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 تقرير مراجعي الحسابات

 
 المحترمين شركة إتحاد إتصاالت السادة المساهمين/

 )شركة مساهمة سعودية(

 
يهم وشركاتها التابعة )يشار إل)"الشركة"( إتحاد إتصاالت لشركة المرفقة الموحدة لقد راجعنا القوائم المالية 

الموحدة قوائم الوم 2015ديسمبر 31 كما فيالموحدة والتي تشمل قائمة المركز المالي معاً بـ "المجموعة"( 

رفقة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المللسنة  الملكيةلدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق ل

 .الموحدة ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ( المعتبرة جزءً 27( إلى )1من )

 

 الموحدة مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية

بشكل عادل وفقاً لمعايير المحاسبة الموحدة تعتبر اإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية 

والنظام األساسي ( من نظام الشركات 123المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ووفقاً لنص المادة )

من  خاليةموحدة إلعداد قوائم مالية  ضرورياً نظام الرقابة الداخلية الذي تعتبره اإلدارة  للشركة وكذلك عن

األخطاء الجوهرية، سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما أن اإلدارة قدمت لنا كافة المعلومات 

 . الموحدة اجعة هذه القوائم الماليةواإليضاحات التي طلبناها للقيام بمر

 

 الحسابات يمسئولية مراجع

مت ت استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.الموحدة إن مسئوليتنا هي إبداء رأي على هذه القوائم المالية 

ير إلتزامنا يمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وتتطلب تلك المعا

بمتطلبات أخالقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجـة معقولة من التأكد بأن القوائم 

 خالية من األخطاء الجوهرية.الموحدة المالية 

 

تشتمل المراجعة على القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم 

. تعتمد اإلجراءات التي يتم إختيارها على تقديرنا بما في ذلك تقييمنا لمخاطر وجود أخطاء الموحدة المالية

جوهرية في القوائم المالية سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعند قيامنا بتقييم هذه المخاطر نأخذ في 

بغرض تصميم إجراءات  للمجموعةعادلة  اإلعتبار نظام الرقابة الداخلية الخاص بإعداد وعرض قوائم مالية

كما  .للمجموعةمراجعة مالئمة للظروف المتاحة، ولكن ليس بهدف إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية 

تتضمن أعمال المراجعة تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي 

 استخدمتها اإلدارة، باإلضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية. 

 

 ينا.اس إلبداء رأنعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة بحيث يمكن اإلعتماد عليها كأس
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 التكوين والنشاط  -1
 

 شركة إتحاد إتصاالت 1-1
 

"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية، بموجب الشركة  " أو "موبايلي شركة إتحاد إتصاالت )"

م(. إن 2004ديسمبر  14هـ )الموافق 1425 ذو القعدة 2ي مدينة الرياض بتاريخ صادر ف 1010203896سجل تجاري رقم 

 ، المملكة العربية السعودية.11321، الرياض 23088العنوان الرئيسي للشركة هو ص.ب 
 
م( بالمصادقة على 2004أغسطس  18هـ )الموافق 1425رجب  2بتاريخ  40سست الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/تأ

م( القاضي بالموافقة على 2004أغسطس  10هـ )الموافق 1425جمادى اآلخرة  23بتاريخ  189قرار مجلس الوزراء رقم 

 االت".الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم "شركة إتحاد إتص
 

م( 2004أغسطس  10هـ )الموافق 1425جمادى اآلخرة  23بتاريخ  190حصلت الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

على رخص إنشاء وتشغيل شبكة الهاتف الجوال من الجيلين الثاني والثالث بجميع عناصرهما وتقديم خدماتهما كافة على المستوى 

 ة.المحلي والدولي من خالل شبكتها الخاص
 

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنشاء وتشغيل شبكة اإلتصاالت الالسلكية المتنقلة وشبكات األلياف البصرية وتمديداتها، وإدارة 

وتركيب وتشغيل شبكات الهاتف واألجهزة الطرفية وأنظمة وحدات اإلتصاالت باإلضافة إلى بيع وصيانة أجهزة الهاتف وأنظمة 

 25هـ )الموافق 1426ربيع الثاني  17لكة العربية السعودية. وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية في وحدات اإلتصال في المم

 م(.2005مايو 
 

م( الموافقة على 2013يناير  12هـ )الموافق 1434صفر  30قررت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

