجمالي  ٦،٥٤٦: ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي ،  ١٢،٥٣٤: ٢٠١٦

مليون لایر  ٣،٧٨٤: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٦٫٨٧٢ :٢٠١٧ ديسمبر ٣١الجھات الحكومية كما في 
أعمار األرصدة المدينة القائمة مع الجھات وفيما يلي  مليون لایر سعودي ). ٢٫٠١٠: ٢٠١٦يناير  ١سعودي، 

  :يالحكومية كما ف

  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦ديسمبر٣١  ٢٠١٧ديسمبر٣١ 
  ٣٫٨٦١٫٥٧١    ٦٫٧٢٤٫١٨٦  ٧٫١٤٩٫٩٦٠  أقل من سنة

  ٢٫٦٨٤٫٣٩٧    ٤٫١٠٨٫٤٣٢  ٦٫٧٢٥٫٢٧٨  أكثر من سنة إلى سنتين
  -   ١٫٧٠١٫٠٨٦  ٤٫٩٤٦٫٦٧٥  أكثر من سنتين

 ٦٫٥٤٥٫٩٦٨      ١٢٫٥٣٣٫٧٠٤   ١٨٫٨٢١٫٩١٣  
  

 ٣١قة التكميلية إليضاحات المعايير الدولية للتقرير المالي للسنة المنتھية في من الوثي ١٣و  ٩راجع إيضاح رقم 
 .٢٠١٦ديسمبر 

 والزميلة والمشاريع المشتركة الشركات التابعة  - ١٠
 

شركة قنوات سھم المتبقية في ءات الالزمة لشراء ونقل ملكية األ، تم االنتھاء من اإلجرا٢٠١٧في  يناير  -
مليون لایر سعودي. وبالتالي  ٤٠٠% وذلك بمبلغ وقدره ٤٠والبالغة  متقدمة سابقا)تصاالت السعودية (سيل الاال

 .لشركة االتصاالت السعودية%) ١٠٠مملوكة بالكامل بنسبة (تصاالت السعودية شركة قنوات االأصبحت 
وارتفعت  يسعود لایر ألف ٥٤٦٫٧٧٢ بمبلغ المسيطره غير الملكية حصة نخفضتا الزيادة، لھذه ونتيجة

  ي. سعود لایر ألف ٦٧٫٤٧٧ بمبلغ خرىاأل حتياطياتإلا
  
  
  



  شركة االتصاالت السعودية
  )سعودية شركة مساھمة(

  
   (غير مراجعة) الموجزة الموحدة األوليةات حول القوائم المالية إيضاح
  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
 

١٥ 

 

 والزميلة والمشاريع المشتركة (تتمة) الشركات التابعة - ١٠
مليون دوالر  ١٠٠% من أسھم شركة كريم بمبلغ ١٠، استكملت الشركة إجراءات شراء ٢٠١٧في يناير  -

نتيجة % ٩٫٦٨لى إ شركة انخفضت حصة ال ٢٠١٧عام مليون لایر سعودي). خالل  ٣٧٥امريكي (ما يعادل 
، وتقدم خدمات نقل مبتكرة وسريعة ومريحة ٢٠١٢. شركة كريم تأسست في يوليو زيادة رأس مال شركة كريم

 من خالل موقعھا على شبكة اإلنترنت وتطبيقات الھواتف الذكية.
 

أنتغرال ة شركالمتبقية في حصص ال ، تم استكمال اإلجراءات الالزمة لشراء ونقل ملكية٢٠١٧في أبريل  -
%)  ١٠٠، وبذلك تصبح أنتغرل مملوكة بالكامل (% من رأس مالھا٢٩والتي تمثل نسبة  القابضة (أنتغرال)

 مليون لایر سعودي. ٣٧٫٥شركة االتصاالت السعودية و ذلك بمبلغ و قدره ل
رك) بإصدار ، قامت إحدى الشركات التابعة لمجموعة بينارينج القابضة (مشروع مشت٢٠١٧خالل الربع الثاني   -

رأس مال إضافي لحقوق الملكية غير المسيطرة. بلغ نصيب مجموعة االتصاالت السعودية من المكاسب الناتجة 
 حتياطيات األخرى.لف لایر سعودي تم تسجيلھا ضمن اإلأ ١٤٠٫٨٣٣عن ھذه الزيادة مبلغ  

 ٣١ير المالي للسنة المنتھية في من الوثيقة التكميلية إليضاحات المعايير الدولية للتقر ١٢راجع إيضاح رقم 
  .٢٠١٦ديسمبر 

 ودمج أعمالھا مع شركة االتصاالت السعودية شركة سفايرتصفية ، قرر مجلس إدارة الشركة ٢٠١٧في نوفمبر  -
 .لایر مليون ٧٨ والبالغة المتبقيةالغير ملموسة  اطفاء كامل االصول ذلك وترتب عن ٢٠١٨يناير  ١ابتداءاً من 

  .٢٠١٨خالل عام  الشركةلتصفية  متوقع استكمال اإلجراءات القانونيةومن ال

 القروض   -١١

 ٣١( ألف لایر سعودي ٣٫٣٠١٫٣٠٨ :٢٠١٧ر ديسمب ٣١المنتھية في  السنةجمالي القروض المسددة خالل فترة بلغ إ
مبر عودي)  ١٫٧١١٫٥٦٤: ٢٠١٦ ديس ف لایر س الل أل تلمة خ روض المس الي الق غ إجم نة، وبل ي المنت الس ة ف  ٣١ھي
  .: الشيء)٢٠١٦ديسمبر  ٣١(  ألف لایر سعودي  ١٫٩٢٤٫٤٦١ :٢٠١٧ ديسمبر

ديسمبر  ٣١من الوثيقة التكميلية إليضاحات المعايير الدولية للتقرير المالي للسنة المنتھية في  ١٦راجع إيضاح رقم 
٢٠١٦.  

 مخصص مكافأة نھاية الخدمة  - ١٢

ي ا ف ة كم ة الخدم أة نھاي ي ٢٠١٧ ديسمبر ٣١ تم احتساب مخصص مكاف ا ف واري كم يم إكت  ٣١، باستخدام أحدث تقي
ي  السنة. خالل ٢٠١٧ديسمبر  ة المستخدمة ف ي االفتراضات اإلكتواري لم تحدث أي تقلبات جوھرية أو أحداث تؤثر ف

  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١
ن ١٨راجع إيضاح رقم  الي للس ر الم ة للتقري ي من الوثيقة التكميلية إليضاحات المعايير الدولي ة ف ديسمبر  ٣١ة المنتھي

٢٠١٦.  
 لتزامات غير متداولة أخرىا  - ١٣

  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦ديسمبر٣١  ٢٠١٧ديسمبر٣١ 
  ٣٥٨٫٣٤٤      ٢٠١٫٦٤٣    ٨٤٫٠٤٥  لتزامات مالية ا

  ٥٩٫٦٩٧     ٩٠٫٨٨٧    ٨٨٫٩٤٠  خرى التزامات أ
 ٤١٨٫٠٤١      ٢٩٢٫٥٣٠     ١٧٢٫٩٨٥  
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١٦ 

 

   الزكاة وضريبة الدخل - ١٤

 : الزكاة 
 أصبحت ٢٠٠٩  عام من وبدءاً  ،٢٠١٦ عام نھاية وحتى تأسيسھا تاريخ منذ الزكوية إقراراتھا الشركة قدمت
 )مباشر غير مباشر أو بشكل سواء(بالكامل المملوكة التابعة ولشركاتھا لھازكوياً موحداً  تقدم إقراراً  الشركة
  ـ.ھـ٢٨/٤/١٤٢٨وتاريخ  ١٠٠٥الوزاري رقم  للقرار طبقا

 

تسلمت الشركة الربوط الزكوية منذ  .على الوعاء الزكوي اعتماداً تقوم الشركة باحتساب الزكاة المستحقة 
وبلغ  ٢٠١١وحتى عام  ٢٠٠٨، وقدمت الشركة اعتراضات عن األعوام من ٢٠١١التأسيس وحتى عام 

 ذه االعتراضات قائمة لدىمليار لایر سعودي. ال تزال ھ حوالي إجمالي الفروقات الزكوية لتلك االعتراضات
  . الموجزة الموحدةاألولية  الھيئة العامة للزكاة والدخل واللجنة االستئنافية حتى تاريخ إعداد ھذه القوائم المالية

ھـ؛ استئناف الشركة ١٤٣٨) لعام ١٦٤٢أيدت اللجنة االستئنافية بقرارھا رقم ( ھـ ،٢٨/٠٢/١٤٣٨و بتاريخ 
مما عزز موقف  أكبريھما أية المقارنة بين الوعاء الزكوي والربح المعدل وذلك بإلغاء عمل ٢٠٠٧عن عام 
وعليه قامت الشركة  خالل الربع الرابع من  اللجان أمامالالحقة  األعوامفي االعتراضات المنظورة عن الشركة 

قارنة ، علما بأن الفروقات الناتجة عن ھذه الممليون لایر سعودي ٢٩٤بتسوية المخصص بمبلغ  ٢٠١٦عام 
الشركة بأن نتائج ھذه االعتراضات  إدارةمن الفروقات الزكوية المعترض عليھا. تعتقد  األكبرتمثل الجزء 

وحتى  ٢٠١٢الربوط الزكوية لألعوام من  ستكون لصالحھا ولن يترتب عليھا أي مخصصات إضافية، والتزال
  .ية األولية الموحدة الموجزةتحت الدراسة لدى الھيئة حتى تاريخ إعداد ھذه القوائم المال ٢٠١٦

 

  :مخصص الضرائب 
 

تئجار شبكات ٢٠١٦تسلمت الشركة من الھيئة العامة للزكاة والدخل خالل عام  ة اس ، الربط الضريبي على خدم
غ  ة السعودية بمبل ة العربي دوليين خارج المملك ار لایر سعودي لألعوام من  ٣٫١المشغلين ال ى  ٢٠٠٤ملي وحت

ث أن الن٢٠١٥ تئجار م ؛ وحي ة اس ى خدم تقطاع عل ريبة اس رض ض ى ف نص عل عودي ال ي ام الضريبي الس ظ
ة  فإنشبكات المشغلين الدوليين وكذلك على عدم تحقق مصدرية الدخل من المملكة العربية السعودية؛  ھذه الخدم

  وعليه قدمت الشركة اعتراضھا على ھذا الربط. .للضريبةال تخضع 
  

 متداولة أخرى التزامات - ١٥

  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦ديسمبر٣١  ٢٠١٧برديسم٣١ 
  ١٠٣٫٧٢١     ٥١٫٤٥٨    ٦٤٫١٤٣  لتزامات مالية ا
  ٢٫٠٤٧٫٢٨٤      ٣٫٨١٩٫٣٦٧     ٦٫٩٠٨٫٢٥٠  لتزامات أخرىا
 ٢٫١٥١٫٠٠٥      ٣٫٨٧٠٫٨٢٥     ٦٫٩٧٢٫٣٩٣  
 

  رأسمالية ارتباطات  - ١٦
 

ا االتدخ  - أ ةل المجموعة خالل دورة أعمالھ ي ارتباطات متعلق ة ف ة وبصورة  عتيادي مالية جوھري بمصروفات رأس
ة رأساسية فيما يتعلق بمشروعات توسعة الشبكة. بلغت ا ون لایر  ٣٫٧٥٥تباطات المصاريف الرأسمالية القائم ملي

اير  ١مليون لایر سعودي،  ٤٫٤٢٤: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١( ٢٠١٧ ديسمبر ٣١ا فيكمسعودي   ٣٫٥٠١: ٢٠١٦ين
 مليون لایر سعودي).

 

ة المجموعة شركات حدىإ لدى  -  ب تثمارا اتفاقي ي س ة لتطوير يھدف صندوق ف غ  تصاالتا بيئ  ٣٠٠اإلنترنت بمبل
 مليار لایر سعودي ). ١٫١٢٥مليون دوالر أمريكي (ما يعادل 
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١٧ 

 

 (تتمة) رأسمالية ارتباطات - ١٦
 

يونيو  ٧ھـ الموافق  ١٤٣٨ان رمض ١٢من قبل ھيئة االتصاالت و تقنية المعلومات بتاريخ  خطابالشركة  تلقت  –ج 
 وبموجبه حصلت ،في المزاد الخاص بالترددات الذي نظمته واشرفت عليه الھيئةيتضمن إشعارھا بالفوز   ، ٢٠١٧

يناير  ١من عام) تبدأ  ١٥) ميجاھيرتز وذلك لمدة (١٨٠٠() و٧٠٠الشركة على ترددات راديوية في النطاقين (
 مليون لایر سعودي) خالل ٧٥٢( منھا %٣٠ م دفعتمليون لایر سعودي  ٢،٥٠٧، و بقيمة إجمالية تبلغ م٢٠١٨

 . ٢٠١٩من عام  ابتداءاً متساوية  سنوية سنوات على دفعات ١٠و الباقي يدفع خالل  ٢٠١٧عام  الربع الثالث من
  

  محتملة  التزامات - ١٧
 

ديسمبر  ٣١( ٢٠١٧ ديسمبر ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٣٫٧١٢قائمة بمبلغ  ضمانلدى المجموعة خطابات   - أ
  مليون لایر). ١٫٩٥٥: ٢٠١٦يناير ١مليون لایر سعودي ،  ٣٫٢٢٤: ٢٠١٦

 مليون ٨٫٩٨٧ بمبلغ المعلومات وتقنية االتصاالت يئةھ من مصادقة طلب الشركة تسلمت، ٢٠١٧يناير  ١٨في   -  ب
 مبالغ ويتضمن ي،دور بشكل الشركة واجب دفعھا من قبل حكومية رسوم يتضمن المبلغ ذاي، ھسعود لایر
 علماً  الحكومية، الرسوم احتساب طريقة في اختالف إلى يعود والھيئة الشركة بين خالف محل رىخأ ريةھجو
 .اھوحد الشركة يخص وال االعتيادية أعماله من كجزء بالمملكة االتصاالت بقطاع متعلق االختالف ھذا بأن
بأن  بالمملكة االتصاالت سوق في ةالمشابھ القضائية حكامواأل المستقلة القانونية اآلراء على بناء اإلدارة تعتقد

 دفعھا تم ريةھجو مبالغ باسترداد حقھا وتؤكد الھيئة الشركة تطالبھذه المبالغ غير صحيحة. إضافة إلى ذلك 
   .الحكومية الرسوم احتساب بآلية أيضا متعلقة للھيئة السابقة السنوات خالل

 عليه سيترتب الخالف ذاھ بأن الشركة إدارة تعتقد ال ،المسجلة المخصصات و االختالفات ذهھ طبيعة على وبناء
 .المستقبل في ريةھجو إضافية مخصصات أية

ديسمبر  ٣١( ٢٠١٧ ديسمبر ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٤٢٠قائمة بمبلغ  اعتمادات مستنديةدى المجموعة ل  -  ج
 مليون لایر سعودي). ٥٣٦: ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي،  ٥٠٥: ٢٠١٦

 ثحي  عمالئھا، كبار ألحد بصرية ألياف شبكة بتنفيذ تقوم بموجبھا التابعة اتفاقية المجموعة شركات إحدى لدى  -د
مليون لایر سعودي)  ٥٧٧: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ي (سعود لایر مليون ٥٧٧ المنفذة الرأسمالية األعمال بلغت

ؤجلة" في قائمة المركز المالي م كإيرادات "مسجلة يسعود لایر مليون ٧٤٢ العميل من المستلمة وبلغت المبالغ
 ، استلمت الشركة خطاب من٢٠١٦ديسمبر  ٢١لایر سعودي)  وبتاريخ  ٧٤٢: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للمجموعة (

التي تم  المستقلة القانونية راءاأل على بناء االدارة تقدالمطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة. تع يتضمن العميل
 المالية النتائج على جوھري أثر له ليس الخالف ھذا وأن  أساس لھا،الحصول عليھا بأن مطالبة العميل ال

  .للمجموعة

       أن يتوقع وال أخرى ومطالبات قضائية ودعاوى قانونية إجراءات ياالعتياد نشاطھادورة  خالل الشركة تواجه -ھـ 
  .الموحدةاألولية   المالية القوائم ذهھ في المبينة عملياتھا نتائج أو المالي الشركة مركز على جوھري تأثير لھا يكون

 توزيعات االرباح - ١٨

 والتي ،٢٠١٥ عام من الرابع الربع من ابتداء من سنواتثة الثال لفترة األرباح توزيعالشركة في  سياسة مع تماشيا
 العامة الجمعية واعتمدتھا م)٢٠١٥نوفمبر  ١٠الموافقھـ ( ١٤٣٧محرم  ٢٨ بتاريخ الشركة ادارة مجلس اھأقر
 على سھم لكل يسعود لایر بواقع التوزيعات من أدنى حد على لحفاظا على تقوم سياسة يھو ،٢٠١٦أبريل  ٤تاريخ ب

من عام  الرابععن الربع  الشركة مساھمي على نقديةأرباح  بتوزيع الشركة تقوم سوفعليه و ،يسنو ربع أساس

  . ي عن كل سھملایر سعود ١واقع ب سعودي لایر مليون ٢،٠٠٠ مقداره بمبلغ ،٢٠١٧
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١٨ 

 

  التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي - ١٩

 أسس إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي  . أ

لكافة الفترات السابقة بما في ذلك السنة المنتھية في  المراجعة المجموعة بإعداد وإصدار قوائمھا المالية الموحدةقامت 
القوائم المالية  ذهتم إعداد ھلمعايير المحاسبة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية. وفقاً  ،٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  األولي" والمعيار الدولي  المالي التقرير) المتعلق بـ "٣٤وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (األولية الموحدة الموجزة 
 " المعتمدة في المملكة العربية السعوديةةير المالي ألول مرالمعايير الدولية للتقر تطبيق" )١للتقرير المالي رقم (

لمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية التحول إلى اعند . )٢(راجع أسس اإلعداد في اإليضاح رقم
امت المجموعة بإجراء ، قاألخرى المعتمدة من الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين صداراتواإلالسعودية والمعايير 

 وفترة ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في وأرقام سنة المقارنة ، ٢٠١٦يناير  ١االفتتاحية كما في  على األرصدة تعديالت
سابقاً في القوائم المالية الموحدة المعدة وفقاً لمعايير  ،المعروضة٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  تينالمنتھي والسنة أشھرالثالثة 

  . تحتوي الفقرات التالية على شرح لبيان أثر ذلك التحول.عليھا في المملكة العربية السعوديةالمحاسبة المتعارف 
  

 )     ١اإلعفاءات التي نص عليھا  المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (  ب.

 ييرالدولية) بعض اإلعفاءات من التطبيق بأثر رجعي لبعض متطلبات المعا١الدولي للتقرير المالي رقم ( يتيح المعيار
  للتقرير المالي. وعليه قامت المجموعة بتطبيق اإلعفاءات التالية:

  الشھرة

على عمليات تجميع األعمال  "تجميع األعمال") ٣للتقرير المالي رقم ( اختارت المجموعة عدم تطبيق المعيارالدولي
ة للشھرة المعترف بھا كأصل وفقأ . ونتيجة لذلك، تم استخدام القيمة الدفتري٢٠١٦يناير  ١التي حدثت في أو قبل 

  لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية في قائمة المركز المالي الموحدة  االفتتاحية.

)، قامت المجموعة باختبار الھبوط في قيمة الشھرة بتاريخ اإلنتقال إلى ١للتقرير المالي رقم ( الدولي ووفقاً للمعيار 
  .٢٠١٦يناير  ١ختبار أي ھبوط في قيمة الشھرة كما في ولية للتقرير المالي ولم يظھر االلدالمعايير ا

  الممتلكات واآلالت والمعدات

للتقرير المالي، اختارت المجموعة تطبيق اإلعفاء االختياري بشأن استخدام القيمة  الدولية نتقال إلى المعاييرعند اال
ا لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية بمبلغ العادلة لألصول المجانية المسجلة وفق

   واعتمادھا كتكلفة مفترضة لھذه األصول. ٢٠١٦يناير  ١ألف لایر سعودي كما في  ١٢٧٫٧٩٦

، تم تحويل قطاع البرق والھاتف بوزارة البرق والبريد والھاتف إلى شركة االتصاالت السعودية،  ١٩٩٨مايو  ٢قبل 
والمعدات وتسجيلھا بقيمتھا العادلة المرتبطة بھذا الحدث واعتبارھا التكلفة  يه تم تحويل كافة الممتلكات واآلالتوعل

على ذلك طبقت المجموعة اإلعفاء االختياري بشأن استخدام القيمة العادلة  اً المفترضة في ذلك التاريخ . وبناء
للتقرير  الدولية قرير المالي واعتبارھا التكلفة المفترضة وفقاً للمعاييرالمرتبطة بالحدث قبل التحول للمعايير الدولية للت

ألف  ١٥٫١٣٧٫٢٨٨مبلغ  ١٩٩٨مايو  ٢المالي.  بلغ إجمالي القيمة العادلة المجمعة للممتلكات واآلالت والمعدات في 
وقائمة الربح أو الخسارة المقارنة لایر سعودي. لم يكن لھذا اإلعفاء تأثير على قائمة المركز المالي الموحدة االفتتاحية 

  . ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
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 التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي (تتمة)  - ١٩
 

  ) (تتمة)   ١اإلعفاءات التي نص عليھا  المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (  - ب

  يجارعقود اإل

قع ضمن نطاق التفسير الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية قامت المجموعة بتقييم كافة الترتيبات التي ت
يناير  ١على األوضاع القائمة كما في  ر" بناءاً "تحديد إذا كان الترتيب متضمن عقد إيجا  ٤  للتقرير المالي  رقم

لي أو إيجار . كما قامت المجموعة بتقييم إذا كان ينبغي تصنيف ھذه االتفاقيات على أنھا عقود إيجار تموي٢٠١٦
  عقود اإليجارات. ١٧تشغيلي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  فروقات ترجمة العمالت األجنبية 

عند التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي اختارت المجموعة تطبيق اإلعفاء االختياري بشأن فروقات الترجمة 
ألف لایر سعودي حيث تم تسويتھا في األرباح المبقاة في  ٢٫٥٦٤٫٩٨٩المجمعة لجميع العمليات األجنبية و البالغة 

  تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي .

  تصنيف األدوات المالية المعترف بھا مسبقاً 

ختارت المجموعة تصنيف االستثمار في المحفظة االستثمارية لمعايير الدولية للتقرير المالي اعند التحول إلى ا
عة للمجموعة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة  حيث كانت مصنفة بالتكلفة المطفأة حسب المتنو

  معايير المحاسبة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية. 

  زالة األصول المدرجة ضمن تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات  التزام إ

) بأثر رجعي ١رقم ( للتقرير المالي المعاييرالدولية تفسيرات ت رأي لجنةاختارت المجموعة عدم تطبيق متطلبا
للتغيرات في االلتزامات  إلى الحالة األصلية وااللتزامات المشابھة" واإلعادة"التغيرات في التزامات ازالة األصول 

  للتقرير المالي.   الدولية نتقال إلى المعاييرالقائمة والتي نشأت قبل تاريخ اال

  للتقرير المالي الدولية أثر التحول إلى المعاييرج. 

للتقرير المالي والمعايير المحاسبية المتعارف عليھا في  الدولية فيما يلي ملخص لتأثيرات الفروقات بين المعايير
يير المملكة العربية السعودية على إجمالي حقوق الملكية وصافي الدخل للفترات المالية المعروضة سابقاً وفقاً لمعا

  للتقرير المالي.  الدولية المعايير نتقال إلىبية السعودية والتي تلت تاريخ االالمحاسبة المتعارف عليھا في المملكة العر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  شركة االتصاالت السعودية
  )سعودية شركة مساھمة(

  
   (غير مراجعة) الموجزة الموحدة األوليةات حول القوائم المالية إيضاح
  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
 

٢٠ 

 

  التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي (تتمة)  - ١٩

  للتقرير المالي (تتمة) الدولية ج. أثر التحول إلى المعايير
  

    
ھر لفترة الثالثة أش
  المنتھية في

  للسنة المنتھية في
   

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ ايضاح  
وفقاًصافي الدخل قبل حصة حقوق الملكية غير المسيطرة 

  ٢٫١٩١٫١٣٥    لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية
  

٨٫٧٥٧٫٨٠٥  
        تعديالت:

  ٩٢٫٨٦٠  )١١٧٫٢٥٣(  ١  مخصص مكافأة نھاية الخدمة، صافي  -
  ٣١٥٫٩٢٠  ٤٦٫٢٠٦  ٢  تسوية رصيد االستثمار في شركة زميلة  -
  ٢٨٫٣٤٦  )٧٫٥٤٦(  ٣  أصول مجانية  -ممتلكات وآالت ومعدات -
  )٣٣٫٥٠٥(  )٥٫١٤٠(  ٤  التزامات إزالة األصول -
  )١٨٫٧٠٧(  )٩٫٤٠٩(  ٥  تعديالت متعلقة باإليرادات  -
  )١٦٫٨٨٧(  ٣٣٫٧٠٢  ٦  تعديالت أخرى  -

  ٩٫١٢٥٫٨٣٢  ٢٫١٣١٫٦٩٥    للتقرير المالي دخل وفقاً للمعايير الدوليةالصافي 
        

        تعديالت لفروقات القياس واالعتراف 
  )٦٤٫٠١١(  ١٥٥٫٠٢١ ١ إعادة احتساب مخصص مكافاة نھاية الخدمة -
  ١٧٠٫٧٣٦  )١٥٨٫٥٦٠(  ٢  تسوية رصيد االستثمارفي شركة زميلة -
        

        الدخل الشامل اآلخر فروقات عرض عناصر
  )١٦٩٫٤٢٢(  ٤١٫٩٠٥   العمالت األجنبيةفروقات ترجمة  -
  ١٩٦٫٢٤١  ٢٠٢٫٥١٢     تغيرات القيمة العادلة على األصول المالية المتاحة للبيع  -
  )٥٦٫٣٠٧(  ١٨٫٢٤٠     تغيرات القيمة العادلة من تحوطات التدفقات النقدية  -

  ٩٫٢٠٣٫٠٦٩  ٢٫٣٩٠٫٨١٣    للتقرير المالير الدولية وفقاً للمعاييإجمالي الدخل الشامل 

 

 

  

للتقرير المالي ومعايير المحاسبة المتعارف عليھا في المملكة العربية  الدولية ال يوجد فروقات جوھرية بين المعايير
  .  ٢٠١٦ مبرديس ٣١السعودية بشأن قائمة التدفقات النقدية للمجموعة للفترة المنتھية في 

 مخصص مكافأة نھاية الخدمة )١

لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية، اعترفت المجموعة بالتكلفة المتعلقة بمكافأة نھاية  وفقاً 
العتراف للتقرير المالي، يتم ا الدولية للمعايير الخدمة على أساس المبلغ غير المخصوم للمنفعة المتوقع سدادھا. ووفقاً 

  بمكافأة نھاية الخدمة على أساس إكتواري. 

  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦ديسمبر ٣١ ايضاح  
لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا في  وفقاً الملكية حقوق   

    ٦١٫٠٧٦٫٣٩٥    المملكة العربية السعودية
  

٦١٫٩٦٢٫٢٤٣  
       

          تعديالت:
  ٣٩٧٫٣٣٥    ٤٢٦٫١٨٤ ١ مخصص مكافأة نھاية الخدمة-
  )٤٨٦٫٦٥٦(    -  ٢  تسوية رصيد االستثمار في شركة زميلة  -
  ١٢٧٫٧٩٦    ١٥٦٫١٤٢ ٣ أصول مجانية –ممتلكات وآالت ومعدات -
  )١٣٩٫٦٨٨(    )١٧٣٫١٩٣(  ٤  التزامات إزالة األصول -
  )١٢١٫٢٧٥(    )١٣٩٫٩٨٢( ٥ تعديالت متعلقة باإليرادات-
  )٥٠٫٢٠٦(    )٦٧٫٢١٥(    خرىتعديالت أ -
 ٦١٫٦٨٩٫٥٤٩   ٦١٫٢٧٨٫٣٣١    للتقرير المالي وفقاً للمعايير الدولية الملكية وق حق



  شركة االتصاالت السعودية
  )سعودية شركة مساھمة(

  
   (غير مراجعة) الموجزة الموحدة األوليةات حول القوائم المالية إيضاح
  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
 

٢١ 

 

  التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي (تتمة)  -١٩

  للتقرير المالي (تتمة) الدولية ج. أثر التحول إلى المعايير
  

غ إن األثر الناتج عن ھذا التغير يتمثل في انخفاض مخصص مكأفاة نھاية الخدمة وزيادة حقوق الملكية بمبل
كما ألف لایر سعودي).  ٣٩٧٫٣٣٥: ٢٠١٦يناير  ١( ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ألف لایر سعودي كما في  ٤٢٦٫١٨٤

بمبلغ  انخفضتو ،ألف لایر ١١٧٫٢٥٣بمبلغ   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المصاريف لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  ارتفعت
زيادة في ربح أو الخسارة الموحدة. وكذلك في قائمة ال ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في  السنةلایر عن فترة  ٩٢٫٨٦٠

انخفاض والف لایر سعودي  ١٥٥٫٠٢١بمبلغ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في  الثالثة أشھر الدخل الشامل اآلخر لفترة
  .ألف لایر سعودي ٦٤،٠١١مبلغ  ب ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في  المنتھيةلسنة لفي الدخل الشامل اآلخر 

  زميلةستثمار في شركة تسوية رصيد ااال )٢

للتقرير المالي، قامت المجموعة بإعادة احتساب حصتھا في صافي حقوق شركة أوجيه  الدولية عند التحول للمعايير
تيلكوم مع األخذ في االعتبار حصتھا في اتفاقية امتياز الخدمة مما أدى إلى استنفاد كامل قيمة االستثمار في شركة 

. ٢٠١٦يناير  ١عودي مع انخفاض مماثل في حقوق الملكية كما في ألف لایر س ٤٨٦٫٦٥٦أوجيه تيليكوم و البالغ 
وبما أن حصة الخسائر في شركة أوجيه تيليكوم تجاوزت رصيد استثمار المجموعة ، قامت المجموعة بالتوقف عن 

 رةالربح أو الخسارة الموحدة لفت معالجة استثمارھا باستخدام طريقة حقوق الملكية ونتج عن ذلك زيادة في قائمة
ألف لایر  ٣١٥٫٩٢٠ألف لایر سعودي ومبلغ  ٤٦٫٢٠٦بمبلغ  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١المنتھيتين في والسنة  الثالثة أشھر

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في في الدخل الشامل اآلخر  انخفاضسعودي على التوالي. وكذلك 
بمبلغ   ٢٠١٦ ديسمبر ٣١آلخر للسنة المنتھية في ألف لایر سعودي وزيادة في الدخل الشامل ا ١٥٨٫٥٦٠بمبلغ 

  ألف لایر سعودي.  ١٧٠٫٧٣٦

 الممتلكات واآلالت والمعدات )٣

لمعايير المحاسبة  تحصل المجموعة على بعض بنود اآلالت والمعدات بتكلفة مجانية من قبل الموردين. وفقاً 
يل بنود تلك اآلالت والمعدات بالقيمة العادلة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية، قامت المجموعة بتسج

  مقابل اإليرادات المؤجلة. 

عتمدت المجموعة سياسة محاسبية وذلك بإثبات األصول للتقرير المالي، ا الدولية منذ تاريخ اإلنتقال إلى المعايير
  ادة حقوق الملكية بمبلغ المستلمة بالمجان بقيمة أسمية تعادل لایر سعودي. وكنتيجة العتماد ھذه السياسة، تم زي

  ألف لایر سعودي) . ١٢٧٫٧٩٦: ٢٠١٦يناير  ١( ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ألف لایر سعودي كما في  ١٥٦٫١٤٢

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة  انخفاضكما نتج عن ذلك 
  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١الربح أو الخسارة الموحدة للسنة المنتھية في زيادة في قائمة وألف لایر سعودي  ٧٫٥٤٦بمبلغ 

  .ألف لایر سعودي ٢٨٫٣٤٦مبلغ ب

 التزامات إزالة األصول )٤

لدى المجموعة التزام بإعادة ترتيب بعض المواقع المستخدمة في عمليات شبكتھا إلى وضعھا السابق. وفقاً لمعايير 
السعودية، تقيد تكلفة إعادة المواقع لحالتھا السابقة كمصروف عند  المحاسبة المتعارف عليھا في المملكة العربية

للتقرير المالي، يتم االعتراف بمخصص إعادة المواقع لحالتھا السابقة بشأن المواقع  الدولية للمعايير تكبدھا. وفقاً 
  كيب في الموقع.المستخدمة في عمليات المجموعة عند نشأة االلتزام، ويكون ذلك عموماً عند حدوث أعمال التر

 ديسمبر ٣١ألف لایر سعودي كما في  ١٧٣٫١٩٣إن األثر الناتج عن ھذا التغير ھو انخفاض في حقوق الملكية بمبلغ 
 الربح أو الخسارة الموحدة لفترة وكذلك انخفاض في قائمة ،ألف لایر سعودي) ١٣٩٫٦٨٨: ٢٠١٦يناير  ١( ٢٠١٦

  ألف  ٣٣٫٥٠٥ألف لایر سعودي ومبلغ  ٥٫١٤٠بمبلغ  ٢٠١٦ برديسم ٣١المنتھيتين في والسنة  الثالثة أشھر



  شركة االتصاالت السعودية
  )سعودية شركة مساھمة(

  
   (غير مراجعة) الموجزة الموحدة األوليةات حول القوائم المالية إيضاح
  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
 

٢٢ 

 

  التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي (تتمة)  -١٩

  للتقرير المالي (تتمة) الدولية ج. أثر التحول إلى المعايير

ى مخصص لایر سعودي على التوالي بسبب زيادة االستھالك الناتج عن مخصصات إزالة األصول وزيادة الفائدة عل
  التزامات إزالة األصول. 

  االعتراف بااليرادات )٥

تشتمل ترتيبات الباقات المباعة من قبل المجموعة على التزامات أداء متعددة. وفقأ لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا 
ى أساس السعر في المملكة العربية السعودية ، تم توزيع اإليرادات من ترتيبات الباقات على كل التزام أداء بناءاً عل

للتقرير المالي، تم توزيع السعر المتعاقد من ترتيبات  المتعاقد عليه مع العميل عن كل التزام أداء. وفقأ للمعايير الدولية
الباقات على كل التزام أداء محدد ضمن العقد على أساس القيمة العادلة النسبية، والذي تم تحديده بناءاً على سعر البيع 

  لكل التزام أداء.        المقدر المستقل 

 ٣١ألف لایر سعودي كما في  ١٣٩٫٩٨٢إن األثر الناتج عن ھذا التغير يتمثل في انخفاض حقوق الملكية بمبلغ 
نخفاض في إيرادات ألف لایر سعودي). وكذلك تم االعتراف باال ١٢١٫٢٧٥: ٢٠١٦يناير  ١( ٢٠١٦ ديسمبر

ألف لایر سعودي ومبلغ  ٩٫٤٠٩بمبلغ  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ين في المنتھيتوالسنة  الثالثة أشھر الخدمات لفترة
  ألف لایر سعودي على التوالي.  ١٨٫٧٠٧

  التعديالت األخرى )٦

فردي أو جماعي، والتي تتضمن جوھرية سواءاً بشكل تتعلق ببنود ليست  األخرى االنتقاليةتسويات تم إجراء بعض ال
صل المالي بالقيمة العادلة من لألجل وتغير القيمة العادلة األطويلة  وااللتزاماتبشكل رئيسي أثر خصم األصول 

  .ةوالخسارأربح الل الخ

  تصنيف ال إعادة )٧

األصول المتعلقة ببرامج الحاسب اآللي والشبكات من بند الممتلكات واآلالت والمعدات  بنودعادة تصنيف بعض إ مت
 - ) ٣٨المحاسبة الدولي رقم (اح لمعيار ض واإلفصإلى بند األصول غير الملموسة لتتماشى مع متطلبات العر

مليون لایر  ٢٫٧٧٦: ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي،  ٣٫٤٢٣: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ملموسة (األصول غير ال
  .)سعودي

  

 

  
  

 



  
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 شركة االتصاالت السعودية
 (شركة مساھمة سعودية)

 
 الموجزة ةالموحدلقوائم المالية االولية مكملة لوالتي تعتبر  تكميليةوااليضاحات المعلومات ال

   م  ٢٠١٧عام لالمالية االولية  للفترات
("الوثيقة التكميلية")

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  



  شركة االتصاالت السعودية
  (شركة مساھمة سعودية)

   ٢٠١٧للفترات المالية االولية لعام  الموجزة الموحدةمالية االولية المعلومات وااليضاحات التكميلية والتي تعتبر مكملة للقوائم ال
   جميع المبالغ باآلف الرياالت السعودية ( ما لم يذكر خالف ذلك )

٢ 

 

 

  يقة التكميليةالوث -١

ة المالية لقوائم الجميع  مكملةتعتبرھذه الوثيقة الموجزة  الموحدة القوائم المالية االوليةمن ) ٢كما ھو مبين في االيضاح ( االولي
دة وجزة الموح ام الم دف و. ٢٠١٧ لع رضتھ بية لع ات المحاس ة  السياس ذلك والھام م ك ة بأھ احات المتعلق دة االيض االرص
الياالفتتاحي دة  ة لقائمة المركز الم ي الموح ا ف اير  ١كم ا  و ٢٠١٦ين ي كم د ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ف ة  بع ايير الدولي ق المع تطبي

بين من المعتمدة األخرى واإلصدارات المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير للتقرير المالي  الھيئة السعودية للمحاس
م (بمتطلبات اوكذلك االلتزام القانونيين  الي رق ر الم داد التقري دولي الع ق) "١لمعيار ال ايير تطبي ة المع ر الدولي الي للتقري  الم

  ".  مرة ألول

 الجديدة والمعدلة للتقرير الماليتطبيق المعايير الدولية  -٢

  الصادرة وغير السارية المفعول بعدالجديدة والمعدلة  للتقرير الماليالمعايير الدولية 
دة الصادرة وأي من المعايير  طبيقبتلم تقم المجموعة  الي الجدي ر الالدولية للتقرير الم ارية غي دس ول بع ه . المفع تخطط وعلي

  :عند سريانھاالمعاييرھذه لتطبيق المجموعة 

 ١األدوات المالية ٩رقمللتقرير الماليلمعيار الدولي ا
  ١ اإليراد من العقود مع العمالء  ١٥رقمللتقرير الماليالمعيار الدولي 
 ٢عقود اإليجار ١٦رقمللتقرير الماليالمعيار الدولي 

  

  مع السماح بالتطبيق المبكر. ٢٠١٨يناير  ١يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١
 مع السماح بالتطبيق المبكر. ٢٠١٩ يناير ١يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ٢

  األدوات المالية ) ٩( رقم يللتقرير المالالمعيار الدولي 
دة اتصنيف وقياس وإلغاء إعتراف  ٩يتناول المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  د جدي ديم قواع ة وتق ألصول واإللتزامات المالي

بة التحوط . اً  حول محاس وم المجموعة حالي ر تق يم أث م بتقي الي رق ر الم دولي للتقري ار ال ق المعي ة  ٩تطبي وائم المالي ى الق عل
  .الموحدة للمجموعة

  اإليراد من العقود مع العمالء )١٥(رقم  للتقرير الماليلمعيار الدولي ا 

ى ١٥يستند المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ة إل ل سيطرة البضاعة أو الخدم د تحوي اإليرادات عن راف ب دأ اإلعت ) على مب
ق المعيار ويجب تطبيق . المنافعوالعميل. إن مفھوم السيطرة يحل محل المفھوم الحالي للمخاطر  إما بأثر رجعي كامل أو تطبي

اً . بأثر رجعي معدل رتقوم اإلدارة حالي يم أث ق ا بتقي م لتطبي الي رق ر الم دولي للتقري ار ال ى  ١٥معي دة عل ة الموح وائم المالي الق
   .للمجموعة

 عقود اإليجار )١٦(رقم  للتقرير الماليالمعيار الدولي 

ديم  )١٦(رقم  للتقرير المالي المعيار الدولي يقوم وذج محاسبي بتق ثواحد نم تأجر حي تأجر  للمس رافيتطلب من المس  اإلعت
شھر، إال  ١٢لجميع عقود اإليجار التي تزيد مدتھا عن (بدفعات اإليجار) وااللتزامات المستأجر) صل األباإلنتفاع (األصول ب

 ذو قيمة منخفضة.  العقدإذا كان 

دولي ل ار ال وم المعي م (يق الي رق ر الم ار ١٦لتقري ي معي ا وردت ف ؤجر كم بة للم ات المحاس ل متطلب وھري بترحي كل ج ) بش
م ( بة )١٧المحاسبة الدولي رق تم المحاس ة، وت غيلية أو تمويلي ود إيجار تش ود اإليجار كعق تمر المؤجر بتصنيف عق ذلك يس . ل

   لھذين النوعين بشكل مختلف.

 على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.  المعيارھذا أثر تقوم المجموعة حالياً بتقييم 

 

 

 

 

 
 



  شركة االتصاالت السعودية
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 السياسات المحاسبية الھامة  -٣

  س اإلعداداأس ١-٣

دالالموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي  المالية عداد القوائمإبتطبيق و، بدأت المجموعة ٢٠١٧يناير  ١ابتداء من   ةمعتم
  يير و االصدارات األخرى المعتمدة من الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. في المملكة العربية السعودية و المعا

ة إعداد تم ى أساس ھذه المعلومات واإليضاحات التكميلي دأ عل ة  مب ة التاريخي م التكلف ي ت ة والت دا بعض األدوات المالي ا ع فيم
  ات المحاسبية أدناه.كما ھو موضح في السياسقياسھا بالقيمة العادلة في نھاية كل فترة مالية، 

   لف مالم يذكر خالف ذلك.أويتم تقريب المبالغ ألقرب  الموحدة بالريال السعودي المالية القوائم عرض يتم
  

  التوحيدس اأس ٢-٣

ة  م  تشمل القوائم المالية الموحدة للمجموعة على البيانات المالية للشركة وشركاتھا التابع ي االيضاح رق ا ف  ١٢(والمشار اليھ
ن  ة)م ة التكميلي ذه الوثيق ة، أو ھ رض المجموع دما تتع يطرة عن ق الس ون . تتحق ي يك وق، ف ا حق دلھ رة  العوائ ةالمتغي  نتيج

تثمر  العوائد من خالل سيطرتھا على الشركات في تلك التأثيرالقدرة على يكون لھا مشاركتھا مع الشركة المستثمر فيھا و المس
   فيھا.

ا إ يم م ادة تقي اتقوم المجموعة بإع تثمر فيھ ى الشركة المس ى أو ال ذا كانت تسيطر عل ائق والظروف تشير إل ، إذا كانت الحق
  وجود تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة.

ى  المجموعة عند فقدانوتتوقف إلى المجموعة السيطرة على الشركة التابعة  عند انتقال يبدأ توحيد الشركة التابعة السيطرة عل
ة  ومصاريفإيرادات إدراج (او إستبعاد) أصول والتزامات والتابعة. يتم  الشركة ا (أو الشركة التابع م اإلستحواذ عليھ ي ت الت

تبعادھا)  نةخالل اس ي الس دءاً من  ف دة ب ة الموح وائم المالي اريخ الق ين ت ة ولح ة للمجموع ى الشركة التابع يطرة عل ال الس انتق
  التوقف عن ممارسة ھذه السيطرة.

ى يوزعالدخل الشامل اآلخر  بنودمن  بندوكل  ةربح أوالخسارالإن  ى  مساھمي إل ةالشركة وإل وق الملكي ر المسيطرة.  حق غي
ة الشركة وإلى  مساھميإجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة إلى يتم توزيع  وق الملكي و حق ى ل ر المسيطرة حت تج عن غي ن

  ذلك وجود عجز في حقوق الملكية غير المسيطرة. 

ة وائم المالي ى الق ديالت عل راء تع تم إج د الضرورة، ي ة  عن ركات التابع ي للش ىك ات  تتماش ع السياس بية م اتھا المحاس سياس
 المحاسبية للمجموعة.

امالت  المصاريفوواإليرادات  واالرباح غير المحققة جميع األصول وااللتزامات إستبعاديتم  ة بالمع والتدفقات النقدية المتعلق
  .توحيد القوائم الماليةلمجموعة بالكامل عند بين شركات ا

  

 التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة القائمة

ى الشرك يطرة عل دان الس ى فق ؤدي إل ي ال ت ة الت ي الشركات التابع ة ف ة المجموع ي حصص ملكي رات ف ة  اتالتغي تم التابع ي
ااعتبار يم الد ھ ديل الق تم تع ة. ي وق ملكي امالت حق ة وكمع ة لحصص المجموع ةفتري وق الملكي تعكس  حق يطرة ل ر المس غي

ديل بموجبةبأي فرق بين المبلغ الذي تم  عترافحصص النسبية في الشركات التابعة.  يتم االالالتغيرات في  ة تع وق الملكي  حق
  الشركة.مي العائدة لمساھمباشرة في حقوق الملكية  المستلمأو  المدفوعللعوض غير المسيطرة والقيمة العادلة 

ابھا الربح أو الخسارة حساب في  ئرسب أو خسااعندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، يتم إدراج أي مك ويتم احتس
ين ( الفرق ب ا و (  )١ب تفظ بھ ة ألي حصة مح ة العادل تلم والقيم غ المس ة للمبل ة العادل الي القيم ابقة  )٢إجم ة الس ة الدفتري القيم

ي ذل لألصول ا ف ھرة)، و(بم اتك الش ة وأي  إلتزام ركة التابع ةالش وق ملكي الغ  حق ع المب اب جمي تم احتس يطرة. ي ر مس  غي
تبعاد  اآلخر الدخل الشامل المدرجة سابقاً ضمن و قامت المجموعة باس ا ل ة كم اتو أصولالمتعلقة بتلك الشركة التابع  إلتزام

ا ھو محدد / الربح أوالخسمعاد تصنيفھا إلى الشركة التابعة بشكل مباشر ( ة كم وق الملكي ة أخرى من حق ى فئ ا إل ارة أو نقلھ
المطبقة). إن القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به في الشركة التابعة السابقة في للتقرير المالي مسموح به في المعايير الدولية 

م  لالحقةاالعادلة عند االعتراف األولي للمحاسبة  بمثابة القيمةتاريخ فقدان السيطرة تعتبر  دولي رق بة ال ار المحاس بموجب معي
  التكلفة عند االعتراف األولي لالستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك. وتعتبر بمثابة ،إن وجد، )٣٩(
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 ( تتمة )السياسات المحاسبية الھامة  -٣

  األعمالعمليات تجميع  ٣-٣

تم  ات ي بة عن عملي عتجمالمحاس ة اال ي تخدام طريق ال باس تحواذاألعم اس س تم قي ول العوض . ي ع المح ة تجمي بموجب عملي
ة  يم العادل وع الق ا مجم ى أنھ ابھا عل تم حس ي ي ة، الت ة العادل ال بالقيم اريخ االاألعم تحواذبت ول س ة لألص ل  المحول ن قب م

اه المجموعة تكبدتھا التي  اإللتزاماتالمجموعة، و الكي تج تحوالشركة م ا  ذالمس ابقين عليھ ىالس ة  باإلضافة إل وق الملكي حق
ا. ذالشركة المستحوعلى  السيطرة الحصول على مقابل رة للمجموعةالمصدّ  تم اال عليھ رافي ات  عت ة بعملي اليف المتعلق بالتك

  عند تكبدھا. الربح أو الخسارةفي عموماً  ستحواذاال

ا من أجلالمالية  اإللتزاماتو ألصولال، تقوم بتقييم اعمأالمجموعة باإلستحواذ على عندما تقوم  د بھ م التعھ التصنيف  التي ت
ك وفقاً لبنود العقد والظروف اإلقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ اإلستحواذ. والتخصيص المالئم  فصل ويشمل ذل

  .المدرجة ضمن أدوات مالية أخرى في العقد الرئيسي من قبل الجھه المستحوذهالمشتقات 

د وعليھا المستحوذ  األصولب عتراف، يتم االستحواذخ االفي تاري ة للتحدي اتالقابل ا  اإللتزام د بھ م التعھ ي ت ة تبقيمالت ا العادل ھ
  باستثناءات محدودة.، ستحواذبتاريخ اال

ر مسيطر  الزيادة في مجموع العوض المحول،أنھا بتاريخ اإلستحواذ على يتم قياس الشھرة  غ أي حصص غي ا ومبل ي عليھ ف
ال اال تحوذ عم االمس ة عليھ ة العادل تحواذ ، والقيم اريخ اإلس ي ت ركة لحصة ف ل الش ن قب ابقاً م ا س تفظ بھ ة المح وق الملكي حق

ا  لألصول عن صافي المبالغ في تاريخ اإلستحواذ) ت(إن وجدالمستحوذ عليھا المستحوذة في األعمال  ة المستحوذ عليھ القابل
د و اتللتحدي ا اإللتزام د و. المفترض تحملھ ة بع ام عملي ادة إتم ويم إع اريخ  ،التق ة بت ة العادل اوزت صافي القيم ال تج ي ح وف

غ أي حصص التي تم  اإللتزاماتالمستحوذ عليھا و القابلة للتحديد لألصولاإلستحواذ  ا مجموع العوض المحول، ومبل تحملھ
ابقاً من غير مسيطرة في االعمال المستحوذ عليھا، والقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ ل ا س ة المحتفظ بھ وق الملكي حصة حق

ارة  ربح أوالخس ي ال رة ف ادة مباش ات الزي تم إثب دھا ي دت) عن ا (إن وج تحوذ عليھ ال المس ي األعم تحوذة ف ركة المس ل الش قب
  كمكاسب من الشراء بسعر تفضيلي.

أة  أصولصافي في تناسبية حصة امتالك حصة ملكية حالية وتخول مالكيھا تمثل الملكية غير المسيطرة التي  حقوق إن المنش
بية  ة أو بالحصة التناس ر المسيطرةفي حالة التصفية يمكن قياسھا بشكل أولي إما بالقيمة العادل ة غي وق الملكي ي  لحق الغ ف المب

دةالقابلة للتحديد في المنشأة المستحوذ عليھا.  األصولالمعترف بھا لصافي  ى ح ة عل او .يتم اختيار أساس كل معامل تم قي س ي
واع  وق خرىاألاألن ة أوا لحق ة العادل يطرة بالقيم ر المس ة غي ق لملكي ي ا  ةمحددالسس اال وف ايير الف الي للتقرير ةدوليلمع الم
  ، إذا انطبقت.ىاألخر

تم  ة. ي ل أي جزء من تسوية نقدي تم تأجي دما ي ل عن اريخ التحوي ي ت ة ف ة الحالي ى القيم يتم خصم المبالغ المستحقة المستقبلية إل
ة  تصنيف ة العادل المقابل المحتمل إما كحقوق ملكية أو كإلتزام مالي. يتم الحقاً إعادة قياس المبالغ المصنفة كإلتزام مالي بالقيم

  مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

ي ح عملية تجميع األعمالتم تعندما  اس حصة المجموعة ف تم قي أة على مراحل، ي ي المنش ابقاً ف ا س تفظ بھ ة المح وق الملكي ق
اريخ  تحواذالمستحوذ عليھا بالقيمة العادلة في ت تم االاالس راف، وي تج من  عت ا ين ي مكسب بم ارة، إن وجدت، ف ة أو خس قائم

ئة عن الربح أو الخسارة الغ الناش اريخ الحصص . إن المب ل ت ا قب أة المستحوذ عليھ ي المنش اباالستحواذ ف ي  قاً والمدرجة س ف
تبعاد  الربح أو الخسارةحساب يتم إعادة تصنيفھا إلى  اآلخرالدخل الشامل  م اس و ت ا ل ة فيم ذه المعالجة مالئم في حال كانت ھ

 .الحصصتلك 

  الستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركةا ٤-٣

ة ارس المجموع ركة تم ي ش ة ھ ركة الزميل ا الش أثيراً  عليھ اً ت أثھام ام  ري. الت و الالھ راراتھ ي الق اركة ف ى المش درة عل  ق
  .على تلك السياسات والتعتبر سيطرة او سيطرة مشتركةالمستثمر بھا،  في الشركة والتشغيليةالمالية  والسياسات
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 ( تتمة )السياسات المحاسبية الھامة  -٣
  ( تتمة )االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  ٤-٣

تركة والذي يكون بموجبهرك المشروع المشترك ھو ترتيب مشت ى ترتيب لألطراف سيطرة مش ي  عل  أصولصافي الحق ف
تركال الترتيب يطرة الإن  .مش ا الس ق عليھ ة المتف يطرةللمشتركة ھي المشاركة التعاقدي ى الترتيب س ي عل ط  تتواجد، والت فق

رارات بشأن األنشطة  ةعندما تتطلب ق اع من األطراف ال المعني ة باإلجم اركموافق ي السيطرةين المش ي  .ف ارات ف إن االعتب
ي مجلس اإلدارة  ثير الھام والسيطرة المشتركةأتحديد الت ل ف اأو ھي التمثي تثمر فيھ ي الشركة المس ة ف ة مماثل ، جھات حوكم

رى،  ات االخ اح أو التوزيع ات االرب ة بتوزيع رارات المتعلق ي الق اركة ف ك المش ي ذل ا ف ات، بم نع السياس ي ص اركة ف المش
 معلومات التقنية االساسية. التوفير أو ت الجوھرية بين المنشاة والمنشاة المستمر فيھا، تبادل الموظفين االداريين المعامال

ة أو  اإللتزاماتو األصولالنتائج وإدراج يتم  ي الللشركات الزميل اريع المشتركة ف اتمش دة البيان  بإستخدام للمجموعة الموح
ز  طريقة حقوقوفق طريقة حقوق الملكية،  ة المرك ي قائم ة أو مشاريع مشتركة ف ي شركات زميل الملكية، يدرج االستثمار ف
ا لال المالي الموحد بالتكلفة رافويتم تعديله الحق ي المجموعة بحصة  عت دخل الشامل ف ارة وال ربح أو الخس  ةللشرك اآلخرال

ائر حصة المجموعة تزيد مشتركة. عندما المشاريع الالزميلة أو  تركة الشركات افي خس اريع المش ة أو المش ة عن حصلزميل
ااآلجل، طويلة حصص مشتركة (التي تتضمن أي المشاريع الفي تلك الشركات الزميلة أو ملكيتھا  ي جوھرھ جزءاً تشكل  ،ف

ائر بحصتھا  عترافاالعن المجموعة تتوقف  في شركات زميلة أو مشاريع مشتركة)،استثمار المجموعة من صافي  في الخس
ة المجموعة التزامات قانونية أو يكون فيه لدى بالخسائر اإلضافية فقط إلى الحد الذي  عترافتم اال. ياإلضافية أو قامت متوقع

  بتسديد دفعات بالنيابة عن الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة. 