سعودي وذلك بمنح سهم مجاني  ريـالمليار  7.7سعودي إلى  ريـالمليار  7كة من توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشر

مقابل كل عشرة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين لدى الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة 

من بند األرباح المبقاة كما في  ريـالمليون  700غ غير العادية، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبل

مليون سهم.  70مليون سهم، بزيادة قدرها  770مليون سهم إلى  700م، وبالتالي يزداد عدد األسهم من 2012 ديسمبر 31

الواحد.  سعودي للسهم ريـال 10مليون سهم بقيمة  770سعودي مقسمة إلى  ريـالمليار  7.7وبالتالي، يبلغ رأس مال الشركة 

 م.2013إن اإلجراءات النظامية المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة قد اكتملت خالل الربع األول من عام 

م( أنها اآلن بمرحلة دراسة إمكانية بيع  أبراج 2015مايو  13هـ )الموافق 1436رجب  24صرحت الشركة في إعالنها بتاريخ 

 تفاقيات ملزمة أو قامت بتقدير األثر المالي لذلك.االتصاالت الخاصة بها. لم تدخل الشركة بأية ا

 

م( إلغاء إحدى اتفاقيات 2015فبراير  24هـ )الموافق 1436جمادى األولى  5قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

ة اإللغاء وتم توقيع اتفاقي يقم بتقديم الضمان البنكي الالزم.تقديم خدمات األلياف البصرية مع أحد شركاء األعمال حيث أنه لم 

م(. إن إلغاء االتفاقية 2015يونيو  2هـ )الموافق 1436شعبان  15بشكل مشترك من قبل شركة بيانات وشريك األعمال بتاريخ 

 م.2014م و 2015 ديسمبر 31في  منتهيةال لسنةا لليس له أثر على اإليرادات المفصح عنه

 

الموافقة على تسوية المبلغ م( 2015يونيو  9هـ )الموافق 1436شعبان  22قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

المستحق فيما يتعلق بإلغاء االتفاقية مع أحد الموزعين المسموح لهم بالدخول على شبكة موبايلي وتم التوقيع على إنهاء االتفاقية 

ة م(. إن إلغاء االتفاقي2015يونيو  15هـ )الموافق 1436شعبان  28بشكل مشترك من قبل شركة موبايلي وهذا الشريك بتاريخ 

.م2014م و 2015 ديسمبر 31في ة منتهيلسنة اللليس له أثر على على اإليرادات المفصح عنها 
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 )تتمة(التكوين والنشاط  -1

 الشركات التابعة 1-2

 م:2015 ديسمبر 31فيما يلي ملخص بالشركات التابعة للمجموعة ونسب الملكية في كل منها كما في 

 نسبة الملكية  بلد التأسيس  االسم

 غير مباشرة  مباشرة    

 -  100.00٪  البحرين  شركة موبايلي فنتشرز القابضة ش.ش.و

 ٪0.01  99.99٪  الهند  شركة موبايلي انفوتك الهند الخاصة المحدودة

 ٪1.00  99.00٪  المملكة العربية السعودية  شركة بيانات األولى لخدمات الشبكات

 ٪4.00  96.00٪  المملكة العربية السعودية  شركة شبكة زاجل الدولية لإلتصاالت

 ٪5.00  95.00٪  المملكة العربية السعودية  شركة الوطنية لحلول األعمال

 ٪10.00  90.00٪  المملكة العربية السعودية  شركة صحتي للخدمات المعلوماتية

 -  60.00٪  المملكة العربية السعودية  بلج آند بالي المحدودة -شركة موبايلي 

 ٪100.00  -     اإلمارات العربية المتحدة  شركة الوطنية لحلول األعمال ش.م.ح

 تتمثل النشاطات الرئيسية للشركات التابعة فيما يلي:

 .تطوير البرامج التقنية ألغراض الشركة وتقديم خدمات الدعم الفني لتقنية المعلومات 

  والالسلكية وتركيب أنظمة الحاسب اآللي وخدمات المعطيات.تنفيذ عقود تركيب وصيانة شبكات االتصاالت السلكية 

  تجارة الجملة والتجزئة في المعدات واآلالت واألجهزة اإللكترونية والكهربائية وأجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية

دمات وتقديم الخوأنظمة المباني الذكية واالستيراد والتصدير للغير باإلضافة إلى تسويق وتوزيع خدمات االتصاالت 

 االستشارية لمجال االتصاالت.