ين المجموعة والشركة ال ة أو المشروع المشترك يتم إستبعاد المكاسب أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت ب زميل
  في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. بقدر حصة المجموعة

ة وفق طريقة مشتركة المشاريع الزميلة أو الشركات الفي  ات االستثمار يتم المحاسبة عن دءاً حقوق الملكي ذي من ب اريخ ال الت
ة أو مشروع  ستحواذالشركة زميلة أو مشروع مشترك. عند ا االمستثمر بھأصبحت فيه الجھة  على االستثمار في شركة زميل

 القابلة للتحديد اإللتزاماتو لألصولحصة المجموعة من صافي القيمة العادلة على أي زيادة في تكلفة االستثمار فإن مشترك، 
ات ضمن القيمة الدفترية لالستثمار.  وتدرجبھا كشھرة،  عترافيتم اال تم اثب ي حصة المجموعة الي ادة ف ة ي فزي صافي القيم

يعن  القابلة للتحديد اإللتزاماتو لألصولالعادلة  يم، مباشرة ف ادة التقي د إع ارة تكلفة االستثمار، بع ربح أو الخس رة  ال ي الفت ف
   .فيھااالستثمار اإلستحواذ على التي تم 

م  معيار المحاسبةيتم تطبيق متطلبات  ان من الضروري اال) ٣٩(الدولي رق ا إذا ك د م رلتحدي ارة  افعت أي خس وط ب ي ھب  ف
   )١٤-٣(أنظر إيضاح رقم  القيمة فيما يتعلق باستثمار المجموعة في شركة زميلة أو مشروع مشترك

ن  ة ع ف المجموع تخدام تتوق ةأس وق الملكي ة حق روع  طريق ة أو مش ركة زميل تثمار ش ه االس ر في ذي ال يعتب اريخ ال ن الت م
  للبيع. به  كمحتفظمشترك، أو عندما يتم تصنيف االستثمار 

ة أو مشروع مشترك  حصتھا عندما تقوم المجموعة بتخفيض تمروال زالت المجموعة مفي شركة زميل ة إب ةس تخدام طريق س
دخل الشامل االخر، حقوق الملكية،  ابقاً ضمن ال ارة المثبت س د تصنيف المكسب أو الخس ى المجموعة أن تعي فإنه يجب عل

تبعاد األصول أو يتضمن مكسب والخسارة ھذا التصنيف للح أو الخسارة، إذا كان الربقائمة والمتعلق بذلك اإلنخفاض في  إس
  اإللتزامات ذات العالقة.

وم دما تق أة أي  عن تم االضمن منش ة، ي ترك للمجموع روع مش ة أومش ركة زميل ع ش ل م ة بالتعام رافالمجموع احباأل عت  رب
رالوالخسائر الناتجة من المعامالت مع الشركة  ة أو المش طزميل دة للمجموعة فق ة الموح وائم المالي ي الق در  وع المشترك ف بق

 .الغير مملوكة من قبل المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع المشتركحصص الملكية 
  

 اإليراداتب عترافاال  ٥-٣

ت للمبلغتمثل اإليرادات القيمة العادلة  تلم أو مس ات عن خدمات التحصيل  حقالمس زاإلتصاالت ومبيع د ، ةاألجھ تخفيضھا بع
ات اب تم إثب م. ي رجح أنالخص ن الم ون م دما يك رادات عن ل  إلي ة تنتق ة بالمعامل ادية المرتبط ة اإلقتص ى المنفع ة إل المجموع

  .به وإمكانية قياس اإليرادات والتكاليف المرتبطة بھا بشكل موثوق
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 )( تتمة  اإليراداتب االعتراف  ٥-٣
زودي الخدمات  د بالصافي يتم المحاسبة عن اإليرادات من الخدمات المقدمة للعمالء والتي تتم إدارتھا بالنيابة عن م  خصمبع

 مسؤوالً عن المحتوى وعن تحديد األسعار المستحقة على العمالء.مزود الخدمة رسوم مزودي الخدمات عندما يكون 

ربط البينيت المكالمات، والرسائل، والبيانات، ورسوم بشكل أساسي من خدماإيرادات تحقق المجموعة  ، ورسوم التأسيس ال
  باقات . بشكل ومبيعات األجھزة. يمكن بيع المنتجات والخدمات بشكل منفصل أو

ردة ى عناصر منف تم فصلھا إل ددة ي االيرادات إن الترتيبات التي تشمل منتجات وخدمات متع راف ب تم اإلعت ى أساس  ، وي عل
ردة  ادلة (أسعار البيع المنفردة) للعناصر المنفردة من خالل توزيع إجمالي المقابل المادي للترتيبالقيمة الع بين العناصر المنف

 القيمة النسبية ألسعار بيع العناصر المنفردة. تعتبر العناصر قابلة للفصل إذا كانت ذات قيمة منفصلة للعميل.على أساس 

راف يتم االعتراف بإيرادات بيع أجھزة ال تم اإلعت ا من العمالء. ي ليمھا وقبولھ تم تس دما ي ا عن ة بھ اتف والمصاريف المتعلق ھ
ة عن الناتجة  مفوترةالاإليرادات غير والرسوم المستحقة  المفوترة عند استحقاق بالخدمات  ي نھاي ديمھا ف م تق ي ت الخدمات الت

ات الخدمات إلوايتم االعتراف باإليرادات من الخدمات مسبقة الدفع  كل فترة مالية. وترةستخدام اإلضافي إلستحقاقات باق  المف
دفع  بقة ال ات شحن المس ع بطاق ينعند اإلستخدام. يتم تأجيل اإليرادات الناتجة عن بي اء  لح ل أو انتھ ل العمي استخدامھا من قب

 .يحدث اوالً فترة صالحية الرصيد، أيھما 

الفترة التي تقدم فيھا الخدمة. يتم تأجيل رسوم التأسيس خالل  البيني الربط يتم االعتراف باإليرادات من رسوم استخدام رسوم 
 واالعتراف بھا خالل الفترة التي من المتوقع أن تقدم الخدمات فيھا إلى العميل.

  ) ادناه.٧-٣موضحة في إيضاح رقم (على ايجار، يتم المحاسبة عن االيجار وفقا للسياسة ال ترتيباليحتوي عندما 

  ) ادناه.٦-٣عقود الخدمات طويلة االجل في االيضاح رقم (بشأن اثبات إيرادات موعة إن سياسة المج

 الفوائددخل توزيعات األرباح و ١-٥-٣

ان ( من اإلستثمارات عند اإلقرار باحقية المساھمين الستالمھا رباحاأل توزيعاتبيتم االعتراف  افع أذا ك من المحتمل أن المن
 ).به موثوقاإليرادات يمكن قياسھا بشكل االقتصادية ستتدفق للمجموعة، و

ون من المحتمل  األصولالفوائد من يتم اثبات دخل  رادات بالمالية عندما يك تتدفق للمجموعة، واإلي افع االقتصادية س أن المن
د يستحق دخل. به موثوقيمكن قياسھا بشكل  ي الفوائ ى أساس زمن غ  عل ى المبل الرجوع إل ائمب دة ال الق دل الفائ ى مع ي وإل فعل

ع  على مدى خصم المقبوضات النقدية المستقبلية المتوقعة يستخدم في المعدل الذي  والذي يمثل ر المتوق ة لألصولالعم  المالي
  .له المبدئيعتراف االإلى صافي القيمة الدفترية لذلك األصل عند 

 برنامج والء العمالء  ٢-٥-٣

ة دى المجموع ذي  ل الء ال امج والء العم نح برن ىللمحافظيم الء ة عل نح العم ن خالل م واتير  ھمم ع الف د دف اط عن أرصدة نق
غ  أرصدة النقاط للحصول على مكافآت مختلفة. إستبدالللخطوط المفوترة أو عند شحن خطوط مسبقة الدفع. ثم يتم  ويقدر المبل

ة  ة العادل ة إلالمخصص ألرصدة النقاط باستخدام القيم تبدالھاالالزم ةب س ى منتجات المجموع أو منتجات وخدمات  خصم عل
ل  أخرى.مقدمة من أطراف  تم تأجي تبدلة. وي اط المس ة للنق ة المتوسط المرجح التاريخي تخدام قيم ة باس ة العادل دير القيم تم تق ي

  صالحيتھا.إنتھاء  عندعتراف به كإيراد عندما يتم استبدال النقاط أو المبلغ المخصص واإل
  

  طويلة االجل  اتالخدمعقود  ٦-٣

راف، يتم االبه بشكل موثوقالخدمات طويلة االجل من الممكن تقدير نتيجة عقود  عندما يكون اإل عت اليف ب ى يرادات والتك عل
ة  نجازإلنسبة ا أساس ةفي نھاي رة المالي ك ب، الفت دھاوذل م تكب ي ت د الت اليف العق بة تك ى تاريخهلعمل المنجز ا عن نس ى  حت إل

اريع لك ويستثنى من ذ إجمالي تكاليف العقد المتوقعة، ي المش ق عليھال الت بة اينطب تم اإلنجاز نس راف ب. ي ياالعت  التغيرات ف
  ويكون استالمه مرجحاً.  به الذي يمكن فيه قياس المبلغ بشكل موثوق بالقدرأعمال العقد والمطالبات ودفعات الحوافز 

تم اال ،به بشكل موثوق االنشاءعقود تقدير نتيجة يمكن عندما ال  رافي ود يرادات إب عت درالعق ي  بق دة والت اليف المتكب من التك
  ليف العقود كمصاريف في الفترة التي تم فيھا تكبد تلك المصاريف. ابتك عترافاستردادھا. يتم اال الممكن

وع  ن مجم د ع اليف العق وع تك د مجم ل أن يزي ن المحتم ون م دما يك تم االإعن د، ي رادات العق رافي ة  عت ارة المتوقع بالخس
  .  فوراً كمصاريف 
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  عقود اإليجار ٧-٣

ان الترتيب  ا اذا ك د فيم رييتوقف تصنيف العق وي إيجار (أو  عتب ايحت د إيج ى عق ى جوھر الترتيب ) رعل ي عل اريخف أة  ت نش
ى  الترتيب.  تخدام أصل سواءاً كان الوفاء بالترتيب يتوقف عل ل حق اإلستخدام حت أصولأو أس دده أو نق م ينص مح و ل ى ل

  صراحة على ذلك في الترتيب. 

ي والتي  ةالتمويلي اتعقود اإليجاريتم رسملة  تأجر ف د المس ة البن يتم بموجبھا تحويل المخاطر والمنافع الھامة المصاحبة لملكي
ى بداية  د األدن ة للح دعقد اإليجار بالقيمة العادلة لألصل موضوع العقد أو القيمة الحالي تم فعات اإليجار، أيل ل. ي ا أق ةھم  تجزئ

ين  ات اإليجار ب اليفدفع ي  تك ل والتخفيض ف اتالتموي ويلي للوصول  التزام زاماإليجار التم ي من اإللت تم للرصيد المتبق . ي
  .  قائمة الربح أو الخسارةتكاليف التمويل في باإلعتراف 

ة المقدرة لألصل. وفي حال ع المستأجر على مدى العمر اإلنتاجييتم استھالك األصل  ال ملكي ي انتق ول ف د معق دم وجود تأكي
  ، أيھما أقل.   فترة اإليجارلألصل أو  العمر اإلنتاجياألصل إلى المجموعة في نھاية مدة العقد، يتم استھالك األصل على 

ارالقسط الثابت  على أساس طريقةبدفعات االيجارات التشغيلية كمصروف  عترافيتم اال رة اإليج ى فت ان ھن، عل اك إال إذا ك
تأساسا آخر يمثل بشكل أفضل  افع االقتصادية فاذ نالفترة الزمنية التي يتم خاللھا اس تاجرالمن ي يتضمنھا األصل المس تم . الت ي

  . فيھا تكبدھاالناشئة من عقود اإليجار التشغيلية كمصروف في الفترة التي تم  الشرطيةباإليجارات  عترافاال

  العمالت األجنبية ٨-٣

وم . )العملة الوظيفية للشركة األم( بالريال السعودي التكميلية ت واإليضاحاتالمعلوماتم عرض  ة، تق أة تابع بة لكل منش بالنس
ود المدرجة المجموعة بتحديد العملة الوظيفية، وھي عملة البيئة اإل اس البن تم قي أة، وي ا المنش قتصادية الرئيسية التي تعمل فيھ

  .  الوظيفيةتلك العملة المالية لكل منشأة باستخدام القوائم في 

ة التي تتم ببالمعامالت  عترافالقوائم المالية لكل منشأة تابعة للمجموعة، يتم االإعداد عند  ر العمل ةعمالت غي أة  الوظيفي للمنش
ة  مالية،فترة أسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت. في نھاية كل ب(عمالت أجنبية)  ود النقدي ل البن لة المسجيتم إعادة تحوي

ة والمصنفة أسعار الصرف السائدة بذلك التاريخ. إن البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة ببعمالت أجنبية  بعمالت أجنبي
ادة  تم إع ة. تھترجمي ة العادل د القيم اريخ تحدي ائدة بت عار الس ة ا باألس ة التاريخي اً للتكلف اس وفق ي تق ة الت ر النقدي ود غي ا البن أم

ة  اد بعمالت أجنبي ال يع اف اتج عن  .ترجمتھ ارة الن ربح او الخس ةإن ال ر النقدي ترجم ود غي ة  ةالبن ة العادل ة بالقيم تم والمقاس ي
  الصلة. والربح او الخسارة الناتج عن التغير في القيمة العادلة للبند ذمعاملتھا بما يتفق مع اثبات 

  في ظروف محدودة.الفترة التي تنشأ  ربح أو خسارةساب حالبنود النقدية في  ترجمةبالفروقات الناتجة عن  عترافيتم اال

ي لغرض  دة، العرض ف ة الموح وائم المالي رجم الق اتو أصولتت ة إلتزام ة للمجموع ات األجنبي ى  العملي عودي إل ال الس الري
ائدة  عار الصرف الس تخدام أس ة.باس وائم المالي داد الق د إع تم  عن ة ي ود اإلترجم اً بن رادات والمصاريف وفق عار وسط لمتي أس

رة، إال إذا حدث تقلب بشكل  ةجوھري الصرف للفت ذه الحال ي ھ رة، وف ي أسعار الصرف خالل الفت تخدام أسعار  ،ف تم اس ي
تم اال ترجمةالصرف بتواريخ المعامالت. إن فروقات ال رافالناتجة، إن وجدت، ي امل  عت دخل الش ي ال ا  ف وق و اآلخربھ حق

  حقوق الملكية غير المسيطرة).  حصة أخذاً بالحسبان( بشكل تراكمي الملكية

تبعاد أن عند استبعاد عملية أجنبية (استبعاد حصة المجموعة بالكامل في عملية أجنبية، أو  دان  ااالس ى يتضمن فق لسيطرة عل
ة تشتمل على أو شركة زميلة  مشروع مشتركنبية، أو استبعاد جزئي في جعملية أ على تشملشركة تابعة  تصبح عملية أجنبي

ة الترجمة إن جميع فروقات فأصل مالي)، حصة المبقاة ال ة المتعلق ك العملي بة لتل ة بالنس وق الملكي ي حق بمساھمي المتراكمة ف
  .  الربح أو الخسارةالشركة يتم إعادة تصنيفھا في 

االمشتركة التي ال المشاريع بالنسبة لجميع االستبعادات الجزئية للشركات الزميلة أو  تج عنھ دان  ين أثالمفق م ر يجموعة للت المھ
  .  الربح أو الخسارةالمتراكمة إلى  ترجمةأو السيطرة المشتركة، يتم إعادة تصنيف الحصة التناسبية لفروقات ال
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 المنح الحكومية ٩-٣
ا وجموعة الممن القناعة بأن معقولة المنح الحكومية إال عند وجود درجة اإلعتراف بال يتم  ا ستلتزم بالشروط المرتبطة بھ أنھ

  ستستلم المنح. 
تم  راف بي ي اإلعت ة ف ةالمنح الحكومي ارة بصورة منتظم ربح أو الخس وم  ال ي تق رات الت دى الفت ى م تظم عل اس من ى أس عل

داً . تعويضھالبالتكلفة التي تھدف المنح ذات العالقة باإلعتراف بالمصاريف المجموعة فيھا  إن الموتحدي ي ، ف ة الت نح الحكومي
إيراداتغير متداولة يتم  أصولتملك يتمثل شرطھا األساسي في أن يكون على المجموعة شراء أو إنشاء أو  ا ك راف بھ  االعت

تظم  الربح أو الخسارةتحويلھا إلى و مؤجلة في قائمة المركز المالي الموحدة  ول بشكل من ة ومعق ار اإلنتاجي ى مدى األعم عل
  . ذات العالقة لألصول

دعم مالي فوري إلى المجموعة من دون كأو الخسائر المتكبدة فعالً أو المصاريف إن المنح الحكومية المستحقة كتعويض عن 
  . ربح أو خسارة التي تستحق فيھاأي تكاليف مستقبلية متعلقة بھا يتم اإلعتراف بھا ضمن 

  منافع الموظفين ١٠-٣
  الخدمة ومكافاة نھاية التقاعد منافعتكاليف  ١-١٠-٣

د  الدفعاتكمصاريف عند استحقاقھا. يتم معاملة  دةاالشتراكات المحدبرامج بموجب دفعات اليتم تحميل  رامج التقاع بموجب ب
دلكدفعات  الجھات الرسميةمن قبل المنفذة  ات المجموعة  دةبرامج اشتراكات مح رامجبموجب حيث أن التزام ذه الب ادل  ھ تع

  .  ات المحددةبرامج االشتراك تلك الناتجة عن
ة للنھاية  ةمخصص مكافآيحتسب   اً موظفين الخدم ة ل وفق ة تطريق دة المتوقع ة الوح اً كلف بة عيارمل طبق دولي المحاس م ال  ١٩رق

ار اإل مع األخذ في "الموظفينمنافع " ام عتب ي نظ االعمل ف تثمر فيھ دول المس تم االال راف. ي ة  عت ى القيم اًء عل بالمخصص بن
  .عةإللتزام المنفالحالية 

رة ضات ترافالمحددة باستخدام إإللتزام المنفعة يتم احتساب القيمة الحالية  ادة الرواتب ومتوسط فت نوية لزي لمتوسط النسبة الس
تم احتساب مناسبالخصم الومعدل لموظفين ا عمل  رة  اإلفتراضات. ي ى أساس ثابت لكل فت عكس أفضل توالمستخدمة عل

وفرة الخصم معدالت وتحدد تقدير لإلدارة.  ديرات المت ا بناءاً على أفضل التق دات العن حالي ي عائ ائدة ف اريخ الس ي ت السوق ف
  .  ينطبق ذلك افي المملكة العربية السعودية أو أساس آخر، إذمعدالت الفائدة  ةمنحنى مقايضبالرجوع إلى و ذلك القوائم المالية 

  خرىاألالموظفين قصيرة األجل وطويلة األجل منافع  ٢-١٠-٣
وظفين المنافع باإللتزام عن  عترافااليتم  تحقة للم اوالمس ة ب ازة المرضية المتعلق نوية واإلج ازة الس ب، واإلج ألجور والروات
  المتوقع دفعھا مقابل تلك الخدمة. للمنافع المبلغ غير المخصوم و كذلك التي يتم فيھا تقديم الخدمة المتعلقة بھا  الفترة خالل

ر المخصومرالموظفين قصيبمنافع والمتعلقة  المعترف بھااإللتزامات تقاس  المبلغ غي ه ة األجل ب تم دفع ع أن ي ل  والمتوق مقاب
 الخدمة المقدمة. 

 الزكاة والضريبة  ١١-٣
  الزكاة ١-١١-٣

اة  وفقاً  المالية الموحدة قوائمھافي  يالزكو الوعاء أساس على الزكاة مخصص وتسجيل باحتساب المجموعة تقوم ألنظمة الزك
اد فيھا يتم التي الفترة الزكوي النھائي خالل الربط عن الناتجة التعديالت تسجيل ويتم ملكة العربية السعودية.في الم ذا اعتم  ھ
  ل.والدخ للزكاة الھيئة العامة من الربط

   و المؤجلة الحاليةالضرائب  ٢-١١-٣
ا يتم إحتساب الضريبة المرتبطة بالشركات المستثمر  ارج المفيھ ةخ ة العربي وانين الضريبة  ديةالسعو ملك اً لق ائدة وفق ي الس ف

   تلك البلدان.

اً خاضعه للضريب ه ارباح وفر في ذي يحتمل أن تت در ال ة بالق تقبل  ةيتم اإلعتراف بالضريبة المؤجلة للمنشأت االجنبي ي المس ف
ديرات ا ي تق ك تبن ب ذل ة ويتطل ات المؤقت اء الفروق تخدامھا لق ن اس ة يمك اح ضريبية كافي ود أرب تقبلي ووج الي المس ألداء الم

راف يتم للمنشأة األجنبية التي  تم اإلعت ة. ي ع بااللتفيھا اثبات األصول الضريبية المؤجل اً لجمي ة عموم ات الضريبة المؤجل زام
   الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة.

زام يتم قياس التزامات وأصول الضرائب المؤجلة وفقاً لمعدالت الضريبة المتوقع تطبيقھا في ا ا تسوية االلت تم فيھ ي ي لفترة الت
  .أو االعتراف باالصل
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  المعدات اآلالت والممتلكات و ١٢-٣

ة ناقصاً اآلالت وو الممتلكاتتعرض  دة بالتكلف الي الموح ز الم ة المرك ي قائم دات ف ع المع راكممجم ائر  االستھالك المت وخس
     .المتراكمالھبوط 

دة جميع النفقات  االتصاالت ومعداتھاشبكة شمل تكلفة ت ط االمتكب ى نقطة رب واد إل ـين والم ك أتعاب المقاول ي ذل ا ف ل، بم لعمي
  في الخدمة. األصولوالعمالة المباشرة، حتى تاريخ وضع ھذه 

ائر ناقصا  اإلنشاء بالتكلفةقيد  األصولتسجل  وطأي خس ة  ھب ي القيم اف راف بھ م اإلعت د .ت ت أيب ذه اس دما  األصولھالك ھ عن
  .هالذي أنشئ من أجل ستخدامصل جاھزا لاليكون األ

، تقوم المجموعة باإلعتراف بتلك االجزاء (ما عدا االراضي) الممتلكات واآلالت والمعداتمن  ھامةعندما يتم إستبدال أجزاء 
ا  أصولك ة لھ ددفردي ر افتراضي مح ل . عم اليف اإلصالح والصيانة االخرىتحم ع تك ة  جمي ى قائم ارة عل ربح أو الخس ال

اجي لألصل، الموحدة خالل الفترة المالية التي تكبدت بھا،  ل من العمر اإلنت بإستثناء القدر الذي تزيد فيه من اإلنتاجية أو تطي
 وعندئذ يتم رسملتھا. 

ى باستخدام طريقة القسط الث ،راضيباستثناء األ ،األصولتكلفة تخفيض يتم احتساب االستھالك بھدف  ار ابت عل مدى األعم
  .٦رقم في اإليضاح لھا كما ھو مبين اإلنتاجية المقدرة 

تبعاده  الممتلكات واآلالت والمعداتببند من بنود  عترافلغاء االإيتم  ة و أعند اس ع اي د عدم توق تقبلية  عن افع اقتصادية مس من
نتحدد  .اإلستخدام المستمر له من ائر الناتجة م تبعاد المكاسب أو الخس اء  وأ اس رافالاإلغ داتب عت  الممتلكات واآلالت والمع

رادات  الربح أو الخسارة قائمة بھا في  عترافلألصل ويتم اال الدفتريةوالقيمة  متحصالت البيعبين صافي  بالفرق ضمن االي
 .األخرى او المصاريف التشغيلية

ديلھا  والمعداتكات وطريقة اإلستھالك للممتل والعمر اإلفتراضييتم مراجعة القيمة المتبقية  تم تع ة وي رة مالي ة كل فت ي نھاي ف
  الحقاً، اذا دعت الحاجة لذلك.

  عدا الشھرة  ملموسةالغير  األصول ١٣-٣

ي  المتراكمالھبوط المتراكم وخسائر  اإلطفاء ناقصاتكلفة البفي قائمة المركز المالي الموحدة غير الملموسة  األصولتعرض  ف
ر غ األصولتكلفة تمثل . القيمة الملموسة الي ع اإلعم ة تجمي ا من عملي تحوذ عليھ اريخ االستحواذ المس ة بت ة العادل تم . يالقيم

ديأخذ مع ، مالية فترةمراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نھاية كل  ى أساس  اترتأثير أية تغييرات في التق عل
 مستقبلي. 

  برامج الحاسب اآللي ١-١٣-٣

اليفتراخيص  رسملة يتم دھا  برامج الحاسب اآللي على أساس التك م تكب ي ت د الت ين نبرشراء عن هامج مع   .ستخداملال وتھيئت
در الثابتبطريقة القسط  ةقائمة الربح أو الخسارة الموحداإلطفاء في  يحمل اجي المق ر اإلنت اراً  على مدى العم اريخ  أعتب من ت

 البرنامج لالستخدام. ةتاحإ

 لطيف التردديرسوم الترخيص وا ٢-١٣-٣

ا على أساس تم تحديد فترات إطفاء رسوم الترخيص والطيف الترددي ي رخيص وفيم مدة الترخيص السارية وشروط تجديد الت
ارة الموحداإلطفاء  يحملعلى تقنيات معينة. يعتمد إذا كان الترخيص  ربح أو الخس ة  ةعلى قائمة ال ى بطريق القسط الثابت عل

  بدء خدمات الشبكة ذات الصلة. ذمن ةدرالمق ةاإلنتاجي عمارمدى األ

ر افي قيمتھھبوط سنوياً للتأكد من وجود  اعمر محدد، بل يتم اختبارھ اخيص التي ليس لھاالتراليتم إطفاء  ة العم تم مراجع ، ي
م اجراؤ لألصولاإلفتراضي  ذي ت ويم ال ان التق ا اذا ك د فيم ك للتأك نوياً وذل ر ه غير الملموسة التي ليس لھا عمر محدد س للعم
  مستقبلي.  كتعديلالتغيير من عمر محدد إلى عمر غير محدد ويعتبر أثر يؤيده،  اليزال ھناك مااإلفتراضي 

  العمالء إستقطابتكلفة  ٣-١٣-٣

دء  خدماتعميل استقطاب الناشئة عن إن التكلفة  اريخ ب د من ت دة العق ى م يتم رسملتھا واطفاءھا على أساس القسط الثابت عل
  الخدمة.
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 ( تتمة )لسياسات المحاسبية الھامة ا -٣

  ( تتمة )غير الملموسة عدا الشھرة  األصول ١٣-٣

  قابلة لإللغاءالغير  اإلستخدام حقوق ٤-١٣-٣

نح حق إستخدامه البحري رضي أواألسعة كابالت النقل ستخدام جزء من إ بحق ھذا البند يتعلق م م رة محددة الذي ت تم .  لفت ي
ون الب قابلة لإللغاءالغير  اإلستخدام اإلعتراف بحقوق دى اتكلفة كأصل عندما يك دد حق اللمجموعة ل ر المح لالغي اء قاب  لإللغ

وتمتد فترة حق  النطاق العريض، أصولاأللياف البصرية أو التي تتكون عموماً من  ،من األصل المعني محددالستخدام جزء 
ة لالستخدام  بطريقة ھاؤإطفايتم و. لألصل المعني عمراإلنتاجي الغلبية أل اإلستخدام رة المتوقع ى الفت رةأوالقسط الثابت عل  فت

  .عاما ٢٠إلى  ١٠ما بين عادة التي تتراوح و أيھما أقصر ،العقد

  غير الملموسة األصولعتراف بإلغاء اإل  ٥-١٣-٣

ع  أو عندعند استبعادھا  غير الملموسة األصولعتراف باإليتم إلغاء  دم توق ةع تق أي افع اقتصادية مس تخداممن أو  ھابلية من اس
تبعادھا راف بإس اء االعت ن إلغ ة م ائر الناتج ة األصول. إن المكاسب أو الخس ر الملموس ھا  غي تم قياس الفرق ي افي ب ين ص ب

  عند إلغاء االعتراف باألصل. اثباتھا في الربح أو الخسارةاالستبعاد و القيمة الدفترية لألصل ويتم متحصالت 

  الشھرةعدا  وسة وغير الملموسةالملم األصولقيمة ھبوط ١٤-٣

اك  ھاصولأل القيم الدفتريةبمراجعة  في نھاية كل فترة مالية مجموعةتقوم ال ان ھن ا إذا ك د فيم ر الملموسة لتحدي الملموسة وغي
ائر األصولمؤشر على أن تلك  وط تعاني من خس ة  ھب ة القابل دير القيم تم تق ك المؤشر، ي ل ذل ة وجود مث ي حال ة. ف ي القيم ف

ى في القيمة (إن وجدت).  ھبوطسترداد لتحديد خسائر اللال د أدن ع األصول عن تم تجمي ة، ي ي القيم ألغراض تقييم اإلنخفاض ف
المستويات التي يوجد بھا تدفقات نقدية منفصلة يمكن تحديدھا بشكل مستقل عن التدفقات النقدية الداخلة من األصول األخرى 

  أو مجموعة من األصول األخرى.

ةأو القيمة  ناقصاً تكلفة االستبعادسترداد القيمة العادلة يمة القابلة لالالق تمثل ى.  الحالي ا أعل ة وأيھم يم القيم د تقي ةعن تم الحالي ، ي
اخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة  ى قيمتھ دل خصم  إل تخدام مع ة باس ا الحالي ل م ديرات و الضريبةقب ذي يعكس تق ال

   .التدفقات النقدية المستقبلية لھا تقديراتالتي لم يتم تعديل  المحددة لألصلوالمخاطر للنقودلقيمة الزمنية السوق الحالية ل

ة الوفي الحاالت التي تقل فيھا  ة القابل ترداد األصل (أو القيم دة س دة الوح دالمول تم تخفيض للنق ة، ي ه الدفتري ة ال) عن قيمت قيم
ة) لنقدلالمولدة الوحدة (أو الدفترية لألصل  ة لال إلى القيم ا ستردادالقابل تم االلھ راف. ي ارة ال عت وراً بخس وطف ي ھب ربح أو  ف ال

    .الخسارة
وط  ال عكس الھب يتم مراجعة األصول الملموسة وغير الملموسة التي تعرضت لھبوط في القيمة، ما عدا الشھرة، وذلك إلحتم

  في القيمة في نھاية کل فترة مالية.
  

  المخزون  ١٥-٣

ل المتوسط المرجحطريقة  باستخدام التكلفة تحديد يتم .أقل أيھما البيعية القيمة صافي أو بالتكلفة المخزون يظھر  صافي.  يمث
  عملية البيع.إلكمال  منه كل التكاليف المقدرة مطروحاً سعر البيع المقدر للمخزون  البيعية القيمة

  

  المخصصات ١٦-٣

تم اال رافي ود ال عت ال وج ي ح زام بالمخصصات ف اليت ى ال ح ةعل انوني أو  مجموع ن ضمني(ق ابق، وم دث س ة لح ) نتيج
  .به بشكل موثوق هلتزام، ويمكن تقديراإل اتسوية ھذ مجموعةالمحتمل أن يطلب من ال

ة،  تمثل رة المالي ة الفت ائم بنھاي ذالمبالغ المعترف بھا كمخصص أفضل التقديرات للمبالغ المطلوبة لتسوية االلتزام الق د األخ  بع
االلتزام.  ة ب دة المتعلق ر المؤك ور غي اطر واألم ار المخ ين االعتب اسبع د قي ة  عن دفقات النقدي ة الت تخدام طريق المخصص باس

ة  ه الدفتري إن قيمت ائم، ف لالمقدرة لتسوية االلتزام الق ة  تمث ة الزمني ر القيم دما يكون أث ة (عن دفقات النقدي ذه لت ة لھ ة الحالي القيم
 يتم اثبات أي زيادة في المخصص بسبب مرور الزمن كتكاليف تمويل.خدام الخصم، عند استجوھريا).  للنقود

  

تم اال اعندما تكون بعض أو جميع الفوائد االقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص ما يتوقع استردادھ رافمن طرف ثالث، ي  عت
  .  به ثوقمبلغ الذمم المدينة بشكل مو قياسويمكن  استردادهالمدينة كأصل إذا تأكد  مبالذم

  
  



  شركة االتصاالت السعودية
  (شركة مساھمة سعودية)

   ٢٠١٧للفترات المالية االولية لعام  الموجزة الموحدةمالية االولية المعلومات وااليضاحات التكميلية والتي تعتبر مكملة للقوائم ال
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١١ 

 

 ( تتمة )السياسات المحاسبية الھامة  -٣
  األدوات المالية  ١٧-٣ 

ة  إحدى منشآت المجموعةالمالية عندما تصبح  اإللتزاماتو األصولب عترافيتم اال ود التعاقدي ي البن اً ف األداةطرف  .الخاصة ب
اس و تم قي اتو األصولي الي اإللتزام ة. إن تك ة العادل ي بالقيم ة بشكل أول ق بالمالي ي تتعل رة الت امالت المباش اء أو اف المع قتن

اتو أصولإصدار  دا  إلتزام ا ع ة (فيم اتو األصولمالي ة اإللتزام ة  المالي ن خالل المدرج ة م ة العادل ة بالقيم ربح أو قائم ال
ارة ة الخس ة العادل تم إضافتھا أو خصمھا من القيم اتأو  لألصول)، ي ة،  اإللتزام د حسبالمالي م، عن ا ھو مالئ رافاال م   عت
ة مباشرة باإلاألولي تحواذ. إن تكاليف المعامالت المتعلق ى  س اتأو  أصولعل ة إلتزام ن خالل  مدرجة مالي ة م ة العادل بالقيم

  .الربح أو الخسارةقائمة بھا مباشرة في  عتراف، يتم االالربح أو الخسارة

  المالية األصول ١٨-٣

نيف  تم تص ولي ة  األص ددة االمالي ات المح اً للفئ ةوفق ة أصول( أ ) : لتالي ة مالي الل" مدرج ن خ ة م ة العادل ربح أو  بالقيم ال
ةال األصولو (ج)االستحقاق المقتناه حتى تاريخاالستثمارات و(ب)  "الخسارة عال" مالي رالو(د) "متاحة للبي دينونالوض وق . م
  . المالية األصولمبدئي بتحديد التصنييف عند اإلعتراف ال المالية ويتم األصولتصنيف على طبيعة وھدف ال يعتمد

  طريقة معدل الفائدة الفعلي ١-١٨-٣

أة الفائدة الفعلي ھي طريقة المعدل إن طريقة  ة المطف دينحتساب التكلف ع  ألدوات ال رة المرتبطة  دخلوتوزي ى الفت د عل الفوائ
اط جميع الرسوم ويشملقبلية (النقدية المست يستخدم تماماً لخصم المقبوضات بھا. إن معدل الفائدة الفعلي ھو المعدل الذي  والنق

امالت والعالواتأو المستلمةالمدفوعة  اليف المع ذلك تك ي وك دة الفعل  وأ األخرى ، والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائ
 رافعتإلى صافي القيمة الدفترية عند اال ما ھو مالئم حسبأو فترة أقصر،  ألداة الدينالمتوقع على مدى العمر الخصومات) 

  .المبدئي

بالقيمة العادلة  المصنفة ماليةال األصول باستثناءألدوات الدين  الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بدخل االعترافيتم 
  .الربح أو الخسارةمن خالل 

    الربح أو الخسارة.بالقيمة العادلة من خالل المدرجة مالية ال األصول ٢-١٨-٣

ة من خالل "مدرجة مالية  صولأك ماليةال األصولتصنف  ة العادل ارةبالقيم ربح أو الخس دما  "ال الييكون عن  (أ) األصل الم
 للتقرير المالي المعيار الدولي  اينطبق عليھ التياألعمال  عملية تجميعالمستحوذ كجزء من قبل من  دفعهقد يتم  محتمالً  اً عوض
  .الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خالل  ومصنفه (ج) محتفظ بھا للمتاجرة،و(ب)  ،"تجميع األعمال" ٣رقم 

ربح حساب بأية مكاسب أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس في  عترافبالقيمة العادلة. يتم اال المدرجةالمالية  األصولتظھر  ال
دة  وأ أرباح توزيعات أي الربح أو الخسارةأو الخسائر المعترف بھا في  يشمل صافي المكاسب . أو الخسارة بةفائ ى  مكتس عل
   ".مكاسب وخسائر أخرى"وتدرج في بند  المالية األصول

 نيوالقروض والمدين تاريخ االستحقاقحتى  المقتناةاالستثمارات  ٣-١٨-٣

أة، باستخدام  بعد اإلعتراف المبدئي، يتم قياس االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق والقروض والمدينون بالتكلفة المطف
  ة الفائدة الفعلية ناقصاً أي ھبوط في القيمة.طريق

دينين وبإستثناء القروض  معدل الفائدة الفعليباستخدام طريقة  الفوائددخل باإلعتراف يتم  ر  ةقصيرالم دما يكون أث األجل عن
  .غير جوھريالخصم 

  المالية المتاحة للبيع األصول ٤-١٨-٣
ن األد األصول ارة ع ي عب ع ھ ة للبي ة المتاح تقة المالي ر المش ة غي ةوات المالي نفة كمتاح من (أ)  مص درج ض ع أو ال تن للبي
نمالية مدرجة بالقيمة العادلة  أصولأو االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق (ج)  وأ(ب)  والمدينونالقروض   خالل م

  .الربح أو الخسارة
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١٢ 

 

 ( تتمة )السياسات المحاسبية الھامة  -٣

 تتمة )(  األصول المالية ١٨-٣

  األصول المالية المتاحة للبيع ( تتمة ) ٤-١٨-٣
ة  يتم اثبات االستثمارات المتاحة للبيع ي نھاي ة ف ةبالقيمة العادل رة مالي ي كل فت ة ف ة المبين ة بالطريق ة العادل د القيم تم تحدي ، وي

م  يضاحاإل درج ، ٢٢رق ة ت ة الدفتري ي القيم رات ف ة لل لألصولالتغي ة المتاح ة النقدي عار المالي ي أس التغيرات ف ة ب ع المتعلق بي
تثمارات  رباحوتوزيعات األ ةودخل الفائدة المحتسب باستخدام طريقة الفائدة الفعلي (انظر ادناه) العمالت األجنبية أسھم من اس

ة ع  متاح ارةللبي ربح أو الخس ي ال تم االف راف. ي التغيرات  عت رىاألب ل الفخ ة ودخ العمالت األجنبي ة ب ك المتعلق دا تل دة ، ع ائ
دخل الشامل  لألصولفي القيم الدفترية  وتوزيعات األرباح، درج ى اآلخرالمالية المتاحة للبيع في بنود ال إحتياطات ضمن وت

د  .أخرى تبعاد وعن تثمارأو أس وطاإلس ة، ھب د  قيمت وطأو تحدي تثمار ھب ة اإلس ائر قيم ادة تصنيف المكاسب أو الخس تم إع ، في
   .الربح أو الخسارة فياألخرى  اإلحتياطات ضمنالمتراكمة سابقا 

ات لحق  ما ينشأعند الربح أو الخسارة فيالمتاحة للبيع  ادوات األسھم أرباحبتوزيعات  عترافيتم اال تالم توزيع لمجموعة باس
  .رباحاأل

   المالية األصولقيمة  ھبوط ٥-١٨-٣
ة العالمدرجة المالية  األصولفيما عدا المالية،  األصول يتم تقييم  ة من خالل بالقيم ارةادل ربح أو الخس ي  ال رة ف ة كل فت نھاي

ر  وجود ھبوطمن وجود دليل على للتأكد  مالية ا. تعتب ي قيمتھ ل موضوعي  األصولف د وجود دلي ة عن ة منخفضة القيم المالي
ك،  ى ذل وع أو عل ة لوق داث نتيج دث أو أح د االح رافبع دئي عت أثر ، المب ى ت ير ال دفقيش تقبلية ا ةالنقدي اتالت درةالمس  لمق

  ثمار.تلإلس

وطالفإن  المتاحة للبيع، األسھم  ستثماراتألبالنسبة  ت ھب ة  رمالجوھري أو المس ألوراق المالي ة ل ة العادل ي القيم ة دون ف التكلف
 في القيمة.ھبوط وجود على يعتبر دليال موضوعي 

ويم، يتم المدينين التجاريينالمالية، مثل  األصولبالنسبة لفئات معينة من  د من وجود  صولاأل تق وط للتأك ةھب ي القيم ى  ف عل
  .بشكل فردي عند عدم وجود ھبوط في قيمتھا  حتى اجماليأساس 

اة، لألصولبالنسبة  ارة   المالية المقتناة بالتكلفة المطف ل خس وطالتمث ة لألصل  ھب ة الدفتري ين القيم رق ب ة الف ي القيم ة ف والقيم
  .على األصل الماليالمخصومة بمعدل الفائدة الفعلي و ةقدرالمالحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 

ارة ال ة خس الي بقيم وطيتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل الم ع  ھب تثناء األصولمباشرة لجمي ة باس اريين المالي دينين التج  الم
ذمم الحيث يتم تخفيض القيمة الدفترية من خالل استخدام حساب مخصص،  ة تحصيل ال ةوفي حالة عدم إمكاني ة  مدين  التجاري

د  حساب المخصص.من شطبھا  فأنه يتم  ي حساب المخصصالالالمتحصالت تقي ابقاً ف الغ المشطوبة س ة من المب تم حق ، وي
  .في الربح أو الخسارةلحساب المخصص الدفترية بالتغيرات في القيمة  عترافاال

إن، المالية المتاحة للبيع منخفضة القيمة األصولعندما تعتبر  م االالمكا ف ي ت ة الت ائر المتراكم رافسب أو الخس ابقا  عت ا س بھ
  .الربح أو الخسارةقائمة ضمن إعادة تصنيفھا الدخل الشامل يتم قائمة ضمن 

ان ال ھبوطالمالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة، إذا انخفض مبلغ خسارة ال لألصولوبالنسبة  ة وك وطفي فترة الحق ق  ھب يتعل
ابقا من خالل  ھبوط، يتم عكس خسارة الھبوطبخسارة ال عترافبعد االقع وبشكل موضوعي بحدث  ربح أو المعترف بھا س ال

وطبتاريخ عكس ال لالستثمارالقيمة الدفترية  عدم زيادة بشرط ؛ الخسارة  تكون  عن ھب ي س أة الت ة المطف ا التكلف و فيم تم ل م ي ل
  في القيمة. ھبوطبخسارة ال عترافاال

ارة المعترف بھا سابقا ال يتم عكسھا من خالل ھبوطالمتاحة للبيع، فإن خسائر ال األسھمإلستثمارات وبالنسبة  ربح أو الخس ، ال
تم االالھبوط و أي زيادة في القيمة العادلة بعد خسارة  رافي ا  عت ي بھ دخل الشاملف درج ال اطي  األخر، وت ادة ضمن احتي إع

اً من خالل  ھبوطيتم عكس خسائر ال ،لمتاحة للبيعا ألدوات الدين الماليةوبالنسبة  تقييم االستثمارات. ة الحق ي القيم ربح أو ف ال
ودإذا كانت الزيادة في القيمة العادلة لالستثمار  الخسارة ع حدث ل يبشكل موضوع تع د االوق رافبع ارة ال عت وطبخس ي  ھب ف

  القيمة.

    المالية األصولب عترافإلغاء اإل ٦-١٨-٣
ك انتھاء المالية عند  األصولب عترافبإلغاء اال لمجموعةتقوم ا ة الناتجة عن تل دفقات النقدي ة للت وق التعاقدي أو . األصولالحق

   جھة أخرى.إلى  ألصل الماليل ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت الملكية  بتحويلالمجموعة عندما تقوم 
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 ( تتمة )السياسات المحاسبية الھامة  -٣

  ةحقوق الملكيأدوات المالية و اإللتزامات ١٩-٣
  أو حقوق ملكية كدين تصنيفال ١-١٩-٣

دينيتم تصنيف أدوات  ة الصادرة من ال وق الملكي اتمجموعة كال وحق اً  إلتزام ة وفق وق ملكي ة أو كحق ات  مالي لجوھر الترتيب
  .حقوق الملكية اةوأد المالية اإللتزاماتوتعريف التعاقدية 

  أدوات حقوق الملكية ٢-١٩-٣
ي الحصة شير إلى اليأداة حقوق الملكية ھي أي عقد  ة  أصولمتبقية ف د طرح كاف أة بع تم إلتزاماتمنش ا. ي رافھ أدوات ب اإلعت
 اإلصدار المباشرة. تكاليف خصمالمستلمة بعد  بالمبالغ المجموعة حقوق الملكية الصادرة من قبل

تم االوخصمھا مباشرة من حقوق الملك بالشركةبإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة  عترافيتم اال ة. ال ي رافي أي  عت ب
 .قائمة الربح أو الخسارةفي  بالشركةإصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة  أو بيع أو عن شراءناتج أو خسارة  ربح

  المالية اإللتزامات ٣-١٩-٣
تم  نيفي ات تص ة  اإللتزام اتكالمالي ة " إلتزام ة مالي الل مدرج ن خ ة م ة العادل ارةبالقيم ربح أو الخس ة  إلتزاماتو""أال مالي

 أخرى".

 الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خالل  المدرجة المالية اإللتزامات ١-٣-١٩-٣
ارةالمالية بالقيمة العادلة من خالل  اإللتزاماتيتم تصنيف  ربح أو الخس دما ال ل  عن الييمث زام الم لالعوض ال( أ )  االلت  محتم

م الدولي للتقرير المالي طبق عليه المعيارنالذي يو عملية تجميعمن قد يتم دفعه من قبل المستحوذ كجزء  الذي (ب) أو  )٣( رق
  .الربح أو الخسارةيتم تصنيفھا بالقيمة العادلة من خالل عندما  (ج) لمتاجرة أوا مقتناة ألغراضعندما تكون 

ارةبالقيمة العادلة من خالل  المدرجةالمالية  اإللتزامات تظھر ربح أو الخس ة بقيمت ال ا العادل تم اإلوھ رافعي ة مكاسب أو  ت بأي
ربح أقائمة . تشمل المكاسب أو الخسائر المعترف بھا في الربح أو الخسارةخسائر ناتجة عن إعادة القياس في  اال أي  رةوالخس

    .مكاسب وخسائر أخرى"وتدرج في بند  مالياللتزام اال عنفائدة مدفوعة 

 خرىاألالمالية  اإللتزامات ٢-٣-١٩-٣
اريين واألخرين(بما فيھا  خرىاأل المالية اإللتزامات إن اً القروض والدائنين التج ھا الحق تم قياس أة باستخدام  ) ي ة المطف بالتكلف

  طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 المالية اإللتزاماتب عترافإلغاء اإل ٣-٣-١٩-٣
زا تنفيذ عند ةالمالي اإللتزاماتب عترافتقوم المجموعة بإلغاء اإل د م اإللت هالمحدد بالعق اء مدت ه أو إنتھ تم اإل .أو إلغائ رافي  عت

  .الربح أو الخسارةالمدفوع والمستحق في  عوضبه وال عترافبالفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي الذي تم إلغاء اال

 مقاصة االدوات المالية ٤-٣-١٩-٣
تم إدراج صافي الم اإللتزاماتو األصوليتم مقاصة  دالمالية وي الي الموح ة المركز الم ي قائم غ ف اك حق  ةبل ان ھن ط إذا ك فق

ان قانوني واجب النفاذ لمقاصة المبالغ المعترف بھا و ة لك اك ني ى لھن راف بأساس تسوية عل وتسوية  األصولصافي أو اعت
  في آن واحد.اإللتزامات 

 األدوات المالية المشتقة  ٢٠-٣
تقات للتحوط من مخاطر  دة. تستخدم المجموعة المش تقاتأسعار الفائ درج المش ة  أصولك ت ة العادل ون القيم دما تك ة عن مالي

  مالية عندما تكون القيمة العادلة سالبة. إلتزاماتموجبة وك

ة  اً بالقيم ھا الحق ادة قياس تم إع تقات، وي ود المش رام عق اريخ اب ة بت ة العادل تقات بالقيم تقوم المجموعة باإلعتراف المبدئي للمش
ي  .ة كل فترة ماليةالعادلة في نھاي تقات مباشرة ف ة للمش ة العادل ي القيم رات ف ائر ناتجة من التغي اح أو خس تم إدراج اي أرب ي

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، باستثناء الجزء الفعال من تحوطات التدفقات النقدية التي يتم اإلعتراف بھا في الدخل الشامل 
  اآلخر.
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 ( تتمة )السياسات المحاسبية الھامة  -٣

 محاسبة التحوط ٢١-٣
ي وم  ف وط، تق ة التح ة عالق ةبداي وط المجموع ين أداة التح ة ب ق العالق وط بتوثي د المتح ه والبن اطر  ل ب إدارة المخ ى جان إل

وم المجموعة واستراتيجيتھا إلجراء معامالت التحوط المختلفة ى أساس مستمر، تق ة التحوط وعل . وباإلضافة لذلك، عند بداي
د تغيرات القيم العادتسوية  ت فعالية عالية عنداذلتحوط ما إذا كانت أداة ابتوثيق في د التحوط العائ ة لبن دفقات النقدي ة أو الت عل  م
   .تحوطمخاطر ال

ة كتحوطات  عترافيتم اال ديبالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤھل دفق النق ي الت دخل  ف ال
ال  عتراف. ويتم االالتدفق النقديبند احتياطي تحوط  ويدرج ضمن االخر الشامل ر الفع بالربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غي

  بند "مكاسب وخسائر أخرى". الربح أو الخسارة، وتدرج ضمنمباشرة في 
  

ة والمدرجة ضمن االخر الدخل الشامل يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بھا سابقاً في وق الملكي ى حق ارة إل ربح أو الخس  ال
هعلى الربح أو الخسارة في نفس البند الذي تم  فيھا بند التحوطيؤثر  ذيالفي الفترات  اً عن . إدارج بند التحوط في تج الحق إذا ن

الدخل  فإن المكاسب والخسائر التي تم إثباتھا سابقا ضمنمعاملة متوقعة متحوط لھا إثبات أصل غير مالي أو التزام غير مالي 
 .األصل أو االلتزام غير ماليتكلفة ب مبدئياً  إدراجھاوحقوق الملكية يتم تحويلھا من حقوق الملكية و االخر الشامل

تم التوقف عن ة  ي ي المجموع دما تنھ بة التحوط عن دمحاس ا أو  عق تم بيعھ ريان أداة التحوط أو ي ي س دما ينتھ التحوط أو عن
مدرجة الو االخر الدخل الشامل لمحاسبة التحوط، إن أي مكسب أو خسارة مثبتة فيأو عندما لم تعد مؤھلة  أو تنفيذھاإنھاؤھا 

تم اال رافتحت حقوق الملكية في ذلك الوقت تبقى ضمن حقوق الملكية ويتم إثباتھا عندما ي ارة عت ربح أو الخس ي ال ا ف د  بھ عن
ة ة المتوقع وع المعامل دم وق ة ع اتوقوع المعاملة المتوقعة. وفي حال تم إثب ارة المدرج ، في ربح أو الخس ة  ةال وق الملكي ي حق ف

  .في الربح أو الخسارةمباشرة 

  يماثلهالنقد وما  ٢٢-٣
ي تستحق  الموحدة في قائمة المركز الماليالمدرج  يماثلهيتكون النقد وما  من النقد لدى البنوك ومرابحات قصيرة األجل والت

  غيرات في القيمة.خالل ثالثة أشھر أو أقل والخاضعة لخطر غير جوھري للت

  العادلة  ةالقيم ٢٣ -٣
ع  السعر الذي يتم إستالمهإن القيمة العادلة ھي  البي ل ، أو أصل م ه  لتحوي تم دفع اتي ين  إلتزام ة ب ة نظامي ا بموجب  معامل م

م تفي  في السوق  نمتعامليال ة مباشرة أو ت ه بطريق ان السعر يمكن مالحظت ا إذا ك اس، بغض النظر عن م ديره تـاريخ القي ق
تخدام  رقباس ن  ط ة ألي م ة العادل دير القيم د تق رى. وعن يم أخ اتأو  األصولتقي ار اإللتزام ين االعتب ة بع ذ المجموع ، تأخ

ك ال اإللتزاماتأو  األصولعند تسعير  اإللتزامخصائص األصل أو  د  خصائصإذا أخذ المتعاملين في السوق تل بان عن بالحس
اتأو  األصولتسعير  اري اإللتزام ي ت اس. ف ذه اليخ القي ي ھ اس و/أو اإلفصاح ف ة ألغراض القي ة العادل د القيم وائمتم تحدي  ق