 .تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب اآللي واألجهزة اإللكترونية وصيانتها وتشغيلها وتقديم الخدمات المرتبطة بها 

 .تقديم خدمة القنوات التلفزيونية باستخدام بروتوكول االنترنت 

 الخدمية والصناعية. إنشاء وإدارة وتشغيل واالستثمار في المشاريع 

  إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات االتصاالت والحاسب اآللي واألعمال المتعلقة بها، وبناء وصيانة وتشغيل برامج الحاسب

 اآللي واستيراد وتصدير وبيع أجهزة ومعدات وبرامج أنظمة االتصاالت والحاسب اآللي.

 .تأسيس وتملك الشركات المتخصصة في األنشطة التجارية 

 أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي لديها حصص مملوكة فيها وتوفير الدعم الالزم لها. الشقيقةارة الشركات إد 

 .استثمار أموالها في األسهم والسندات واألوراق المالية 

 .تملك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون 

 جير حقوق الملكية الفكرية من براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية تملك أو تأ

 أو لغيرها. الشقيقةواستغاللها وتأجيرها أو التأجير الفرعي لها للشركات 

 د تعاونها على تحقيق أغراضها أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة أو التي ق

 في مملكة البحرين وخارجها ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

 .القيام بجميع األعمال والخدمات المتعلقة بتحقيق األغراض السابقة 
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 )تتمة(التكوين والنشاط         -1

 )تتمة(الشركات التابعة  1-2

 البيانات المالية للشركات التابعة التالية: لمجموعةلتتضمن القوائم المالية الموحدة 

 شركة موبايلي فنتشرز القابضة ش.ش.و 1-2-1

م اإلجراءات القانونية المتعلقة باالستثمار في شركة تابعة جديدة، شركة موبايلي فينتشرز 2014أنهت الشركة خالل عام 

 الشركة.القابضة، شركة بحرينية )شركة الشخص الواحد( مملوكة بالكامل من قبل 

 شركة موبايلي انفوتك الهند الخاصة المحدودة 1-2-2

الهند  – م باالستثمــار في شركـة تابعـة، شركـة موبايلــي انفوتــك الخاصة المحدودة، بنجـالور2007قامت الشركة خـالل سنة 

م. تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم في بداية 2008من رأس مالها والتي زاولت كامل نشاطها التجاري خالل سنة  ٪99.99بنسبة 

المتبقية من رأس مال الشركة التابعة من قبل الشركة الوطنية لحلول األعمال وهي  ٪0.01م االستحواذ على الــ 2009عام 

 شركة تابعة للشركة.

 كاتكة بيانات األولى لخدمات الشبشر 1-2-3

من حصص الشركاء في شركة بيانات األولى لخدمات الشبكات، شركة  ٪99م بحيازة ما نسبته 2008قامت الشركة خالل عام 

سعودية ذات مسؤولية محدودة واشتمل الشراء جميع حقوق وأصول وموجودات الشركة والتزاماتها واسمها التجاري وعالماتها 

مليون  1.466مليار ريـال سعودي والذي نتج عنه شهرة بمبلغ  1.5لحالية والمستقبلية مقابل سعر شراء إجمالي قدره التجارية ا

المتبقية من رأس مال الشركة مملوكة من قبل الشركة الوطنية  ٪1ريـال سعودي كما في تاريخ الحيازة. تجدر اإلشارة إلى أن الـ 

 ة.لحلول األعمال وهي شركة تابعة للشرك

 

 شركة شبكة زاجل الدولية لإلتصاالت 1-2-4

من حصص الشركاء في شركة شبكة زاجل الدولية لالتصاالت  ٪96م، بحيازة ما نسبته 2008قامت الشركة خالل سنة 

)"زاجل"(، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وإشتمل الشراء جميع حقوق وأصول وموجودات زاجل والتزاماتها واسمها 

مليون ريـال سعودي نتج عن ذلك شهرة بمبلغ  80الماتها التجارية الحالية والمستقبلية مقابل سعر شراء إجمالي قدره التجاري وع

المتبقية من رأس مال الشركة مملوكة من قبل  ٪4مليون ريـال سعودي كما في تاريخ الحيازة. تجدر اإلشارة إلى أن الـــ  63

 م.2014ديسمبر  31الشهرة خالل السنة المنتهية في  ة تابعة. هذا وقد انخفضت قيمةوهي شركالشركة الوطنية لحلول األعمال 