ى  دة عل ة الموح ذاالمالي اس،  ھ دا األس ا ع امالت فيم ارمع ع اإليج ي تق اق  الت ارضمن نط بة معي م  المحاس دولي رق  )١٧(ال
ة  وجه التشابهأوعمليات القياس التي تعطي  ة مع القيمة العادلة ولكنھا ليست قيم ل صافي القيم ة، مث ق عادل ة للتحق قالقابل  وف

   ).٣٦م (الدولي رق معيار المحاسبة القيمة الحالية وفقأو  )٢(الدولي رقم  ةالمحاسب معيار

تم تصنيف ب ة، ي ارير المالي داد التق ك، ألغراض إع ى ذل اساإلضافة إل ات قي ة  عملي ة العادل  ٣أو  ٢، ١المستوى  ضمنالقيم
ة  عمليات قياسإذا كانت ھذه المدخالت إلى استناداً إلى درجة ما  القيمة العادلة يمكن مالحظتھا، وأھمية المدخالت لقياس القيم

  :كما يلي تم توضيحھايالعادلة بصورة شاملة، التي 

  اتأو  صولاألسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة ألوتمثل  "  ١"المستوى مدخالت ة  إلتزام ي ومماثل الت
 في تاريخ القياس؛ المنشأة الوصول إليھيمكن ل

  ة المدرجة ضمن المستوى  "٢"المستوى مدخالت ي ١ھي المدخالت بخالف االسعار المعلن رصدھا  من الممكن والت
 ، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛ واإللتزاماتو لألصول

  اإللتزاماتأو  لألصولمدخالت غير مالحظة  وتمثل"  ٣"المستوى مدخالت. 
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    الرئيسية ھاالمحاسبية الھامة ومصادرتقديرات ال -٤

م يضاحاإلفي  المبينةالسياسات المحاسبية للمجموعة وتطبيق  أثناءيتعين على اإلدارة،  ديرات  ، )٣( رق إجراء تق يم ب حول الق
ة  ولالدفتري اتو لألص ة  اإللتزام احات المرفق ة الوضوح واإلفص ت جلي ي ليس ن الت رى. م ادر أخ دد مص اتح  تاالفتراض

  .النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات قد تختلفوغيرھا من العوامل التي تعتبر ذات صلة.  السابقةخبرة الأساس التقديرات على و

ي يتم اإلعتراف و مستمر بشكل المعنيةتم مراجعة التقديرات ي رة الت ي الفت بية ف ديرات المحاس ى التق ديالت عل ا بالتع دل فيھ تع
  حقة.الألفترات الوالتعديل ؤثرعلى تلك الفترة أوعلى فترة ل  يالتقديرات اذا كان التعدي

 تطبيق السياسات المحاسبيةاثناء الھامة التقديرات  ١-٤
اء، والتي قامت اإلدارة باتخاذھا )أدناه ٢-٤رقم  يضاحاإلراجع ( الھامة، عدا تلك التي تتضمن تقديراتالتقديرات فيما يلي   اثن

  الموحدة. المالية البياناتوالتي لھا التأثير األكبر على المبالغ المعترف بھا في  مجموعةالسياسات المحاسبية لل يقتطب

  تاباإليراد االعتراف  ١-١-٤
  صافي بالاإلجمالي مقابل العرض بالعرض 

تم تسجيل ، ليأصأو الخدمات بصفتھا  السلع ببيع مجموعةالتقوم عندما  راداتي دفعاتو اإلي وردين ال ال للم ى أساس إجم  يعل
رادات  يتم تسجيل ،بصفتھا وكيلالسلع أوالخدمات  تقوم ببيعإذا كانت المجموعة  أما .يةالتشغيلوالتكاليف اإليرادات  ضمن اإلي

  ھامش الربح المكتسب. ويمثل ذلك  ضمن اإليرادات بالصافي للموردين الدفعاتو

انوني وجوھر اإللدارة اإليل على تحلعتمد ي فھذافي المعاملة،  أو وكيالً  الً يأص المجموعةكانت سواء  ة تفاقكل من الشكل الق ي
البين المجموعة وشركائھا  المبرمة ؤثر . في األعم ى ت ام عل ذه األحك غھ رادات اإل مبل اليفي غيل والتك ، ولكن المسجلة يةالتش

 .المسجلة أو التدفقات النقدية اإللتزاماتوأ األصول على ليس لھا تأثير

  غير المالية األصولفي قيمة  ھبوطال ٢-١-٤
ة المولدة القيمة الدفترية لألصل او الوحدة  في حالة زيادةيتم إعتبار األصل منخفض القيمة  ترداد  عنللنقدي ة لإلس ة القابل القيم

اء إستخدامه قيمة وأتكاليف البيع  والتي تمثل قيمته العادلة ناقصاً  ع بن اليف البي أيھما اعلى. يتم إحتساب القيمة العادلة ناقصاً تك
المشابه  مماثلة أو أسعار السوق صولوفقاً لشروط التعامل العادي أل تالتي تمعمليات البيع الملزمة على البيانات المتاحة من 

تبعاد االصلالقابلة للمالحظة ن تم .اقصاً التكلفة اإلضافية إلس ة يالقإحتساب  ي ة المستخدمة م دفقات النقدي وذج الت ى نم اء عل بن
اتالنقدية مستمدة من إن التدفقات  المخصومة. ة والتشمل عملي ي  الموازنة التقديرية لمدة خمس سنوات قادم ة الت ادة الھيكل إع

دة  دة لم تقم المجموعة باإللتزام بھا بعد أو االستثمارات المستقبلية الجوھرية التي ستعزز أداء األصل للوح د المول تم للنق ي ي الت
ود  ن وج د م ا للتأك وطاختبارھ أ ھب ا. تت ي قيمتھ ة  ثر ف ترداد القيم ة لإلس دلالقابل ي  بمع تخدم ف اب الخصم المس وذج احتس نم

  .التوقعات الغراض قعة ومعدل النمو المستخدمالتدفقات النقدية المخصومة والتدفقات النقدية المستقبلية المتو

  غير المؤكدة لتقديراتلالمصادر الرئيسية  ٢-٤
ة  خرىاألوالمصادر الرئيسية  بلالمتعلقة بالمستقالرئيسية  التقديراتفيما يلي  رة الماليالللتقديرات في نھاي د ةفت ي ق يترتب  الت

  خالل السنة المالية القادمة. اإللتزاماتو لألصولعلى القيم الدفترية  عليھا اجراء تعديل جوھري

  السلع والخدمات المتعددةترتيبات  ١-٢-٤
لدمة للعميل، يتم أو خسلعة في ترتيبات اإليرادات حيث يتم توفير أكثر من  دم من العمي ادي المق ين السلع  توزيع المقابل الم ب

تخدام  بيةوالخدمات باس ة النس ة العادل ادئ القيم راف  .مب ى وقت اإلعت ؤثر عل د ت دمات ق لع والخ ددة للس ة المح يم العادل إن الق
ة بناء على األسعاالقيمة العادلة للعناصر الفردية  عموماً  المجموعة تحدد .اتباإليراد لعة أو الخدم ع الس ادة بي ا ع ر التي يتم بھ

تقلة. إن ى بصفة مس ديالت عل راء تع الي اج ل الم الي المقاب ع إجم ى توزي كل جوھري عل ؤثر بش د ت ة ق يم العادل ديرات الق  تق
 من بين العناصر المنفردة. للترتيب

  رسوم التفعيل للعمالء ٢-٢-٤
دير متوسط لألحتفاظ بعلى متوسط فترة االئتمان المقدرة ا واإلعتراف بھالخدمة للعمالء يتم تأجيل رسوم تفعيل  ل. إن تق العمي

ك . إذا الدورة التاريخية المدة المتوقعة للعالقة مبنية على معدل  تج عن ذل د ين ا المجموعة، فق ي أجرتھ ديرات الت تم تعديل التق
  االيراد ألية فترة.اإلعتراف في في مبلغ وتوقيت  تغيرات جوھرية
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 ( تتمة ) ت المحاسبية الھامة ومصادرھا الرئيسيةالتقديرا -٤
  ( تتمة )المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  ٢-٤
  الربح أو الخسارة االدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  ٣-٢-٤

ة المجموعة محفظة استثمارية متنوعة تم إدراجھا بالقيمة العادلة من خالل أنشات ربح أ قائم ارةال د . و الخس ة التقدير وعن قيم
  البيانات القابلة للمالحظة في السوق بقدر توفرھا.العادلة لإلستثمارات، تستخدم المجموعة 

  المخصصات ٤-٢-٤
ة الحدوث. األصولمخصص إزالة  فيھافيما يتعلق بالمخصصات، بما  وارد المتوقع دفقات الم االعتراف بت ، تقوم المجموعة ب

الغ المخصصر تقديرات في ويتم استخدام التقدي ة عن المب ات النھائي د تختلف األلتزام داده وق ك  ةالمبلغ المتوقع س ويتوقف ذل
  ).١٧على النتيجة النھائية. لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى اإليضاح (

 

    األخرى غير الملموسة األصولواألعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات والبرامج  ٥-٢-٤
ة من  المخصصةألعمار المقدرة بااالستھالك واالطفاء السنوي المحمل أثر يت اراألصوللكل فئ يم أعم تم تقي ة من  . وي كل فئ

ات تم  األصول فئ نوياً وي روفس أثير الظ د الضرورة لعكس ت ديلھا عن ة وخطط  تع رات التكنولوجي ي ضوء التغي ة ف الحالي
  .ذات الصلة للألصو وضع الفعليوفقاً للالشبكات  االستثمار في

 

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا ٦-٢-٤
ى الديون للالمجموعة مخصص تجنب   ديرھا عل ي تق د المجموعة ف ة المخصص، تعتم يم كفاي د تقي ي تحصيلھا. عن مشكوك ف

ي  متوسط  تجاوزتالخبرة السابقة للمجموعة في تحصيل الدفعات والزيادة في عدد الدفعات المتأخرة ضمن الذمم المدينة والت
تم إجراء  لم يتحسن. إذا فترة اإلئتمان ى من الشطب الالوضع المالي للعمالء، في ه أعل ذي من الممكن أن تكون قيمت ي وال فعل

  المبلغ المتوقع.

  المحددة الخاصة بالمجموعةالمنافع اللتزامات معدل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الدفترية  ٧-٢-٤
رة تحديده نھاية الخدمة وفق معدل يتم  ةالمتعلق بمكأفاالمخصص يتم خصم  ة الفت ي نھاي ي السوق ف ائد ف على أساس العائد الس

ل  علىالمالية  تحقاق مماث ةكمخصص منحنى مقايضة أسعار الفائدة في المملكة العربية السعودية الس ة الخدم وفر  نھاي دم ت لع
  سوق سندات مماثل طويل االجل.

 

  المعلومات القطاعية  -٥
ل يتم تحديد الق تظم من قب رار متخذي طاعات التشغيلية للمجموعة بناءاً على التقارير الداخلية والتي تتم مراجعتھا بشكل من الق

 .  اداء تلك القطاعاتبالمجموعة وذلك لتقييم 

  المنتجات والخدمات التي تنتج منھا القطاعات المفصح عن إيراداتھا ونتائجھا
. إن أغلبية إيرادات ودخل وأصول المجموعة بھا ت االتصاالت والسلع المتعلقةتزاول المجموعة نشاط واحد وھو تقديم خدما

ة (شركة االتصاالت السعودية وشركة  وات االتصاالت السعودية تتعلق بعملياتھا داخل المملك ). تعمل المجموعة شركة قن
 ل متعددة.خارج المملكة من خالل شركاتھا التابعة وشركاتھا الزميلة ومشاريعھا المشتركة في دو

راد.  ديم تقريراإلي ي قامت بتق أة الت ى المنش اَء عل ا تحسب يوزع اإليراد على القطاع التشغيلي بن ين القطاعات وفق المبيعات ب
  السعار التعامل العادي.

اوزا مستوى  ا تج م اإلفصاح عنھم اقي٧٥إن القطاعين اللذين ت ع ب م تجمي الي ت غيلية األخرى  % وبالت  ضمنالقطاعات التش
  أخرى". تشغيليةاعات "قط

  

 

 

 

  
  



  شركة االتصاالت السعودية
  (شركة مساھمة سعودية)

   ٢٠١٧للفترات المالية االولية لعام  الموجزة الموحدةمالية االولية المعلومات وااليضاحات التكميلية والتي تعتبر مكملة للقوائم ال
   جميع المبالغ باآلف الرياالت السعودية ( ما لم يذكر خالف ذلك )

١٧ 

 

  

  ( تتمة )المعلومات القطاعية  -٥
 :القطاعات  ھا وأصولھا وإلتزاماتھا على أساسيرادات ونتائجإلفيما يلي تحليل لو 

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ 
  )١االيرادات(

  ٤٦٫١٩٨٫٠٢٣  شركة االتصاالت السعودية (المملكة العربية السعودية)
 ٣٫٣٨٩٫٠٨٦  شركة قنوات االتصاالت السعوديةشركة 

 ٨٫٢٠٦٫٠٦٢  )٢(قطاعات تشغيلية أخرى
 ) ٤٫١١٤٫٨٣٣( اإلستبعادات/ التسويات

 ٥٣٫٦٧٨٫٣٣٨   إجمالي االيرادات
 ) ٣٥٫٦٤٩٫١٢٩(  تكلفة العمليات التشغيلية (بإستثناء اإلستھالك واإلطفاء)

 ) ٨٫٠٧٨٫١١٨(  إستھالك وإطفآء
  )٤٠١٫٧٠٣  (برنامج التقاعد المبكرتكلفة

 ٧٢٢٫٧٣٢   ايرادات تمويل
 ) ٣٧٩٫٠٦٢(  تكاليف تمويل

 ) ٦٢٫٥٦٥( ، بالصافيإيرادات (مصاريف) أخرى
 ١١٦٫٢٤٦  زميلة ومشاريع مشتركة،صافيمكاسب إستثمارات في شركات

 ) ٧٠٫١١٠( صافيمكاسب وخسائر أخرى،
 ) ٧٥٠٫٧٩٧(  الزكاة وضريبة الدخل

 ٩٫١٢٥٫٨٣٢   صافي الدخل 
  

ت )١( داخليين. بلغ ارجيين وال الء الخ ن العم ة م رادات الناتج اله، اإلي ذكوره أع ات الم رادات القطاع ل إي اتال تمث ين القطاع ات ب  مبيع
  الف لایر سعودي والتي تم إستبعادھا عند التوحيد. ٤٫١١٤٫٨٣٣(المبيعات بين شركات المجموعة) خالل السنة مبلغ  

  وحلول إس تي سي. شركة االتصاالت السعودية المتخصصةو إنتغراليتضمن قطاع "أخرى" شركة فيفا الكويت وفيفا البحرين و) ٢(

  . )٣( رقم يضاحاإلفي المبينة ھي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة للقطاعات إن السياسات المحاسبية 

 أصول والتزامات القطاعات

  ع بين القطاعات:أداء القطا مراقبةألغراض 

  قطاعاتالمستخدمة بشكل مشترك من قبل  أصول ال يوجد .على القطاعات األصولجميع  توزيعيتم. 

  التزامات مستحقة بشكل مشترك من قبل القطاعات ال يوجد .على القطاعات اللتزاماتجميع ا توزيعيتم. 
 

  معلومات قطاعية أخرى
 ٣١ية في للسنة المنتھ اإلضافات لألصول غير المتداولة

  ٢٠١٦ديسمبر 
  ٨٫٣٨٥٫٩٣١   شركة االتصاالت السعودية

  ٤٨٫٧٩٣   شركة قنوات االتصاالت السعوديةشركة
  ١٫٥٦٣٫٨٣٤    قطاعات تشغيلية أخرى

   ٩٫٩٩٨٫٥٥٨  

  اإليرادات من المنتجات والخدمات الرئيسية
  :لرئيسيةلمنتجات والخدمات الالمجموعة من العمليات  إليراداتفيما يلي تحليل 

شركة االتصاالت 
السعودية (المملكة 
  العربية السعودية)

شركةشركة 
قنوات 

االتصاالت 
 السعودية

   
قطاعات تشغيلية 

  آخرى

    
اإلستبعادات/ 
  التسويات

    
  اإلجمالي

 ٣١للسنة المنتھية في 
  ٢٠١٦ديسمبر 

             

  ٢٨٫٠٧١٫١٣٣      ) ٣٫٩٥٧٫٨٥٧(     ٣٫٢٤٤٫٥٠٠   -   ٢٨٫٧٨٤٫٤٩٠   خطوط الھاتف الجوال
  ٨٫٧٣٨٫٣٩٢      ٢٫٦٢٥٫٧٤٣      ٩٢٨٫٦١٠   -   ٥٫١٨٤٫٠٣٩   البيانات

  ٦٫٣٢٦٫٨٩٠      -     -   -   ٦٫٣٢٦٫٨٩٠   خطوط الھاتف الثابتة
الخدمات المدارة 

  واخرى
  
 ٥٫٩٠٢٫٦٠٤ 

  
 ٣٫٣٨٩٫٠٨٦ 

  
 ٤٫٠٣٢٫٩٥٢  

    
 )٢٫٧٨٢٫٧١٩ (  

    
  ١٠٫٥٤١٫٩٢٣  

  ٥٣٫٦٧٨٫٣٣٨      ) ٤٫١١٤٫٨٣٣(     ٨٫٢٠٦٫٠٦٢  ٣٫٣٨٩٫٠٨٦   ٤٦٫١٩٨٫٠٢٣  

  



  شركة االتصاالت السعودية
  (شركة مساھمة سعودية)

   ٢٠١٧للفترات المالية االولية لعام  الموجزة الموحدةمالية االولية المعلومات وااليضاحات التكميلية والتي تعتبر مكملة للقوائم ال
   جميع المبالغ باآلف الرياالت السعودية ( ما لم يذكر خالف ذلك )

١٨ 

 

 

  ( تتمة )المعلومات القطاعية  -٥
 الرئيسيين معلومات عن العمالء

رادات الاإليرادات الناتجة عن  تتضمن ات إي درھا مبيع ون  ٥٫٨٧٧ق اً  لایرملي ي نشأت من و سعودي تقريب ى الالت مبيعات إل
  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في يرادات المجموعة في إ٪ أو أكثر ١٠ لم يساھم أي عميل آخر بنسبة مة.الحكوقطاع 

 معلومات عن المناطق الجغرافية
 ، كان التوزيع الجغرافي لإليرادات واألصول غير المتداولة كما يلي:٢٠١٦ ديسمبر ٣١في  وللسنة المنتھيةكما في 

للسنة اإليرادات   
 ٣١في  المنتھية
  ٢٠١٦ديسمبر 

األصول غير   
  كما فيالمتداولة 

  *٢٠١٦ديسمبر٣١

األصول غير  
  كما فيالمتداولة 

  *٢٠١٦يناير ١ 

  ٥٥٫٦٨٥٫٣٩٤      ٥٧٫٤٧١٫٦٣٥   ٤٨٫٧٨٣٫٧٦٨   المملكة العربية السعودية
   ٣٫٨١٨٫٣٢٠       ٣٫٧٤١٫١٩٨   ٤٫٨٩٤٫٥٧٠  أخرى

  ٥٩٫٥٠٣٫٧١٤      ٦١٫٢١٢٫٨٣٣   ٥٣٫٦٧٨٫٣٣٨  

  واألصول غير الملموسة. الممتلكات واآلالت والمعداتتشمل * 

 

  والمعدات   واآلالتالممتلكات  -٦

 أراضي ومباني  
شبكات ومعدات 

 االتصاالت
 

  أصول أخرى
أعمال رأسمالية   

  تحت التنفيذ
  

  اإلجمالي
                    لتكلفةا

 ٩١٫٥٤٩٫٠٣٦     ٣٫٤٩٣٫١٤٩      ٦٫٧٨٥٫١٣٣    ٦٧٫١٠٣٫٢٧٦  ١٤٫١٦٧٫٤٧٨     ٢٠١٦يناير  ١كما في
  ٧٫٥٨٣٫٦٥٣      ٧٫٤٠٥٫٥٩٨      ٥٥٫٢٢١   ٢٢٫٨٦٦   ٩٩٫٩٦٨   اإلضافات 

  ) ٧٧٤٫٣٨٥(     -      ) ١١٢٫٦٠٤(  )٥٩٨٫٢٠٤(  )٦٣٫٥٧٧(  االستبعادات 
  -      ) ٧٫٥٣٠٫٣٨٥(     ٧٢٧٫٤٠٦   ٦٫٤٦٦٫٩٠٣   ٣٣٦٫٠٧٦   المحول 

ة ات ترجم أثير فروق ت
ال ة العم ت األجنبي
 ٧٥   واخرى  

 

)١٨٫١١٥( 

 

)٣٠٦ (  

    
  
 )٢٫٧١٠ (  

  

 )٢١٫٠٥٦ (  
ي  ا ف يد كم ٣١الرص

 ١٤٫٥٤٠٫٠٢٠   ٢٠١٦ديسمبر 
 

 ٧٢٫٩٧٦٫٧٢٦ 
 

 ٧٫٤٥٤٫٨٥٠  
    

  ٣٫٣٦٥٫٦٥٢  
  

  ٩٨٫٣٣٧٫٢٤٨  
              

               اإلستھالكات 
 ٥٣٫٥٨٨٫٥١٦     -     ٤٫٦٦٠٫٥٨٥  ٤١٫٢١٧٫٢٥٣  ٧٫٧١٠٫٦٧٨     ٢٠١٦يناير  ١كما في

  ٥٫٩٥١٫٢٦٩        -      ٣٨٥٫٦٦١   ٥٫١١٥٫٤٩٢   ٤٥٠٫١١٦   االستھالك  
  ) ٦١١٫٢٨٣(    -      ) ٩٦٫٣٨٣(  )٤٦٦٫٤٠٢(  )٤٨٫٤٩٨(  اإلستبعادات 

ة ات ترجم أثير فروق ت
ة  الت األجنبي العم

 ٧٦   واخرى 

 

)٩٫٦٠١( 

 

)٢٨٣ ( 

    -   

 )٩٫٨٠٨ ( 
يد كم ي الرص ٣١ا ف

 ٨٫١١٢٫٣٧٢   ٢٠١٦ديسمبر 
 

 ٤٥٫٨٥٦٫٧٤٢ 
 

 ٤٫٩٤٩٫٥٨٠  
     

  - 
  

  ٥٨٫٩١٨٫٦٩٤  
              

  صافي القيمة الدفترية في
 ٦٫٤٢٧٫٦٤٨     ٢٠١٦ديسمبر ٣١

 
 ٢٧٫١١٩٫٩٨٤ 

 
 ٢٫٥٠٥٫٢٧٠  

    
  ٣٫٣٦٥٫٦٥٢  

  
  ٣٩٫٤١٨٫٥٥٤  

  صافي القيمة الدفترية في
 ٦٫٤٥٦٫٨٠٠   ٢٠١٦يناير ١

 
 ٢٥٫٨٨٦٫٠٢٣ 

 
 ٢٫١٢٤٫٥٤٨  

    
  ٣٫٤٩٣٫١٤٩  

  
  ٣٧٫٩٦٠٫٥٢٠  

 
  حتساب األستھالك كالتالي:التم استخدام األعمار اإلنتاجية 

  سنة  ٥٠ - ٢٠  المباني
  ة سن ٢٥ - ٣  شبكات ومعدات االتصاالت 

  ةسن ٢٠ - ٢  أصول أخرى 
 
  



  شركة االتصاالت السعودية
  (شركة مساھمة سعودية)

   ٢٠١٧للفترات المالية االولية لعام  الموجزة الموحدةمالية االولية المعلومات وااليضاحات التكميلية والتي تعتبر مكملة للقوائم ال
   جميع المبالغ باآلف الرياالت السعودية ( ما لم يذكر خالف ذلك )

١٩ 

 

 

  ( تتمة )الممتلكات واآلالت والمعدات  -٦

  األصول المرھونة كضمانات  ١-٦

ة أرض والمعدات  واآلالتضمن الممتلكات تت ومباني مملوكة لشركة تابعة مرھونة مقابل قروض مرابحة للشركة التابعة بقيم
  مليون لایر سعودي). ٩٦: ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي. ( ٩٣

  األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ٢-٦

بكات ب ذ مشروع توسعة ش ة تتضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفي ون لایر سعودي ( ١٫٠٧٨قيم اير  ١ملي  ٧١٦: ٢٠١٦ين
ام  ع للع ع الراب دأ من الرب ي تب نوات الت ع ان تصبح جاھزة للتشغيل خالل الس ي من المتوق  ٢٠١٦مليون لایر سعودي)  والت

ق ٥٣٧. باإلضافة إلى ذلك، تتضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ مبلغ ٢٠١٩وحتى عام  بأصول  مليون لایر سعودي يتعل
ة ل بالخدم ط العمي ات رب ي عملي تم إستخدامه ف ذي سوف ي ل وال دماً من العمي ة  إنشائية من خالل نقد مستلم مق وفير إمكاني وت

ي عام  ائر إنخفاض ف راف بخس م اإلعت ه وت زاع مع  ٢٠١٣الوصول المستمر للخدمة. تم إيقاف العقد مع العميل لحين حل الن
مالية مليون لایر سعودي بسبب ال ٤٠بقيمة  ال الراس دات المستخدمة. تتضمن األعم تقادم في التكنولوجيا لبعض اآلالت والمع

  تحت التنفيذ مشاريع معينة لبناء شبكة اتصاالت في مناطق نائية في المملكة العربية السعودية. 

  والشھرة األصول غير الملموسة -٧

    
برامج حاسب 

 آلي
تكلفة إستقطاب 

  جموعالم   أخرى*  تراخيص    العمالء 
          لتكلفةا

  ١٥٫٥٥٤٫٤٣٢     ١٫٨٨٢٫٤٠٤   ٤٫٩٦٩٫٣٤٢   ٢٫٠٨٨٫١٢٣ ٦٫٦١٤٫٥٦٣    ٢٠١٦يناير   ١كما في
  ٢٫٤١٤٫٩٠٥     ٢٩٥٫٤٦٥  -   ٧٤١٫٧٢٢  ١٫٣٧٧٫٧١٨   إضافات
  -     ) ١٢٠٫٠٠٠( -   -  ١٢٠٫٠٠٠   المحول

الت ة العم ات ترجم ر فروق أث
  ية واخرىاألجنب

  - 
)٦٨٫٤٣٠( 

 
٤٧٠  

 
)٢٩٠ (  

  
 )٦٨٫٢٥٠ (  

  ١٧٫٩٠١٫٠٨٧     ٢٫٠٥٧٫٥٧٩    ٤٫٩٦٩٫٨١٢      ٢٫٧٦١٫٤١٥    ٨٫١١٢٫٢٨١    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

ي وط ف ة والھب اءات المتراكم اإلطف
 القيمة

         

  ٧٫٩٩٨٫٥٧٥     ٥٦٨٫١٦٧   ١٫٤٩٥٫٩٥٢   ١٫٤٦٤٫٣٦٣  ٤٫٤٧٠٫٠٩٣    ٢٠١٦يناير   ١كما في
  ٢٫١٢٦٫٨٤٩     ٢٨٢٫٠٧١   ٢٠١٫٢٧٨   ٧٨٠٫٣٧١  ٨٦٣٫١٢٩  اإلطفاء

الت ة العم ات ترجم ر فروق أث
  األجنبية واخرى

  
 - 

 
)٦٤٫٦١٤( 

  
 ١١٦  

  
)٢٨٢ (  

   
 )٦٤٫٧٨٠ (  

  ١٠٫٠٦٠٫٦٤٤     ٨٤٩٫٩٥٦   ١٫٦٩٧٫٣٤٦   ٢٫١٨٠٫١٢٠  ٥٫٣٣٣٫٢٢٢   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
  صافي القيمة الدفترية في

   ٢٠١٦ديسمبر ٣١
  

 ٢٫٧٧٩٫٠٥٩ 
 
 ٥٨١٫٢٩٥ 

  
 ٣٫٢٧٢٫٤٦٦  

 
 ١٫٢٠٧٫٦٢٣ 

   
  ٧٫٨٤٠٫٤٤٣  

 صافي القيمة الدفترية كما في
  ٢٠١٦يناير١

   
 ٢٫١٤٤٫٤٧٠ 

 
 ٦٢٣٫٧٦٠ 

  
 ٣٫٤٧٣٫٣٩٠  

  
 ١٫٣١٤٫٢٣٧  

     
  ٧٫٥٥٥٫٨٥٧  

  

الف لایر  ٧٥٫٦١٢بند "آخرى" أصول غير ملموسة تعاقدية مثل شبكة الكابل البحري واتفاقيات امتياز وشھرة بمبلغ يتضمن *
 الف لایر سعودي ). ٧٥٫٦١٢: ٢٠١٦يناير  ١سعودي ( 

  إلحتساب اإلطفاء:المستخدمة األعمار اإلنتاجية 
  سنوات ٥  ليآبرامج حساب 

  شھر ١٨-١٢  لعمالء تكلفة استقطاب ا
  سنة  ٣٠ – ٢٠  تراخيص  االتصاالت

  سنوات  ٥ -٣ أخرى
  

  :٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في  اإلطفاءإنتھاء وتواريخ للرخص  القيمة الدفترية صافي فيما يلي بياناً ب

  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر٣١ فترة إنتھاء اإلطفاء الدولة

  ٢٫٣٢٤٫٥٣٧    ٢٫١٩٤٫١٨٩  ٢٠٣٣ديسمبر  الكويت
   ٧٤٧٫٩٦٤    ٧٢٣٫٣٨٦  ٢٠٣٤فبراير  بحرينال

  ٤٠٠٫٨٨٩    ٣٥٤٫٨٩١  ٢٠٢٦مايو٣١  المملكة العربية السعودية
   ٣٫٤٧٣٫٣٩٠    ٣٫٢٧٢٫٤٦٦  
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 المخزون  -٨

  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  

  ١٫١٧٣٫٠٣٠     ٧٩٣٫٤٦٠   بضاعة محتفظ بھا إلعادة البيع

  ) ٢٤٩٫٨١٦(    ) ٣٢٦٫٦٩٤(   ناقصاً: مخصص للمخزون بطئ الحركة

    ٩٢٣٫٢١٤     ٤٦٦٫٧٦٦  
  
  

  إن تحليل حركة مخصص المخزون بطئ الحركة على النحو التالي:
 ٣١للسنة المنتھية في  

  ٢٠١٦ديسمبر 
  ٢٤٩٫٨١٦   الرصيد في بداية السنة الحالية

  ) ٥٣٫٦٢٧(   واخرىتخفيض قيمة المخزون بطئ الحركة
  ١٣٠٫٥٠٥    المحمل خالل السنة

   ٣٢٦٫٦٩٤  
 

  التجاريون وآخرونالمدينون  -٩
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر٣١ 

  ١٠٫٤٦٢٫١٤٦    ١٦٫٧٦١٫٨٢٦  مدينون تجاريون
  ) ٢٫٧٣٢٫٠٨٨(   )٣٫٠٠٦٫٣٦٨( ديون مشكوك في تحصيلھامخصص 

  ٧٫٧٣٠٫٠٥٨    ١٣٫٧٥٥٫٤٥٨  
     مدينون آخرون

  ٤٫٣٤٣٫٠٥٦    ٥٫٣٢٥٫٠٨٢   إيردات غير مفوترة -
  ٦٥٩٫٤٠٨    ٦٧٩٫٣٨٤   مدينون غير تجاريون -
  ٨٫٢٢٣    ٨٫٢٢٥   أخرى-
  ١٢٫٧٤٠٫٧٤٥    ١٩٫٧٦٨٫١٤٩  

  

  المدينون التجاريون  ١ -٩
ة عند تحديد إمكانية تحصيل الذمم التجارية المدينة، تأخذ المجموعة باالعتبار أي تغير في جودة االئتمان للذمم المدينة التجار ي

ر  رة وغي دة العمالء كبي ان محدوداً ألن قاع من تاريخ منح االئتمان حتى تاريخ نھاية الفترة المالية. يعتبر تركز مخاطر االئتم
تم  مرتبطة ببعضھا. يتم تحليل متطلبات ھبوط القيمة فيما يتعلق بالعمالء واألطراف ذات العالقة الرئيسية على اساس فردي. ي

  .اجماليجزئة  والمدينين الثانويين االخرين للتأكد من عدم وجود ھبوط في قيمتھا على اساس اجراء تقييم لعمالء الت

ر من ١٠٠مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا بنسبة باحتساب قامت المجموعة   ٣٦٠% لجميع الذمم المدينة المستحقة ألكث
ر تي اليوماَ باستثناء الجھات ذات العالقة بناءاَ على خبرة المجموعة السابقة  رة أكث تحقة لفت تبين أن مثل ھذه الذمم المدينة المس

  يوم غير قابلة للتحصيل. ٣٦٠من 

دره يتضمن  غ ق ى مبل رة عل ة الفت ي نھاي ا ف اريين كم دينين التج يد الم عودي ( ١٢٫٥٣٤رص ون لایر س اير  ١ملي : ٢٠١٦ين
ر من ة.ال يوجد ھناك يكومجھات حعلى مليون لایر سعودي) مستحق  ٦٫٥٤٦ ون أكث % من مجموع ١٠عمالء آخرون يمثل

  رصيد المدينين التجاريين.

ادينة التجارية المبلغت الذمم  ي قيمتھ وط ف ديھا ھب ةداخل  الخارجيين الءللعم التي ليس ل ة السعودية والبحرين  المملك العربي
ت غ والكوي عودي و ١٨٫٩٣٠ مبل ون لایر س عودي و ٥٣٥ملي ون لایر س ون لایر  ٣٠٣ ملي عوديملي اير  ١( س : ٢٠١٦ين
  .ليعلى التوا ،مليون لایر سعودي) ٢٧٥ سعودي و مليون لایر ١٩٤مليون لایر سعودي،  ١٢٫٢٧٢

م  ة ول رة المالي يشمل رصيد المدينين التجاريين على مبالغ (راجع تحليل أعمار الذمم المدينة أدناه) متأخرة السداد في نھاية الفت
ا زالت تقم المجموعة باحتساب مخصص ھبوط  ة وم ى الجودة االئتماني ر جوھري عل م يطرأ أي تغيي في القيمة  وذلك ألنه ل

  ھذه المبالغ قابلة للتحصيل. 
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 ( تتمة ) التجاريون وآخرونالمدينون  -٩

  ( تتمة )المدينون التجاريون  ١ -٩
  فيما يلي تحليالً بأعمار الذمم المدينة التجارية:

  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر ٣١  
  ٤٫٣٤٣٫٠٥٦    ٥٫٠٩١٫٩٨٢  متأخرة السداد وليس لديھا ھبوط في قيمتھاغير

    متأخرة السداد وليس لديھا ھبوط في قيمتھا:
    ٦٢٨٫٠٥٠    ١٫٣٠٠٫٩٨٥   يوم ٣٠–١
  ٨٩٢٫٨٧٥    ١٫٧٠٨٫٣٧٠   يوم ٩٠–٣١
  ٩٥١٫٣٦٦    ١٫٦١٥٫٧٧٣   يوم  ١٥٠–٩١
  ٢٫٣٦٠٫٩١١    ٢٫٤٦٦٫٨١٧   يوم ٢٧٠ –١٥١
  ٩٢٤٫٦٦١    ١٫٨٩٩٫٦٧٧   يوم ٣٦٥ –٢٧١

<٢٫٦٣٩٫٨٢٦         ٥٫٦٨٤٫٥٤٥   ٣٦٥  
  ١٢٫٧٤٠٫٧٤٥    ١٩٫٧٦٨٫١٤٩   المجموع 

 
  ما يلي: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١حركة مخصص  الھبوط في القيمة كما في 

 ٣١للسنة المنتھية في   
  ٢٠١٦ديسمبر 

  ٢٫٧٣٢٫٠٨٨   الرصيد في بداية السنة 
  ٧٧٥٫٠٥٠  خسارة الھبوط في القيمة المعترف بھا للمدينين التجاريين

  )٥٠٠٫٧٧٠( واخرىالمبالغ المشطوبة خالل السنة الغير قابلة للتحصيل
  ٣٫٠٠٦٫٣٦٨   الرصيد في نھاية السنة 

  

 الجھات الحكومية والجھات ذات العالقة بالحكومة  ٢-٩
ع ال ة م ذمم المدين الي ال غ إجم ة بل ات الحكومي عودي ١٢٫٥٣٤جھ ون لایر س عودي  ٦٫٥٤٦و ملي ون لایر س ي ملي ا ف  ٣١كم

ةعلى التوالي.  ٢٠١٦يناير  ١و   ٢٠١٦ديسمبر  ون لایر سعودي ٣٫٧٨٤ وبلغ إجمالي الذمم الدائنة مع الجھات الحكومي  ملي
ة  على التوالي ٢٠١٦يناير  ١و  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في  مليون لایر سعودي ٢٫٠١٠ و ار األرصدة المدين أن أعم ا ب .علم

 القائمة مع الجھات الحكومية كما في :

  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر ٣١  
  ٣٫٨٦١٫٥٧١     ٦٫٧٢٤٫١٨٦   سنة أقل من 

  ٢٫٦٨٤٫٣٩٧     ٤٫١٠٨٫٤٣٢   أكثر من سنة إلى سنتين
  -     ١٫٧٠١٫٠٨٦   أكثر من سنتين

  ٦٫٥٤٥٫٩٦٨     ١٢٫٥٣٣٫٧٠٤  
  

  

 األصول األخرى  - ١٠
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر ٣١    

  ٣٥١٫٧٧٨     ٤٩٩٫٧٦٦  مصاريف مدفوعة مقدما 
  ١٫٠٨٠٫٠٥٢     ٤٩٥٫٢٠٢   دفعات مقدمة

  ٥٩٦٫٧٩٧     ٤٥١٫١٥٢   مصاريف مؤجلة 
  ٣٫٥٧٣     ٥٫١٥٤   أصول أخرى

  ٢٫٠٣٢٫٢٠٠     ١٫٤٥١٫٢٧٤     
  

  ١٫٦١٨٫٠٥٣     ١٫٢٠٠٫٦٣٦   متداولة  
  ٤١٤٫١٤٧     ٢٥٠٫٦٣٨  غير متداولة  

  ٢٫٠٣٢٫٢٠٠     ١٫٤٥١٫٢٧٤     
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 األصول المالية اآلخرى - ١١
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

     الربح أو الخسارة  قائمةأصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
  ١١٫٧١٣    ٣٫٠٧٧   ) ١منتجات مشتقة (

    ٣٫٩٧٥٫٩٤٩     ٣٫٩٨٣٫٠٢٧  )٢الربح أوالخسارة (قائمةالية مصنفة بالقيمة العادلة من خاللأصول م
  ٣٫٩٨٧٫٦٦٢     ٣٫٩٨٦٫١٠٤ 

     قروض مدرجة بالتكلفة المطفأة
  ١٫٤٠٧٫٦٢٣     ١٫٤٢٢٫٦٠٢   )٦صكوك (

  ١٫٢٥٤٫٦٢٦     ١٫١٦٣٫٩٩٦    )٤) (٣مرابحات (
  ٦٥١٫٦٧٤     ٦٢٥٫٣٩٠   )٥قروض لموظفين (

  ٥٥٢٫٦٨٥     ٢٨١٫٢٧٢  )٨) (٧قروض وذمم مدينة أخرى (
  ٣٫٨٦٦٫٦٠٨     ٣٫٤٩٣٫٢٦٠  
     

  ١٧١٫٨٨٨     ٤١٥٫٠٠٥  )٩(استثمارات متاحة للبيع 
  ٨٫٠٢٦٫١٥٨     ٧٫٨٩٤٫٣٦٩  
   

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
   

  ٢٠١٦يناير  ١
     

  ٧٠٦٫٤٢٩     ٤٩٢٫٨١٢   متداولة  
  ٧٫٣١٩٫٧٢٩     ٧٫٤٠١٫٥٥٧   ة غير متداول

  ٨٫٠٢٦٫١٥٨     ٧٫٨٩٤٫٣٦٩  
 
 

ي مقايض -١ دخول ف ة اإلقتصادية. إن مقايض ةقامت شركة فيفا البحرين بال تراتجيتھا التحوطي ربح كجزء من اس دل ال  ةمع
 معدل الربح مدرجة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة.

 

  

ع استثمارية م محفظةقامت الشركة بإنشاء  -٢ وك بتنوعة م ة ودوليمن الي حلي اني ع ار لایر  ٤ ةبقيمة ذات تصنيف ائتم ملي
دفع رأس المالل مع حماية كاملةأعوام  ةتتجاوز الخمس الولمدة  سعودي . تشمل المحفظة مرابحات متنوعة ( ربح ثابت ي

ة إسالمية.  تح تقات مالي ة ) وأدوات ومش ات ثابت د مضمون بتاريخ االستحقاق )، صكوك ( تدفع كوبون ق المحفظة عائ ق
ة من  ة العادل م ادراج المحفظة بالقيم بالحد األدنى وعائد إضافي معتمد على آداء األدوات والمشتقات المالية اإلسالمية. ت

ة تعرض ير المالي حيث أن الشركة تدير وخالل الربح أو الخسارة عند التحول للمعايير الدولية للتقر أداء المحفظة بالقيم
 العادلة.  

امش جل ولمدة خمس سنوات وباألكمرابحات طويلة  محليبنك  لدى لایر سعوديمليار  ١ستثمار مبلغ اب الشركة قامت -٣ ھ
ة ٣ربح سنوي يبلغ  غ القيم ة. تبل رة المالي ة الفت ي نھاي ا ف ة كم داد أو منخفضة القيم اخرة الس ر مت %. إن ھذه األصول غي

ي  ا ف ة كم مبر  ٣١الدفتري غ  ٢٠١٦ديس عودي ( ١٫١٥٦٫٤١٨مبل اير  ١ألف لایر س الف لایر  ١٫٠٨٧٫٠١٧: ٢٠١٦ين
  سعودي).

ح سنوي  -٤ امش رب نتين وبھ قامت شركة فيفا البحرين بإستثمار مع بنك دولي على شكل مرابحة نقدية طويلة األجل لمدة س
اخرة ال٢٫٢٥يبلغ  ر مت ذه األصول غي ى. إن ھ ة (أ) كحد أدن اني من فئ داد أو %. لدى األطراف األخرى تصنيف ائتم س

ة نة المالي ة الس ي نھاي ا ف ة كم ي  .منخفضة القيم ا ف ة كم ة الدفتري غ القيم مبر  ٣١تبل غ  ٢٠١٦ديس ف لایر  ٧٫٥٧٨مبل أل
 الف لایر سعودي). ١٦٧٫٦١٠: ٢٠١٦يناير  ١سعودي (

 
 
 

رة   -٥ يارات لفت ازل وس دة لغرض شراء من دون فائ نة و ٢٥منحت الشركة موظفيھا قروض ب وال ٤س ى الت نوات، عل ي. س
رك  د ت فترة السداد تكون بقسط ثابت على مدة القرض في حال بقاء الموظف في الخدمة وإال فيجب دفع المبلغ بالكامل عن

ي وبضمان من  ٢٠١٦الموظف الشركة. أي قرض جديد يتم تقديمه للموظف بعد يونيو  ك تجاري محل ه من بن يتم تمويل
 كامل.الشركة. تتحمل الشركة تكلفة تمويل ھذه القروض بال

ي ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١في  -٦ تثمار ف يا القابضة المحدودة باالس ة ، قامت شركة إس تي سي آس ون يمل ١٫٥٠٨صكوك بقيم
اليز دة ي لرينجت م ن ٥٠م د س تدعاء بع ة لالس امش ١٠ة ( قابل نوات ) وبھ ح س س غرب ل١٠٫٧٥ نوي يبل م تموي  %. ت

نوات بالرين بقرضاستثمارالصكوك  دة عشر س ة لم ة عائم ة.آجل بعمول ة مماثل ل قيم اليزي مقاب دى األطراف  جت الم ل
المقابلة تصنيف أئتماني من فئة (أ) كحد أدنى. إن ھذه األصول غير متأخرة السداد أو منخفضة القيمة كما في نھاية السنة 

ي  ألف لایر سعودي ١٫٤٢٢٫٦٠٢المالية وتبلغ قيمتھا  ا ف اير  ١( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كم الف  ١٫٤٠٧٫٦٢٣: ٢٠١٦ين
  سعودي). لایر
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 ( تتمة )األصول المالية اآلخرى  -١١

ة لشركة  -٧ وات االتصاالت السعودية قامت الشركة التابع غ  شركة قن ة بمبل داع وديع ك  ٢بإي دى بن ون لایر سعودي ل ملي
 مليون لایر سعودي). ٧٫٦: ٢٠١٦يناير  ١تجاري محلي في ُعمان (

غ لدى إحدى الشركات التابعة للمجموعة وھي شركة االتصا -٨ وردين بمبل  ٧٩٫٩٥٠الت لالستثمار التجاري، محتجزات م
 الف لایر سعودي). ٧٩٫٩٥٠: ٢٠١٦يناير  ١ألف لایر سعودي (

و صندوق  -٩ ال الجريء وھ ي صندوق رأس الم ركة ف تثمار الش ن اس كل رئيسي م ع بش ة للبي تثمارات المتاح ل االس تتمث
ل  ي تعم ئة الت طة الناش غيرة والمتوس ركات الص ي الش تثمر ف وق يس ي الس ات ف ة المعلوم االت وتقني ال اإلتص ي مج ف

غ  ركة بمبل ل الش ن قب ة م تثمارية المملوك دات االس يم الوح م تقي ة أخرى. ت واق عالمي عودي وأس ون لایر  ٤٠٩٫٤الس ملي
اير  ١(  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١سعودي كما في  تثمر  ١٦٦٫٣: ٢٠١٦ين أن الشركة ھي المس اً ب ون لایر سعودي ). علم ملي

 .مليون لایر سعودي ٤٦٫٩ياً في ھذا الصندوق. خالل السنة، قامت الشركة باستثمار إضافي بمبلغ الوحيد حال
 

ا  كما تشمل االستثمارات المتاحة للبيع استثمارات الشركة في الشركة السعودية لقياس وسائل اإلعالم، والتي بدأت أعمالھ
ة  في مجال تقديم قياس لوسائل اإلعالم بھدف ٢٠١٤في أوائل عام  ة العربي ي المملك ات ف د سوق اإلعالم بالمعلوم تزوي

ركة  ك الش عودية. تمتل الغ ١٠٫٤٢الس ا الب ن رأس مالھ والي  ٥٤% م ادل ح ا يع عودي م ون لایر س ون لایر  ٥٫٦ملي ملي
 مليون لایر سعودي). ٥٫٦: ٢٠١٦يناير  ١( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١سعودي كما في 

  
  

  الشركات التابعة - ١٢

  لشركات التابعة المملوكة بصورة مباشرة من قبل الشركة كما في نھاية الفترة المالية:فيما يلي بياناً با

  نسبة الملكية الفعلية للمجموعة   بلد التأسيس والنشاط   اسم الشركة التابعة
  ٢٠١٦يناير  ١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   

العربية لخدمات اإلنترنت واإلتصاالت ةالشرك
المملكة العربية السعودية ١  المحدودة ( حلول اس تي سي) 

  
١٠٠%  

  
١٠٠%  

االتصاالت لالستثمار التجاريةشرك
المملكة العربية السعودية ٢ المحدودة (تي سي اي سي)

  
١٠٠%  

  
١٠٠%  

  %١٠٠  %١٠٠مملكة البحرين ٣ فيفا البحرين (فيفا البحرين)ةشرك
  %١٠٠  %١٠٠ المملكة العربية السعودية ٤ عقاالت المحدودة (عقاالت)ةشرك
المتخصصةالسعودية االتصاالتشركة

٥ 
 

 المملكة العربية السعودية
  

١٠٠%  
  

١٠٠%  
  %١٠٠  %١٠٠ المملكة العربية السعودية ٦ )(  سفايرالمحدودة–سفاير المحدودة شركة
إس تي سي تركيا القابضة المحدودةشركة

 ٧  (شركة إس تي سي تركيا)
 

  جزرفيرجن البريطانية
  

١٠٠%  
  

١٠٠%  
إس تي سي آسيا القابضة المحدودة (إسشركة

 ٨  تي سي آسيا)
 

  جزرفيرجن البريطانية
  

١٠٠%  
  

١٠٠%  
–إس تي سي الخليج لإلستثمار القابضةشركة

 ٩  (إس تي سي الخليج)
 

 مملكة البحرين
  

١٠٠%  
  

١٠٠%  
المحدودةقنوات االتصاالت السعوديةةشرك

 ١٠  ) (سيلكو سابقاَ 
 

 ديةالمملكة العربية السعو
 
٦٠ %  

  
٦٠%  

  %٢٦  %٥١٫٨ دولة الكويت ١١ )الكويتفيفا(الكويتية االتصاالتةشرك
 

يحلول اس تي سي  تأسست -١ ي  ف ة ف لالمملك ي الشركة تعمل ،٢٠٠٢ أبري ديم ت ف اريع وتشغيل اإلنترنت خدماتق  مش
ل االتصاالت ات ومعالجة ونق ي المعلوم ي لسعوديةا االتصاالت جموعةواستحوذت م ،ديالسعو السوق ف  ديسمبر ف

 % في رأس مال ھذه الشركة.١٠٠كامل الحصص  على ٢٠٠٧

يي التجار ستثمارلإل االتصاالت شركة تأسست -٢ ة ف ي المملك وبرأ ف ھا ٢٠٠٧ كت م تأسيس د ت  وصيانة تشغيل بغرض وق
ال االتصاالت شبكات بكات تنظيم  وأعم ي الحاسب ش تاإل وشبكات اآلل  رامجوب نظم وتركيب وتشغيل وصيانة نترن

 .المعلومات وتقنية االتصاالت

ت  -٣ اتأسس ركة فيف ر  ش ي فبراي رين ف ي  ٢٠٠٩البح رينف ة البح ديم مملك وم بتق ة  وتق االت المتنقل دمات االتص ة خ كاف
ي  ةالتجاري عملياتھاواالتصاالت الدولية والنطاق العريض والخدمات األخرى ذات الصلة بالسوق البحريني، وقد بدأت  ف

 .٢٠١٠مارس  ٣



  شركة االتصاالت السعودية
  (شركة مساھمة سعودية)

   ٢٠١٧للفترات المالية االولية لعام  الموجزة الموحدةمالية االولية المعلومات وااليضاحات التكميلية والتي تعتبر مكملة للقوائم ال
   جميع المبالغ باآلف الرياالت السعودية ( ما لم يذكر خالف ذلك )

٢٤ 

 

 ( تتمة )الشركات التابعة  - ١٢

االت  تأسست -٤ ارس ي فشركة عق وم ٢٠١٣م ة وتق ي المملك ديم  ف اوالت وتق ار والمق تثمار وإدارة العق ك وإس ة وتمل بإقام
 .خدمات االستشارات واالستيراد والتصدير لصالح شركة االتصاالت السعودية. لم تبدأ الشركة عملياتھا التجارية بعد

و) شركة االتصاالت ال تأسست -٥ ي عامة (براف ر ف ة ، ٢٠٠٢فبراي ي المملك اير  واستحوذت ف ي ين ى٢٠١٤الشركة ف  م عل
الغ(برافو) شركة  % من١٠٠نسبة  ا  رأس والب ون  ٢٠٠مالھ ذه الشركة لایر سعودي. وملي ال تعمل ھ ي مجال األعم ف

لكية واأل زة االتصاالت الس ي أجھ ة ف ة والتجزئ تيراد الكھربائية وشبكات االتصاالت وتجارة الجمل ة واس زة الكھربائي جھ
ع  وتسويق وتركيب وصيانة أجھزة االتصاالت السلكية والالسلكية وتقنية المعلومات المرخصة.  ٢٠١٧خالل الربع الراب

   .شركة االتصاالت السعودية المتخصصةتم تغيير اسم الشركة الى 

ة وافي  وتعمل ٢٠١٤شركة سفاير في المملكة في يونيو  تأسست -٦ ي تجارة الجمل ة الحاسب األل زة وأنظم ي أجھ ة ف لتجزئ
ة واإلواالتصاالت السلكية والالسلكية ومعدات اإل زة نترنت ومواد الدعاي ة وأجھ زة الكھربائي ار واألجھ عالن وقطع الغي

ع الخدماتلي ومعدات نقاط البيع اآلالدفع اآل ع وبي ز االتصاالت والبي اء مراك  .لية وبيع خدمات مشغلي االتصاالت وإنش
داءاً ٢٠١٧وفمبر في ن ، قرر مجلس إدارة الشركة تصفية شركة سفاير ودمج أعمالھا مع شركة االتصاالت السعودية ابت
   .٢٠١٨عام  خالل الشركةومن المتوقع استكمال اإلجراءات القانونية لتصفية  ٢٠١٨يناير  ١من 

ي الشركات الت -٧ ي قطاع شركة اس تي سي تركيا ھي شركة ألغراض خاصة تقوم باالستثمار ف ي تعمل بشكل اساسي ف
انون  دودة تأسست بموجب ق ؤولية مح ركة ذات مس ي ش ا ھ ي تركي ي س ا. اس ت وب افريقي ا وجن ي تركي اإلتصاالت ف

ديم الخدمات ٢٠٠٤الشركات التجارية في جزرفيرجن البريطانية  ا ھو تق ي سي تركي . إن النشاط الرئيسي لشركة اس ت
 ستثمارية نيابة عن الشركة.والدعم الالزم المتعلق باألنشطة اإل

ى حصة  ا عل ي سي تركي ة ٣٥أستحوذت شركة اس ت وم المحدودة بقيم ه تيلك ال شركة أوجي ار  ٣٫٦% من رأس م ملي
  .بسعر الصرف في ذلك التاريخ ٢٠٠٨مليار لایر سعودي في أبريل  ١٣٫٥دوالر، مايعادل قيمة 

راف . بالكامل في أوجيه تليكوم استنفاد رصيد إستثمار المجموعة و بسبب الخسائر المستمرة توقفت المجموعة عن اإلعت

ائر  .بحصتھا في الخسائر اإلضافية ة بلغت تلك الخس وق الملكي ر حق ة وتغي االمتراكم رف بھ ر معت ي تجاوزت  الغي الت
تثمار ي  ١٫٨١٨ رصيد االس ا ف عودي كم ون لایر س مبر ٣١ملي مبر  ٣١( ٢٠١٧ ديس ون لایر  ١٫٢٧٧: ٢٠١٦ديس ملي

زام  .سعودي) ى االلت درتھا عل ة وق تحقات القروض الحالي ة لتسوية مس ا صعوبات مالي وم حالي ه تيلك تواجه شركة أوجي
ى االستمرار.  ه لالتصاالت عل درة شركة أوجي كاً حول ق ك ش بالتعھدات المالية المتفق عليھا مع المقرضين. وقد أثار ذل

 ثمار بما يتماشى مع إستراتيجية المجموعة.تقوم المجموعة حاليا بدراسة الخيارات المتاحة لھذا االست
  

ة  -٨ رجن البريطاني ي جزرفي ة ف اس تي سي آسيا ھي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب قانون الشركات التجاري
ا٢٠٠٧يوليو  ٢٤بتاريخ  ٢٠٠٤ تثمارات  ، وھي شركة ألغراض خاصة تستثمر في شركات عاملة في ماليزي ك إس وتمل

ي ھي أيضاً في شركة اس تي سي ما ة بالكامل) والت ة مملوك ا) (شركة تابع ليزيا القابضة المحدودة (اس تي سي ماليزي
إن ٢٠٠٤شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب قانون الشركات التجارية في جزرفيرجن البريطانية  دورھا ف . وب

ا%  في مجموعة ٢٥شركة اس تي سي ماليزيا القابضة المحدودة تمتلك حصة  جي اس ام القابضة. إن النشاط  نجبيناري
تثمارية  الزم بشأن األنشطة اإلس دعم ال ديم الخدمات وال ا ھو تق ة لھ يا والشركات التابع ي سي آس الرئيسي لشركة اس ت

 الخاصة بالشركة.
تثمارية الخاصة  الزم بشأن األنشطة اإلس دعم ال ديم الخدمات وال ا ھو تق ي سي ماليزي إن النشاط الرئيسي لشركة اس ت

 بالشركة.
ارس  ١٢بتاريخ  ٦٨٠٦١ - ١شركة اس تي سي الخليج تأسست بمملكة البحرين بموجب  السجل التجاري رقم -٩ . ٢٠٠٨م

دى شركة  ة عن الشركة. ل تثمار بالنياب إن النشاط الرئيسي للشركة تقديم الخدمات والدعم الالزم فيما يتعلق بأنشطة اإلس
ي اس تي سي الخليج الشركات التابعة التالية  اً ف م تسجيلھا تجاري ارس  ١٣المملوكة بالكامل في مملكة البحرين والتي ت م

ة ٢٠٠٨ تثمار بالنياب ق بأنشطة اإلس . إن الھدف الرئيسي لھذه الشركات التابعة ھو تقديم الخدمات والدعم الالزم فيما يتعل
 عن الشركة.