 

 الشركة الوطنية لحلول األعمال 1-2-5

من رأس مال الشركة الوطنية لحلول األعمال وهي شركة سعودية ذات  ٪95م، باالستثمار في 2008قامت الشركة خالل عام 

 المتبقية. ٪5بيانات األولى لخدمات الشبكات والتي هي شركة تابعة للشركة نسبة الـــ مسؤولية محدودة. بينما تمتلك شركة 
 

 شركة صحتي للخدمات المعلوماتية 1-2-6

من رأس مال شركة صحتي للخدمات  ٪90م اإلجراءات القانونية المتعلقة باالستثمار في 2014أنهت الشركة خالل عام 

 المتبقية. ٪10األولى لخدمات الشبكات والتي هي شركة تابعة للشركة نسبة الـــ  المعلوماتية. بينما تمتلك شركة بيانات
 

 بلج آند بالي المحدودة -شركة موبايلي  1-2-7

ند بلج آ -من رأس مال شركة موبايلي  ٪60م اإلجـــراءات القانونيـــة المتعلقة باالستثمــار في 2014أنهت الشركـة خـالل عام 

 المتبقية. ٪40بينما تمتلك شركة بلج آند بالي إنترناشونال ومقرها الواليات المتحدة األمريكية نسبة الـــ . بالي المحدودة

 

 الشركة الوطنية لحلول األعمال ش.م.ح 1-2-8

م اإلجراءات القانونية المتعلقة باالستثمار في الشركة الوطنية لحلول 2014أنهت الشركة الوطنية لحلول األعمال خالل عام 

 من رأس مالها. ٪100األعمال، ومقرها دولة اإلمارات العربية المتحدة، بنسبة 
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 السياسات المحاسبية الهامة  -2

م على اسات بشكل منتظأهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تم إدراجها أدناه. تم تطبيق هذه السي

 المعروضة، ما لم يذكر غير ذلك. جميع الفترات

 أسس اإلعداد 2-1

أعدت القوائم المالية الموحدة المرفقة على أساس التكلفة التاريخية وفقاً لمبدأ االستحقاق المحاسبي حسب معايير المحاسبة الصادرة 

 عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 1.3: 2014) سعودي لاير مليار 0.7 قدرها تشغيلية خسائر المجموعة تكبدت ،2015 ديسمبر 31 في المنتهية السنة خالل

 31) سعودي لاير مليار 9.7 إلى للمجموعة المتداولة المطلوبات صافي بلغ ،2015 عام ديسمبر 31 فيو  ،(سعودي لاير مليار

 على تعتمد استحقاقها عند بالتزاماتها الوفاء على المجموعة قدرة أن إلى تشير التي( سعودي لايرمليار  17.3: 2014 ديسمبر

من غير المتوقع  ،12 اإليضاح في إليه مشاركما هو  ذلك، على وعالوة. النقدية وتدفقاتها عملياتها نتائجأداء  تعزيز على قدرتها

ن عدة عليها م أن تكون المجموعة قادرة على االلتزام بالتعهدات المالية بموجب التسهيالت التمويلية طويلة األجل التي حصلت

ديسمبر  31 وبالتالي فقد تمت إعادة تصنيف تلك القروض وأوراق الدفع طويلة األجل كمطلوبات متداولة كما في ، جهات مقرضة

إن المجموعة قد إلتزمت بالتعهدات المالية فيما يتعلق ببعض البنوك  .م2014ديسمبر  31م وكما كان عليه الحال كما في 2015

مع المقرضين /البنوك األخرين للحصول على تنازل إلعادة تحديد التعهدات المالية. تم إدراج القروض من ومستمرة بالتفاوض 

 المقرضين /البنوك األخرين كمطلوبات متداولة لعدم الحصول على تنازل حتى االن.

م و 2015ديسمبر  31منتهية في قامت المجموعة بالوفاء بجميع إلتزامات إعادة السداد المرتبطة بهذه التسهيالت خالل السنة ال

من المتوقع أن تستمر في الوفاء بإلتزامات إعادة السداد قصيرة األجل على أساس أن المفاوضات مع الجهات المقرضة األخرى 

 وفأنها س بناء على التدفقات النقدية المتوقعة تعتقد المجموعة.(12إلعادة تحديد التعهد المالي سوف تكلل بالنجاح )أنظر إيضاح 

تستمر في الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في سياق األعمال الطبيعية. وبالتالي تعتقد اإلدارة ومجلس اإلدارة أنه من المناسب أن 

 .يتم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  2-2

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية استخدام تقديرات 

وافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات وااللتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم 

خالل الفترة المالية. يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر  جة لاليرادات و المصروفاتوكذلك المبالغ المدرالمالية، 

 وهي مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة للظروف.