   (اس بي سي). ١شركة اس تي سي الخليج القابضة لإلستثمار  - أ
  (اس بي سي).  ٢ي سي الخليج القابضة لإلستثمار شركة اس ت -  ب
  (اس بي سي).  ٣شركة اس تي سي الخليج القابضة لإلستثمار  - ج

  



  شركة االتصاالت السعودية
  (شركة مساھمة سعودية)

   ٢٠١٧للفترات المالية االولية لعام  الموجزة الموحدةمالية االولية المعلومات وااليضاحات التكميلية والتي تعتبر مكملة للقوائم ال
   جميع المبالغ باآلف الرياالت السعودية ( ما لم يذكر خالف ذلك )

٢٥ 

 

  

 ( تتمة )الشركات التابعة  - ١٢
ي تأسست  ٣تمتلك شركة اس تي سي الخليج القابضة لإلستثمار رال القابضة الت ي شركة إنتغ تثمار ف (اس بي سي) اإلس

ي  ة البحرين ف و في مملك غ  ٢٠٠٩يوني ال يبل رأس م ي ٢٨ب ار بحرين ون دين ادل حوالي  ملي ا يع ون لایر  ٢٨١أي م ملي
ك  وكانت المجموعة سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ بة تمتل ي  % من٥١نس رال ، وف ال شركة إنتغ رأس م

مبر  بة ٢٠١١ديس تھا بنس ة حص غ ٢٠م زادت المجموع ي %،٧١% لتبل رال ھ ك إنتغ ة تمل ركة قابض ي  ش اً ف حصص
  في دول الخليج. شركات تعمل في مجال خدمات المحتوى واإلعالم الرقمي

  

ي  وتزاول ٢٠٠٨في المملكة في يناير  سيلكوشركة  تأسست -١٠ ة ف ة والتجزئ ارة الجمل ات الشحن تج زة وخدمات بطاق أجھ
ةاآللي معدات االتصاالت وخدمات الحاسب و ة وصيانة وتشغيل  وبيع وإعادة بيع كافة خدمات االتصاالت الثابت والمتنقل

ي ديسمبر شركة ال استحوذت ولھا فروع في البحرين وُعمان. المجمعات التجارية، وتعمل الشركة في السوق السعودي ف
ون لایر سعودي١٠٠ رأس مالھا والبالغ % من شركة سيلكو٦٠ على حصة بنسبة ٢٠١١ ي ملي ، ٢٠١٦ديسمبر  ٢٥. ف

ي قام مجلس إدارة الشركة بتقديم عرض  اد سيل ف يلكو شركةلالستحواذ على حصة شركة اتح ة  س ك ٤٠والبالغ % وذل
دره  ي  ٤٠٠بمبلغ وق ون لایر سعودي.  ف اير  ١٧ملي ة ٢٠١٧ين ل ملكي ة لشراء ونق اء من اإلجراءات الالزم م االنتھ ، ت

ل شركة اإلتصاالت السعودية  ع الثالث  .االسھم المتبقية في سيلكو ، وبالتالي اصبحت مملوكة بالكامل من قب خالل الرب
 تم تغيير اسم الشركة الى شركة قنوات االتصاالت السعودية. ٢٠١٧

ي سي)  بنفس النشاط شركتان تابعتانلدى شركة قنوات االتصاالت السعودية  وھما شركة سيل المتقدمة المحدودة (اس ب
  في مملكة البحرين، وشركة سيل الدولية في سلطنة عمان. 

  

الغ ٢٦حوذت الشركة على ، است٢٠٠٧في ديسمبر  -١١ ويتي، أي  ٥٠% من رأس مال شركة فيفا الكويتية الب ار ك ون دين ملي
ي مجال خدمات  ٦٨٧ما يعادل تقريبا  ذه الشركة ف اريخ. تعمل ھ ك الت ي ذل مليون لایر سعودي حسب سعر الصرف ف

ويتي دأ الھاتف النقال في السوق الك د ب ة وق ا التجاري ي ت عملياتھ ي . ت٢٠٠٨ديسمبر  ٤ف اھمة ف ا كشركة مس م إدراجھ
اريخ  ة بت ألوراق المالي ت ل مبر  ١٤سوق الكوي وم٢٠١٤ديس ة ال . تق إدارةمجموع ا ب ة  فيف بة عن الكويتي وم بالمحاس وتق

  أغلبية مجلس إدارة فيفا الكويتية.لسيطرتھا على استثمارھا فيھا كشركة تابعة نظراَ 
اً ٢٠١٥ديسمبر  ٢٧في  ا الشركة ، قدمت الشركة عرضا إختياري ي ال تملكھ ة والت ا الكويتي لشراء األسھم المصدرة لفيف

ة ٧٤والتي تمثل  ا الكويتي % من األسھم المصدرة لفيفا الكويتية. تم تقديم ھذا العرض من قبل الشركة لمساھمي شركة فيف
ي  ١٢٫٣٧بقيمة دينار كويتي واحد لكل سھم (أي ما يعادل  ذا العرض ف رة ھ اير  ٣١لایر سعودي) وانتھت فت . ٢٠١٦ين

ذا العرض  ت ھ ي قبل ھم الت دد األس غ ع ل  ١٢٨٫٨٦٠٫٥١٨وبل ھم تمث ا  ٢٥٫٨س ھم المصدرة لفيف الي األس ن إجم % م
  الكويتية. 

  

 تفاصيل الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل ولھا حقوق ملكية غير مسيطرة جوھرية ١- ١٢

ة يبين الجدول أدناه تفاصيل الشركات التابعة غير المملوك ر مسيطرة جوھري ة غي ة بالكامل للمجموعة والتي لديھا حقوق ملكي
  :٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

  

  

  اسم الشركة التابعة 

بلد التأسيس ومكان 
  النشاط الرئيسي

نسبة الملكية وحقوق 
التصويت المقتناة من قبل 
حقوق الملكية غير المسيطرة

أرباح ( خسائر ) متعلقة 
بحقوق الملكية غير 

  المسيطرة

  

  حقوق الملكية غير المسيطرة المتراكمة

  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١        

قنوات  شركة
 االتصاالت السعودية

  (سيلكو سابقا) 

  

  

المملكة العربية السعودية

  

  

٤٠%  

  

  

  ٦٫٥١٩  

  

  

   ٥٠٧٫١٢٢  

    

  

  ٥٠٠٫٦٠٨  

  ٨٥٠٫١٧٢       ٧٨٦٫٣١٨      ٢٤٧٫٠٠٧    %٤٨٫٢ دولة الكويت شركة فيفا 

  ٧٠٫٠٦٢       ٤٣٫٥٣٦      ) ٢٦٫٠٠١(   ركات تابعة فردية غير جوھرية لديھا حقوق غير مسيطرةش

    ١٫٤٢٠٫٨٤٢      ١٫٣٣٦٫٩٧٦     ٢٢٧٫٥٢٥  
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٢٦ 

 

 ( تتمة )الشركات التابعة  - ١٢

  التغير في حصة ملكية المجموعة في شركة تابعة  ٢- ١٢

 والتي الكويتيةفيفا  في مملوكة الغير االسھم راءشل شركةال من المقدم يارياالخت العرض فترة انتھت ٢٠١٦ ايرني ٣١ بتاريخ
ل والتي سھماً  ١٢٨٫٨٦٠٫٥١٨ بالعرض قبلت التي االسھم عدد بلغ المصدرة. األسھم ددع إجمالي من %٧٤ تمثل بة تمث  نس
ا ل المصدرة األسھم اجمالي من% ٢٥٫٨ ة،فيف غو الكويتي ةال تبل كاالسمية  قيم اردالف  ١٢٨٫٨٦١ األسھم تل ويتي ين ا(  ك  م
   بحتص وبھذا )يسعود لایر ألف ١٫٦١٩٫٣٤١ حوالي يعادل

ة حصة انخفضت الزيادة، لھذه ونتيجة ،%٢٦ من بدال % ٥١٫٨ية الكويت فيفا في الشركة حصة ر الملكي غ المسيطره غي  بمبل
  .يسعود لایر الف ١٫٣١٢٫٨٥٠ بمبلغ خرىاأل حتياطياتواال يسعود لایر الف ٣٠٦٫٤٩١

  

 عالقةالالت مع الجھات ذات المعام  - ١٣

  المعامالت التجارية واألرصدة مع الجھات ذات العالقة  ١- ١٣

  ، بلغت التعامالت مع الجھات ذات العالقة ما يلي:السنةخالل 

  ٢٠١٦ديسمبر   ٣١
خدمات االتصاالت المقدمة 
 شركات زميلة ٢٦٧٫٨٠٢  
 مشاريع مشتركة  ١٥٫٣٤٤  
  ٢٨٣٫١٤٦ 
الت المستلمةخدمات االتصا 
 شركات زميلة ١٦٫٠٤٢  
 مشاريع مشتركة  ٦٦٫٩٦٨  
  ٨٣٫٠١٠ 

  

  المالية: السنةوفيما يلي بياناً باإلرصدة القائمة مع الجھات ذات العالقة في نھاية 
من جھات ذات عالقةمبالغ مستحقة مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة

٢٠١٦يناير١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٦يناير  ١ ٢٠١٦ديسمبر٣١ 
     

  ١٥٨٫٩٠٢     ٤٤٫٥٦٨   ٣٢٫٧٠٢      ١٢٫٤٤٩  شركات زميلة
  ٦٫٤٥٨    ٣٫٣٧٦   ٨١٫٩١١      ٢٫٢١٥  مشاريع مشتركة 
  ١٦٥٫٣٦٠    ٤٧٫٩٤٤    ١١٤٫٦١٣      ١٤٫٦٦٤  

  

  قروض إلى جھات ذات عالقة ال ٢- ١٣

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦يناير  ١
 موظفي اإلدارةكبارقروض إلى  ٩٫٩٠٣    ٢٫٢٤١  

  

  تعويضات كبار موظفي اإلدارة ٣- ١٣

  :٢٠١٦ ديسمبر ٣١المنتھية في  فيما يلي بياناً بتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين خالل السنة

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  قصيرة األجلمزايا ٩٥٫٧٣٧  
نھاية الخدمة مخصص مكافأة ٢٢٫٧٦٧  
  ١١٨٫٥٠٤ 

  

 رأس المال المصدر - ١٤
  ٢٠١٦يناير  ١  ٢٠١٦ديسمبر٣١ 

    يتكون رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من:
  ٢٠٫٠٠٠٠٫٠٠٠    ٢٠٫٠٠٠٠٫٠٠٠ مدفوع بالكاملوسھم عادي ٢٫٠٠٠٫٠٠٠
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٢٧ 

 

 االحتياطيات االخرى - ١٥
  :٢٠١٦ ديسمبر ٣١ي المنتھية ف وللسنةخرى كما في االحتياطيات اال وتفصيلفيما يلي حركة 

 احتياطيات  
  أخرى

احتياطي تحوط   
  التدفقات النقدية

احتياطي إعادة   
  تقييم إستثمارات

احتياطي ترجمة   
 العمالت األجنبية

    
  اإلجمالي

   ٧٠٩٫٦٢٤      -      ) ٢٥٫٦٣٣ (    ١٣٢٫١٨٧        ٦٠٣٫٠٧٠    ٢٠١٦يناير  ١كما في 
ستحواذ على حقوق ملكية تكلفة اإل

  ي شركة تابعة غير مسيطرة ف
  

١٫٣١٢٫٨٥٠   
    -      

  -  
    

  -  
   

  ١٫٣١٢٫٨٥٠  
  ) ١٩٦٫٢٤١(     -      ) ١٩٦٫٢٤١(     -      -    اصول متاحة للبيع بالقيمة العادلة

 مخصص مكافأة احتسابإعادة 
  نھاية الخدمة

 
 ٦٤٫٠١١   

    
- 

   
 -  

   
  -  

   
  ٦٤٫٠١١  

يات فرق تحويل من ترجمة عمل
  أجنبية

 
  -  

   
  -  

   
  -  

   
 ٤١٫٩٦٥  

   
  ٤١٫٩٦٥  

صافي المكاسب عن التحوطات 
  التدفقات النقدية

  
  -  

     
  ٨٫٦٧٨   

    
  -  

    
  -  

     
  ٨٫٦٧٨  

  ) ٥٫٠٥٤ (  -      -      -     ) ٥٫٠٥٤ (  أخرى
  ١٫٩٣٥٫٨٣٣      ٤١٫٩٦٥     ) ٢٢١٫٨٧٤(     ١٤٠٫٨٦٥     ١٫٩٧٤٫٨٧٧   ٢٠١٦ ديسمبر ٣١كما في 

 

  قروضال - ١٦
  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦ديسمبر٣١ 

     بالتكلفة المطفاة -غير مضمونة
  ٤٫٢٣٦٫٧٢٥     ٢٫٥٣٦٫٥٨٩  )٣) (٢) (١المرابحات (

  ٢٫٠٠٠٫٧٢٨     ٢٫٠٠٠٫٧٩٦   )٤الصكوك (
  ٦٫٢٣٧٫٤٥٣     ٤٫٥٣٧٫٣٨٥  

  
     بالتكلفة المطفاة -مضمونة

  ١٫٤١٢٫١٠٥     ١٫٣٤٧٫٠٦٦   )٦) (٥المرابحات  (
  ٧٫٦٤٩٫٥٥٨     ٥٫٨٨٤٫٤٥١  

 
  ١٫٩٠٥٫٤٨٢     ١٫٨٦٧٫٢٢٠   متداولة

  ٥٫٧٤٤٫٠٧٦     ٤٫٠١٧٫٢٣١   غير متداولة
  ٧٫٦٤٩٫٥٥٨     ٥٫٨٨٤٫٤٥١  

  

دة  ١٠قامت الشركة بالحصول على  مرابحات مدتھا  -١ وم لم د مع دل عائ ايبور  ٣سنوات وتحمل مع ى أساس س شھور عل
% خالل الفترة المالية. سداد المرابحة  ٢٫٢٥وسط تكاليف تمويل من قبل الشركة بنسبة نقطة أساس. تم دفع مت ٢٥زائداً 

ه يجب ٢٠١٨يكون بصورة أقساط ربع سنوية ويستحق القسط األخير في ابريل  د بموجب . تتضمن إحدى المرابحات تعھ
ى  ل ٢األ تزيد نسبة إجمالي االلتزامات إلى حقوق الملكية الملموسة عل د اقصى. تمث وق  كح ة الملموسة حق وق الملكي حق

ة ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المساھمين ناقصاً األصول غير الملموسة كما في  ة الدفتري ، والشركة ملتزمة بذلك التعھد. تبلغ القيم
اير  ١( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ألف لایر سعودي كما في  ١٫٥٨٤٫٠٦٢للمرابحات مبلغ  الف لایر  ٢٫٦٣٧٫٧٧٩: ٢٠١٦ين

 سعودي).

ين قامت شركة فيفا  -٢ ا ب دتھا م راوح م ى  ٧البحرين بالحصول على مرابحات تت ى  ١٠إل ربح المستحق عل غ ال سنوات. بل
داً  ايبور زائ ى أساس ب مبر ٠٫٧٥المرابحات شھر واحد عل رة ديس ن الفت ة م ى  ٢٠١٧%. تستحق المرابحات بداي وحت

ي  ٣٧٣٫٣١٥. بلغ المبلغ القائم ٢٠٢١مارس  اير  ١( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الف لایر سعودي كما ف  ٧٠٣٫٩٩٩: ٢٠١٦ين
  الف لایر سعودي).

ى  ٥بالحصول على مرابحات تتراوح مدتھا ما بين  الكويتقامت شركة فيفا  -٣ ى  ٧إل ربح المستحق عل راوح ال نوات. يت س
ي  ٥٧٩٫٢١٢%. تم سحب مبلغ ٣٫٢٥% إلى ٣٫١٠المرابحات ما بين  ا ف  ١( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الف لایر سعودي كم

 الف لایر سعودي). ٨٩٤٫٩٤٧: ٢٠١٦يناير 
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٢٨ 

 

 ( تتمة )القروض  - ١٦

ي  ٥قام مجلس اإلدارة بالموافقة على إصدار برنامج صكوك بحد أقصى  -٤ ا ف ، ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي. كم
مليار لایر سعودي. لشھادات الصكوك قيمة إسمية تبلغ مليون لایر سعودي لكل منھا وتم إصدارھا بالقيمة  ٢بلغ المصدر 
ى أساس  سنوات. ١٠لمدة اإلسمية و د  ٣تحمل شھادات الصكوك ربح يتم حسابه عل ايبور زائ نقطة أساس  ٧٠شھور س

ي  و  ٩تسدد كل ثالثة أشھر. تستحق شھادات الصكوك ف غ ٢٠٢٤يوني ة للصكوك مبل ة الدفتري غ القيم  ٢٫٠٠٠٫٧٩٦. تبل
  سعودي).الف لایر ٢٫٠٠٠٫٧٢٨: ٢٠١٦يناير  ١( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ألف لایر سعودي كما في 

ي  -٥ ي ف ك محل رع بن ى شكل صفقات مرابحة من ف ل عل ى تسھيالت تموي قامت شركة أس تي سي ماليزيا بالحصول عل
د  ور زائ رة استحقاق  ٤٥ماليزيا وفقاً لمعدالت الفائدة بين البنوك في كوااللمب نوات. إن المرابحة  ١٠نقطة أساس وفت س

مبلغ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ت المبالغ المستخدمة من التسھيالت كما في مضمونة مقابل خطاب ضمان مقدم من الشركة. بلغ
 الف لایر سعودي).  ١٫٣١٥٫٤٨٦: ٢٠١٦يناير  ١ألف لایر سعودي ( ١٫٢٦١٫١٤٥

ربح لجزء  لدى شركة فيفا البحرين تسھيالت مرابحة مضمونة مقابل أرض ومبنى تملكھما. تم التحوط عن خطر -٦ د ال عائ
ا لبعض اإلستثناءات واختبارات األھمية النسبية، فإن التعھدات الھامة التي نصت وفقاً كبير من تسھيالت المرابحة.  عليھ
 ھذه التسھيالت ھي كما يلي :

  قيود على المديونية المالية. -

  قيود على استبعاد األصول. -

  قيود على منح القروض والضمانات -

ة بعض النسب المالي ق ب روض تتعل ى الق دات إضافية عل الي. إن  ھنالك تعھ الموقف الم ة ب ارات ذات عالق ي اختب وبالنجاح ف
ل اإلدارة. اً من قب ر جوھري  القيمة الدفترية لتسھيالت المرابحة ال تختلف جوھرياً عن قيمتھا العادلة الن تأثير الخصم ال يعتب

  الف لایر سعودي). ٩٦٫٦١٩: ٢٠١٦يناير  ١ألف لایر سعودي ( ٨٥٫٩٢١يبلغ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إن المبلغ القائم كما في 

  المخصصات   - ١٧
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر٣١

  ٢٫١٨٣٫٦١٦    ٦٫٤١٧٫٦٤٩ مخصص القضايا القانونية
  ٤١٦٫٨٩٩     ٣٨٩٫٨٨١  أصولمخصصات إزالة 

  ١٫٠٠٧     ١٫٠٢١   مخصصات أخرى 
  ٢٫٦٠١٫٥٢٢     ٦٫٨٠٨٫٥٥١  
      

  ١٫٥٥١٫٤٩٢     ٥٫٦٨٢٫٨٠٨   متداولة
  ١٫٠٥٠٫٠٣٠     ١٫١٢٥٫٧٤٣   ةغير متداول

  ٢٫٦٠١٫٥٢٢     ٦٫٨٠٨٫٥٥١  
  

 

٢٠١٦ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 
 مخصص القضايا

 )١(القانونية
مخصصات إزالة   

  )٢( األصول واخرى
  ٤١٧٫٩٠٦    ٢٫١٨٣٫٦١٦ ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 

  ٢٣٫٠٥٠     ٤٫٦٦٦٫٧٤٩  مخصصات إضافية معترف بھا
ناتجة عن إعادة التقييم او تسوياتتخفيضات 

  بدون تكلفة 
 
)٣٣٫٤٦٨( 

    
 )٥٥٫٢٨٧ (  

  ٥٫٢٣٣     )٣٩٩٫٢٤٨(  اخرىالمسدد وتسويات 
  ٣٩٠٫٩٠٢     ٦٫٤١٧٫٦٤٩  ٢٠١٦ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

  

د تعتبر الشركة طرفاً في عدد من النزاعات القانونية وأخرى بما ذلك األخطار بمطالبات محتملة. قا -١ مت إدارة الشركة، بع
دة. ى ح ة عل ل حال ات ك ار حيثي ذ باالعتب د األخ ة ، بتجنيب مخصصات بع ى المشورة القانوني إن توقيت   الحصول عل

ون توقيت  د يك ك، ق ع ذل نة، م ر من س ادة أكث ي الع التدفقات النقدية الخارجية المرتبطة بغالبية المطالبات القضائية ھي ف
 المطالبات القضائية. التدفقات النقدية قصير لبعض

اليف  -٢ ا تك ع أن يكون لھ في سياق نشاطات الشركة اإلعتيادية، يتم استغالل عدد من المواقع واألصول األخرى والتي يتوق
ى  ة المرتبطة خالل السنوات حت ة الخارجي دفقات النقدي نوات  ١٠مرتبطة بتكاليف اإلزالة عن العمل. يتوقع حدوث الت س

 صول. من تاريخ بدء إستخدام األ
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٢٩ 

 

 برامج منافع التقاعد  - ١٨

 برامج االشتراكات المحددة ١- ١٨
  

ة.  دول المعني ي ال ة ف ل مؤسسات حكومي ا من قب تم إدارتھ تقوم المجموعة بمساھمات لبرامج تقاعد لموظفيھا المحليين والتي ت
ي  ة ف نة المنتھي ددة للس رامج اإلشتراكات المح غ  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١بلغ المبلغ المعترف به كمصروف ب الف  ٣٧٦٫٨٢٧مبل

 لایر سعودي.

 برامج مكافأة نھاية الخدمة  ٢- ١٨
ة،  رة الخدم ى أساس آخر راتب للموظف وفت تحقة عل أة المس ا. تحسب المكاف ة لموظفيھ ة الخدم أة نھاي نح المجموعة مكاف تم

ة و ة المعني ي الدول وانين العمل ف اء شريطة إكمال حد ادنى من الخدمة ويتم احتسابھا وفقاً لق د انھ تقالة أو عن د االس تستحق عن
  خدمات الموظف. تقيد التكاليف المتوقعة مقابل ھذه المكافأة كمصاريف مستحقة على مدى فترة عمل الموظف.

  .ومخاطر اإلنسحاب تتعرض خطة المجموعة لمخاطر اكتوارية مثل مخاطر الخصم ومخاطر الرواتب

  ات البرنامج.انخفاض معدل الخصم يزيد من التزام  مخاطر الخصم

احتساب القيمة الحالية لمخصص برنامج مكافأة نھاية الخدمة على أساس الرواتب يتم   مخاطر الرواتب
المستقبلية للمشاركين في البرنامج، وعليه فأن الزيادة في رواتب المشاركين في البرنامج 

 سوف تزيد  من قيمة التزام البرنامج.

اطر  دوران مخ
    الموظفين

معدل أة عند ترك الموظف العمل إما عن طريق االستقالة أو التقاعد وبالتالي فإن تدفع المكاف
  يؤثر على توقيت الدفع. دوران الموظفين

  . ٢٠١٦ديسمبر  ٣١تم اجراء اخر تقييم أكتواري للقيمة الحالية لمخصص مكافأة نھاية الخدمة في 

   المتوقعة. وحدة االئتمانباستخدام طريقة   الخدمة الحالية ذات الصلةالمحددة، وتكلفة  المنافعقياس القيمة الحالية اللتزام تم 

دل الخصم ( ل مع ة تمث ة الخدم أة نھاي د مخصص مكاف ي تحدي %) ٥ -% ٣٫٧إن االفتراضات اإلكتوارية الھامة المستخدمة ف
 %).٥ -% ٣٫٢والزيادة المتوقعة في الراتب (

  كافأة نھاية الخدمة للسنة الحالية:فيما يلي بياناً بحركة  القيمة الحالية لمخصص م
ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في   

٢٠١٦  
  ٣٫٦٧٨٫٢٩٠   ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 

  ٣٢١٫٥٧٠    تكلفة الخدمة الحالية 
  ١٦٤٫١٥٧    تكلفة الفائدة 

   مكاسب/(خسائر) إعادة القياس:
  ٦٣٫٧٧١   واخرىالمكاسب والخسائر اإلكتوارية

  ) ٤٥٢٫١٢٠ (  منافع مدفوعة 
  ٣٫٧٧٥٫٦٦٨   ٢٠١٦ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

ة  إن تحليل األثر أدناه قد تم تحديده على أساس التغيرات المعقولة المحتملة في االفتراضات ذات العالقة التي قد تحدث في نھاي
  الفترة المالية، مع إبقاء باقي االفتراضات ثابتة.

 غ  ٥٠ في حالة زيادة (انخفاض) معدل الخصم بـ ينخفض بمبل ة س ة الخدم أة  نھاي إن مخصص مكاف نقطة أساس ، ف
مليون لایر  ٢١٠: ينخفض بمبلغ ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي) ( ٢٠٠مليون لایر سعودي (يزداد بمبلغ  ٢٠٠

 مليون لایر سعودي). ٢١٠سعودي) ( يزداد بمبلغ 

  بة ع بنس ي الراتب المتوق ادة (نقصان) ف د ٠٫٥إذا كان ھنالك زي ة سوف يزي ة الخدم أة نھاي إن مخصص مكاف %، ف
ة  ة  ١٩٠بقيم ان بقيم عودي ( نقص ون لایر س عودي) ( ١٩٠ملي ون لایر س اير  ١ملي ة ٢٠١٦ين ادة بقيم  ٢٣٠: زي

 مليون لایر سعودي). ٢٣٠مليون لایر سعودي) ( نقصان بقيمة 

لخدمة كما أنه من غير المحتمل أن تحدث التغيرات في قد ال يمثل تحليل األثر أعاله التغيير الفعلي في مخصص مكافأة نھاية ا
  االفتراضات بمعزل عن بعضھا البعض كما أن بعض االفتراضات قد تكون مرتبطة ببعضھا.
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٣٠ 

 

  آخرونوالدائنون التجاريون  - ١٩
  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦ديسمبر٣١

  ٧٫٩٨٢٫٥٧١    ٨٫٥٤١٫٧٠١   مصاريف مستحقة
 ١٫٨٨٥٫٠٢٤    ٢٫١٣٨٫١١٣   دائنون تجاريون

  ١٫٤٣٥٫٥٦٦     ١٫١٨٠٫٣٦٠   مستحقات موظفين
  ١٫٢٤٢٫٨٦٧     ١٫٥٠٢٫٠٤٣  دائنون تجاريون اخرين 

   ٥١٢٫١٢٤     ٤١٣٫٠٩١  مستحقات رأسمالية ومحتجزات موردين
  ٧٥٫٨٠٣     ١٣١٫٦٥١  تأمينات العمالء المستردة

  ٦٦٫٣٢١     ١١٫٥١٣     اخرى
  ١٣٫٢٠٠٫٢٧٦      ١٣٫٩١٨٫٤٧٢  

  

ع  داد جمي ة لضمان س دى المجموعة سياسة إدارة مخاطر مالي د ل اريين. يوج دائنين التج ال يوجد فوائد محملة على أرصدة ال
  المبالغ المستحقة خالل فترات االئتمان المتفق عليھا مسبقا.

  

 االلتزامات المالية  - ٢٠
  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦ديسمبر٣١ 

  ٣٥٥٫٠٧٠     ١٩٨٫٩٨٥  جلذمم دائنة تجارية طويلة األ
  ٦٩٫١٣٠     ٣٧٫٦٦٢ توزيعات أرباح مستحقة 

  ٣٧٫٨٦٥     ١٦٫٤٥٤   مقايضات معدل ربح 
  ٤٦٢٫٠٦٥     ٢٥٣٫١٠١  
      

  ١٠٣٫٧٢١      ٥١٫٤٥٨   متداولة  
  ٣٥٨٫٣٤٤     ٢٠١٫٦٤٣   غير متداولة 

  ٤٦٢٫٠٦٥     ٢٥٣٫١٠١  
  

 ربحية السھم  - ٢١

  ية السھم األساسية بناءاَ على العائد والمتوسط المرجح لعدد األسھم كما يلي:يتم احتساب ربح

ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  
٢٠١٦  

  ٨٫٨٩٨٫٨٥٧  ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة
ھم ة الس اب ربحي راض إحتس ة ألغ ھم العادي دد األس رجح لع ط الم المتوس

  األساسية 
 ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  

  ٤٫٤٥  ساسية والمخفضة (بالريال السعودي)ربحية السھم األ
  
  

  ال يوجد لدى المجموعة اسھم مخفضة وبالتالي فإن ربحية السھم المخفضة تساوي ربحية السھم األساسية.
  

 األدوات المالية  - ٢٢

  إدارة رأس المال  ١-٢٢

  تدير المجموعة رأسمالھا لضمان:
  قدرتھا على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية   -
  تمويل رأسمالھا العامل ومتطلبات االستثمارات االستراتيجية بكفاءة وعلى النحو األمثل . -
  تقديم سياسة توزيع أرباح على المدى الطويل وتحافظ على استقرار دفع توزيعات األرباح. -
  زيادة  العوائد للمساھمين ألقصى حد ممكن. -
  كية. الحفاظ على تركيبة مالئمة من الدين وحقوق المل -
  

وم  ة االقتصادية، وتق رات البيئ تراتيجية، وتغي تثمارات االس رارات االس ي ضوء ق تقوم المجموعة بمراجعة ھيكلة رأسمالھا ف
  بتقييم تأثير ھذه التغيرات على تكلفة رأس المال والخطر المتعلق برأس مال المجموعة. 

اھمي الم وق مس د وحق ن صافي النق ة م ال المجموع ل رأس م ون ھيك ه يتك ا يماثل د وم ن النق د م ون صافي النق ة. يتك جموع
اھمين بالمجموعة من رأس  وق المس ل قروض. تتكون حق واالستثمارات قصيرة األجل عالية السيولة والتي يتم تسويتھا مقاب

  ال تخضع المجموعة ألي متطلبات رأسمالية خارجية. المال المصدر واالحتياطيات واألرباح المبقاة.
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 ( تتمة ) ية األدوات المال - ٢٢

  (تتمة)إدارة رأس المال  ١- ٢٢

ال واألخطار  ة رأس الم يم تكلف ال للشركة بشكل سنوي لتقي ة رأس الم ة ھيكل يقوم قسم إدارة رأس المال بالمجموعة بمراجع
  المتعلقة برأس المال. تھدف المجموعة لتحقيق النسب التالية:

 أو أقل ٢ائب واالستھالك واالطفاء تساوي نسبة مستوى الدين مقابل الدخل ما قبل الفوائد والضر -١
 % أو أقل٥٠نسبة مستوى الدين مقابل الدين وحقوق الملكية تساوي  -٢

 

  كانت النسب في نھاية الفترة المالية كما يلي:
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  

  ٥٫٨٨٤٫٤٥١    )١الدين (
  ١٧٫٦٢٧٫٥٠٦   )٢دله (المعوالضرائب واالستھالك واالطفاءالفوائد ما قبل الدخل

 %٣٣٫٣٨   الدين مقابل الدخل ما قبل الفوائد والضرائب واالستھالك واالطفاء
   

  ٥٫٨٨٤٫٤٥١   الدين
  ٦٧٫١٦٢٫٧٨٢  )٣الدين + حقوق الملكية (

  %٨٫٧٦   الدين مقابل (الدين+حقوق الملكية )
 

 وقصيرة األجل. يعرف الدين على أنه القروض طويلة -١
دخل -٢ ا ق ال ل م دب دل الفوائ اء المع تھالك واالطف رائب واالس ه  والض د تعديل نة بع غيلي للس دخل التش ه ال ى أن رف عل يع

 باالستھالك واالطفاء.
ر  -٣ ة غي وق الملكي ات وحق ال المصدر واالحتياطي ك رأس الم ي ذل ا ف ة بم وق الملكي تعرف حقوق الملكية بأنھا مجموع حق

 المسيطرة واألرباح المبقاة.
 

  الماليةفئات األدوات 
  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦ديسمبر ٣١ 

      األصول المالية 
      القروض والمدينون

  ١٢٫٧٤٠٫٧٤٥     ١٩٫٧٦٨٫١٤٩  المدينون التجاريون واآلخرون
  ١٦٫٨٠٣٫٤٢١     ١٥٫٠٠٤٫٤٩٠  يوم)٩٠مرابحات قصيرة االجل (استحقاق اكثر من

  ٤٫٤٨٧٫٨٢٧     ٣٫٦٣١٫٢٠٢   النقد وما يماثله 
 ٣٫٨٦٦٫٦٠٨     ٣٫٤٩٣٫٢٦٠  آخرون ض ومدينونقرو

  ٣٧٫٨٩٨٫٦٠١     ٤١٫٨٩٧٫١٠١  القروض والمدينونإجمالي 
     

     األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  ٣٫٩٨٧٫٦٦٢     ٣٫٩٨٦٫١٠٤   أصول مالية 

     
     خراألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح الشامل اآل

  ١٧١٫٨٨٨       ٤١٥٫٠٠٥   متاحة للبيع أصول مالية
  ٤٢٫٠٥٨٫١٥١   ٤٦٫٢٩٨٫٢١٠  

      االلتزامات المالية 
     بالتكلفة المطفأة االلتزامات المالية

  ١١٫٧٦٤٫٧١٠     ١٢٫٩٣٧٫٠٩٧  دائنون تجاريون وآخرون
  ٧٫٦٤٩٫٥٥٨     ٥٫٨٨٤٫٤٥١   قروض

  ٦٩٫١٣٠     ٣٧٫٦٦٢   توزيعات أرباح مستحقة
  ١٩٫٤٨٣٫٣٩٨     ١٨٫٨٥٩٫٢١٠  
      

     أدوات ومشتقات غيرمخصصة لمحاسبة التحوط
  ٣٧٫٨٦٥     ١٦٫٤٥٤  معدل ربح االدوات المشتقة

  ١٩٫٥٢١٫٢٦٣     ١٨٫٨٧٥٫٦٦٤  
  

تة أو متغيرة للمجموعة. مالية غير مشتقة مدرجة بالتكلفة المطفأة والتي تنتج إيرادات فوائد ثاب أصول ماھ المدينونالقروض و
  طراف المقابلة.لألتمان االئقد تتأثر القيمة الدفترية بالتغيرات في مخاطر 

ارة مستحقة المصنفة األصول الماليةكانت في نھاية الفترة المالية،  ربح أو الخس ذات  فاطرأمن  بالقيمة العادلة من خالل ال
غ تصنيف ائتماني عالي. بلغ الحد األقصى لمخاطر اإلئت ة مبل ة باألصول المالي  ٦٣٣مان التي تتعرض لھا المجموعة والمتعلق

ون لایر سعودي (  اير  ١ملي ة أو أدوات  ١٫٢٧٧: ٢٠١٦ين تقات ائتماني ة مش ة أي تخدم المجموع ون لایر سعودي ). ال تس ملي
ان. ذكورة أعاله الحد  مشابھة للحد من تعرضھا لمخاطر األئتم ة م ة لكل فئ ة الدفتري ل القيم األقصى للتعرض لمخاطر تمث

  االئتمان التي تتعرض لھا األصول المالية األخرى.
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 ( تتمة ) األدوات المالية  - ٢٢

  أھداف إدارة المخاطر المالية  ٢-٢٢

دة من  اَ للسياسات المعتم ة بنشاط المجموعة وفق يقوم قسم إدارة المخاطر المالية في المجموعة بإدارة المخاطر المالية المتعلق
ة قبل مجلس ا امالت الجوھري ة والمع دفقاتھا النقدي الي، ت ا الم ى مركزھ ؤثر عل ي ت إلدارة. تقوم المجموعة بإدارة المخاطر الت

  المتوقعة بما في ذلك مخاطر معدل الربح ( مخاطر معدل الفائدة )، مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

ا وذ ا تھدف المجموعة إلى التقليل من تأثير ھذه المخاطر والتعرض لھ ة بم ة وخارجي تراتيجيات تحوط داخلي ك باستخدام اس ل
سياسات المجموعة ليخضع استخدام المشتقات المالية في ذلك استخدام استراتيجيات تمويل وأدوات مالية مشتقة وغير مشتقة. 

دل الفامجلس اإلدارة المعتمدة من قبل ة ومخاطر مع ة حول مخاطر العمالت األجنبي دة ومخاطر ، والتي تقدم سياسات موثق ئ
يولة المشتقة واستخدام األدوات المالية االئتمان و تثمار الس تقة واس ر المش ي أدوات غي دخول ف وم المجموعة بال الفائضة. ال تق

  مالية أو مشتقات مالية بغرض التجارة أو المضاربة.

ة للمجموع ة إدارة المخاطر المالي ى لجن اريره إل ع تق ي يقوم قسم إدارة المخاطر المالية برف الي للمجموعة، والت دير الم ة والم
  بدورھا تقوم بمراقبة األخطار والسياسات المطبقة للتقليل من التعرض للمخاطر.

  
 مخاطر معدل الربح  ٣-٢٢

تم إدراج  رة. ي دة متغي دالت فائ ة بمع روض واألصول المالي ن الق ربح م دل ال ة بمع ية المتعلق ة الرئيس اطر المجموع أ مخ تنش
ربح، حيث معدالت ربح القروض  بفائدة ثابتة للمجموعة وبالتكلفة المطفأة، وبناءاَ عليه فھي غير خاضعة لمخاطر معدالت ال

إدارة  وم المجموعة ب ربح. تق دالت ال ي مع ر ف تقبلية بسبب التغي لن يكون ھناك تقلب في القيمة الحالية أو التدفقات النقدية المس
  األرباح. مخاطر معدالت الربح من خالل استخدام عقود مقايضة

  ھذه المخاطر وقياسھا.بھا أي تغيير على تعرض المجموعة لمخاطر الربح أو الطريقة التي تدار  يحدثلم 

ة.  رة المالي ة الفت ي نھاي تقة ف ر المش ة غي ألدوات المالي بة ل ربح بالنس تم تحديد تحليل األثر أدناه بناءاَ على التعرض لمعدالت ال
ر  ى أث ير إل ر يش ل األث ث أن تحلي ول حي بة لألص ارة. بالنس ربح والخس ى ال وق عل ي الس ائد ف ربح الس دل ال ي مع ر ف التغي

نة.  ة طوال الس ة ھي قائم رة المالي وااللتزامات بمعدل عائم، فقد تم إعداد ھذا التحليل بافتراض أن المبالغ القائمة في نھاية الفت
إذا كانت معدالت  يرات المعقولة المحتملة في معدل الربح.نقطة أساس تمثل تقييم اإلدارة للتغ ٢٠إن الزيادة أو النقص بمقدار 

دار  ى بمق ربح أعل غ  ٢٠ال ح المجموعة بمبل ينخفض رب ة، س رات ثابت ة المتغي اء بقي ع إبق ية م ون لایر  ٧٫١٦٣نقطة أساس ملي
  ة بربح متغير. سعودي. ھذا األثر اإلفتراضي على ربح المجموعة ينشأ بشكل أساسي من األثر المحتمل  لاللتزامات المالي

 النقص في معدالت الربح تأثر بالطريقة ذاتھا ولكن باإلتجاه المعاكس.

  إدارة مخاطر العمالت األجنبية  ٤-٢٢

إن المجموعة  ه، ف دوالر األمريكي. وعلي ل ال ة للمجموعة والمثبت سعر صرفة  مقاب ة الوظيفي ال السعودي العمل يعتبر الري
ا العمليات بالعمالت األجنبية األخرى عدا الدوالر األمريكي. معرضة فقط لتقلبات أسعار الصرف من  أن معظم األصول وبم

  طر العمالت األجنبية منخفض على المجموعة.اخموااللتزامات بالعمالت األجنبية مقيمة بالدوالر األمريكي، فإن 
  

  إدارة مخاطر األئتمان  ٥-٢٢

دة من مجلس اإلدار اني لدى المجموعة سياسات وارشادات معتم ع اطراف اخرى ذات تصنيف إئتم ط بالتعامل م ة تسمح فق
دى  ط ل تثمار فق ادات مجلس اإلدارة للمجموعة باإلس مرتفع وتضع حدود بمقدار التعرض لكل طرف. تسمح سياسات وارش
 اطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني جيد صادر عن وكاالت تصنيف ائتمان عالمية وتقيد التعرض لكل جھة واحدة على أن ال

تثمار يجب أن ٣٠تتعدى نسبة التعرض عن  % من حقوق ملكية الشركاء في الطرف اآلخر. أيضاً فإن تعرض المجموعة إلس
ان الخاصة  للمجموعة بشكل ٢٠ال يتعدى  ة مخاطر اإلئتم % من اإلسثمارات القائمة المصدرة من الطرف اآلخر. تتم مراقب

  ربع سنوي.
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٣٣ 

 

 ( تتمة ) األدوات المالية  - ٢٢

  ( تتمة )إدارة مخاطر األئتمان   ٥-٢٢

ر  محدود ألن ٩بإستثناء تركيز مخاطر اإلئتمان المذكور في إيضاح  اريين يعتب دينين التج ة بالم ، فإن تركيز المخاطر المتعلق
ع  التوافق م اني ب د اإلئتم دفع والح تم وضع شروط ال ة. ي ر ذوي العالق ر من عمالء غي دد كبي عمالء المجموعة يتكون من ع

دم الحاجة لمخصص مخاطر معاي د اإلدارة بع اريين وتعتق دينين التج الي للم يم مستمر للوضع الم ير الصناعة. يتم اجراء تقي
  ).٩إئتمان بالزيادة عن المخصص اإلعتيادي للديون المشكوك في تحصيلھا (راجع إيضاح 

غ اطر ھو المبل ذه المخ ة لھ ى لتعرض المجموع د األعل ين إن الح د يتع ذي ق ى ال تحقاق  األعل د اس داده عن ى المجموعة س عل
وائم  الضمان. داد الق اريخ اع ة بت ائر بشأن ضماناتھا المالي ال يوجد أي مؤشر أو واقعة تدل على أن المجموعة ستتكبد أي خس
  الموحدة. المالية

  ة.لتغطية مخاطر االئتمان المتعلقة بأصولھا المالي تعزيزات ائتمانية اخرى ليس لدى المجموعة أي ضمان أو

 إدارة مخاطر السيولة ٦- ٢٢

ة بوضع يولة القصيرة  قامت المجموع ل والس ات التموي اء بمتطلب ل الوف ن اج يولة م اطر الس امل إلدارة مخ ل ش ار عم إط
  والمتوسطة والطويلة األجل للمجموعة على ضوء التعليمات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

ق اإلحتفاظ بإحتياطيات نقدية وإستثمارات قصيرة األجل و تسھيالت إئتمانية تقوم المجموعة بالتاكد من توفر السيولة عن طري
  تلتزم بھا غير مسحوبة مع بنوك محلية ودولية ذات تصنيف إئتماني (أ).

دفقات  ع الت ة م ة األجل بالمقارن د قصيرة وطويل تحدد المجموعة متطلبات سيولتھا عن طريق المراقبة المستمرة لتوقعات النق
  فعلية.النقدية ال

مالية،  يتم مراجعة موقف السيولة بالمجموعة شھرياً ويتم اجراء اختبارات بإستخدام عدة إفتراضات متعلقة بالمصاريف الرأس
ر  وتوزيعات األرباح، تحصيل المدينين التجاريين، وسداد القروض بدون إعادة التمويل...إلخ. كما ان التسھيالت اإلضافية غي

  لمجموعة لتقليل مخاطر السيولة مبينة أدناه، لمزيد من التفاصيل راجع اإليضاح ادناه.المستخدمة الموجودة لدى ا

ة  يبين ةالجدول أدناه تواريخ االستحقاق التعاقدي ةل المتبقي ات المالي رات للمجموعة اللتزام ا وفت داد  .السداد المتفق عليھ م اع ت
ر ا الجدول على اساس ة غي ات  المخصومةلتدفقات النقدي ة لاللتزام ى المجموعة والمالي ين عل ذي يتع رب ال اريخ األق ا للت وفق

دل أسعار  تدفقات الربح عبارة عن هكون فيتإلى الحد الذي والجدول الربح والتدفقات النقدية الرئيسية،  . يتضمنالسداد فيه مع
  .اليةالم الفترةمن منحنيات معدل الربح في نھاية  الحصول عليهيتم  المخصومعائمة، فإن المبلغ غير 

  

 
  سنوات٥-٢  سنة

 ٥أكثر من 
    سنوات

مجموع التدفقات 
  لقيمة الدفتريةا    النقدية التعاقدية
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ا  مليون لایر سعودي ١٣٫٦١٧بمبلغ  تسھيالت تمويل لمجموعةل ك الصكوك ، منھ ي ذل ر  ٥٤٢بما ف ون لایر سعودي غي ملي
ة.  رة المالي ة الفت ي نھاي ا ف امستخدمة كم ا ستفي بالتزاماتھ ع إدارة المجموعة أنھ غيلية  األخرى تتوق ة التش دفقات النقدي من الت

  صالت من األصول المالية المستحقة السداد.والمتح وما يماثلهوالنقد 

اً بضمان  ة أيض ة ٧٥قامت المجموع ة والبالغ تثمارية المتنوع ا اإلس ة محفظتھ ن قيم ھيالت  ٤% م عودي كتس ار لایر س ملي
   إقتراض متاحة.
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 ( تتمة ) إدارة مخاطر السيولة ٦- ٢٢

  قياس القيمة العادلة ١-٦-٢٢

دا الدوات المالية والمتمثلة في أرصدةل القيم العادلة بقياسقامت اإلدارة  اري ينونلم ة األخرى والتج ن واألرصدة المدين
اري أرصدة الدائنونوالمرابحات قصيرة األجل والنقد وما يماثله والقروض و ه ن ووالتج ة األخرى،وعلي األرصدة الدائن

 .ھاا لقصر أجل استحقاقتقارب قيمتھا الدفترية بشكل كبير نظرفإن القيم العادلة لھذه األدوات المالية 

ين  ة ب ة حالي ي معامل ادل األداة ف ه تب ن بموجب ذي يمك المبلغ ال ة ب ات المالي ة لألصول واإللتزام ة العادل تم إدراج القيم ي
  أطراف راغبة، بخالف عملية البيع اإلجباري أو التصفية.

اءاً القيمة العادلة لألصول المالية بناءاً على األسعار المعروضة للصكوك وتُقدر  درة بن تقبلية المق ة المس دفقات النقدي الت
قوالنسب اآلجلة للسلع  تعاقدية النسب العلى  ة لألصول  وف رة المالي ة الفت ي نھاي ا ف تقبلية يمكن مالحظتھ ات مس منحني

ددة. تصنف ان الطراف أخرى متع دل يعكس مخاطر اإلئتم ة   األخرى في المحفظة التي تم خصمھا بمع ة العادل القيم
نة. ضمن الم ستوى الثاني من التسلسل الھرمي للقيمة العادلة. لم يكن ھناك تحويل بين المستوى األول والثاني خالل الس

  المالية. السنةإن سياسة المجموعة تتضمن االعتراف بالتحويل من وإلى مستويات التسلسل الھرمي للقيمة العادلة بنھاية 

تثمارات ال ة لإلس ة العادل ى القيم ول عل تم الحص دير ي ن م تلمة م ول المس ة األص افي قيم ر ص ن تقري ع م ة للبي متاح
 الصندوق. تندرج القيمة العادلة ضمن المستوى الثالث للتسلسل الھرمي للقيمة العادلة.

 

  :السنة فيما يلي حركة االستثمارات المتاحة للبيع خالل 
 
 ٣١للسنة المنتھية في  

  ٢٠١٦ديسمبر 
  ١٧١٫٨٨٨    السنةفي بداية الرصيد 
  ٤٦٫٨٧٦    إضافات 

  ١٩٦٫٢٤١   إعادة قياس مدرج ضمن الدخل الشامل اآلخر
 ٤١٥٫٠٠٥    السنةفي نھاية الرصيد 

  

ا  ارب قيمتھ دة تق ة الموح وائم المالي ي الق ة ف ة االخرى المدرج ات المالي ة لألصول وااللتزام ة الدفتري أن القيم د االدارة ب تعتق
  العادلة.

المالية المعترف بھا والتي تم عمل مقاصة لھا، أو أنھا خاضعة التفاقيات مقاصة رئيسية ملزمة  يوضح الجدول التالي األدوات
 : ٢٠١٦يناير  ١و  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١لھا كما في  واتفاقيات مشابھة أخرى

  بيان اثر المقاصـــــة على قائمــــــة المركز المالي                                             

لمبالغ صافي ا   
 اجراءالمبالغ التي تم 

مقاصة لھا  المبالغ اإلجمالية  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في
األصول المالية  

  ١٩٫٧٦٨٫١٤٩   )١٫٥٤٣٫٥٤١ (  ٢١٫٣١١٫٦٩٠ آخرونومدينون تجاريون 
      

االلتزامات المالية  
  ١٢٫٩٣٧٫٠٩٧   )١٫٥٤٣٫٥٤١ (  ١٤٫٤٨٠٫٦٣٨ ريونتجادائنون
٢٠١٦يناير ١في  
األصول المالية  

  ١٢٫٧٤٠٫٧٤٥   )١٫٠٦٦٫٦٢٣ (  ١٣٫٨٠٧٫٣٦٨ آخرون ومدينون تجاريون 
  
االلتزامات المالية  

  ١١٫٧٦٤٫٧١٠   )١٫٠٦٦٫٦٢٣ (  ١٢٫٨٣١٫٣٣٣ تجاريوندائنون
  

داد أو والتجاري ونوالدائن وننوفقا لشروط االتفاقيات مع المشغلين، يتم مقاصة المدي تم س ن فيما يتعلق برسوم المكالمات والتجوال وي
  .تحصيل صافي المبالغ فقط. وبالتالي تم اظھار المبالغ المتعلقة بھا بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة

  

ات تقات إن اتفاقي ع األطراف المش ة ااألخرى  م دتھا الرابط ي أع ة الت ا لالتفاقي تم وفق ة لصكوك المقايضة والصكوك ت لدولي
داد)فأنه فقط في حالة وقوع وفقا لشروط ھذه االتفاقية، واالشتقاقية ("اإليسدا")،  اء ،حاالت معينة (مثل التعثر عن الس تم انھ  ي

انوني ال يوجد وحيث أنه  .األطراف بسداد المبالغ على أساس الصافي االتفاقيات وتقومجميع  زم لدى المجموعة حاليا حق ق مل
تم  اليل مقاصةإجراء الجراء المقاصة، فأنه لم ي ز الم ة المرك ي قائم الغ ف ذه المب دة  ھ ي  الموح ا بشكل منفصل ف م إدراجھ وت

  الجدول أعاله.
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