إن ية. ريفها، نادراً ما تتساوى مع النتائج الفعلفتراضات متعلقة بالمستقبل، والتي وفقاً لتعإالمجموعة بوضع تقديرات و تقوم

 التقديرات واالفتراضات التي تترتب عليها مخاطر إحداث تعديالت جوهرية في القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات مبينة أدناه:

 الديون المشكوك في تحصيلها مخصص )أ(

يتم تكوين مخصص للذمم المدينة غير القابلة للتحصيل عندما يكون هناك دليل موضوعي بعدم إمكانية المجموعة تحصيل كافة 

المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية للذمم المدينة. إن الصعوبات المالية الشديدة للمدين، واحتمال أن يكون المدين مقبالً على 

يكلة مالية، واالمتناع أو عدم االنتظام في السداد تعتبر مؤشرات على أن الذمم المدينة التجارية غير قابلة إشهار إفالسه أو إعادة ه

للتحصيل. يتم تقييم المبالغ الفردية الجوهرية على أساس منفرد. بالنسبة للمبالغ الفردية غير الجوهرية المستحقة، يتم تجميع تلك 

تكوين مخصص مقابلها استناداً إلى طول المدة ومعدالت التحصيل في السنوات السابقة. بلغ  المبالغ وتقيم على أساس إجمالي ويتم

ي المنتهية فللسنة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها المدرج ضمن "مصاريف عمومية وإدارية" في قائمة الدخل الموحدة 

 .مليون لاير سعودي( 690: م2014 ديسمبر 31) سعودي ريـالمليون  1.152مبلغ م 2015 ديسمبر 31

 في قيمة الشهرة االنخفاض )ب(

. 9-2في قيمة الشهرة طبقاً للسياسات المحاسبية المذكورة في إيضاح  انخفاضتقوم المجموعة سنوياً بالتأكد إذا ما كان هناك 

ة القابلة لالسترداد من الوحدات المولدة للنقد بناًء على حسابات القيم القيمةتتطلب هذه الحسابات استخدام التقديرات، وقد تم تحديد 

 المستخدمة.
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 الممتلكات والمعدات )ج( 

 للممتلكات والمعدات  اإلنتاجيةاألعمار 

يتم تقدير األعمار اإلنتاجية لبنود الممتلكات والمعدات للمجموعة بناء على الفترة التي يتوقع فيها أن يكون األصل متاحاً لالستخدام 

على تقييم جماعي لممارسات األعمال المشابهة والتقييم الفني الداخلي والخبرة مع الموجودات  يعتمد هذا التقدير(. 7-2)إيضاح 

 ق التقديرات إلى أن تصبح جاهزة لالستخدام وبدء االستهالك. المماثلة وتطبي

رة لكل أصل بشكل دوري ويتم تحديثها إذا اختلفت التوقعات عن التقديرات السابقة نتيجة التلف تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقد  

األصل. ولكن من المحتمل أن تتأثر النتائج المستقبلية المادي أو التقادم الفني أو التجاري والمحددات القانونية وغيرها الستخدام 

للعمليات بشكل جوهري من التغيرات في مبالغ وتوقيت المصاريف المسجلة الناتجة عن التغيرات في العوامل المذكورة أعاله. 

يض لتشغيلية المسجلة وتخفألي من بنود الممتلكات والمعدات يؤدي إلى زيادة المصاريف ارة إن انخفاض األعمار اإلنتاجية المقد  

 الموجودات غير المتداولة.

 التكاليف تخصيص

تبرم المجموعة ترتيبات مع بعض مورديها الرئيسيين والتي قد تتضمن توفير منتجات وخدمات متعددة بما يشمل الممتلكات 

ير توف الترتيباتوالمعدات والمخزون والصيانة وغيرها من الخدمات على مدار عدد من الفترات المالية. يمكن أن تتضمن هذه 

بقيم مخفضة. تقوم اإلدارة، عندما يكون  إضافيةبالحصول على منتجات وخدمات  موجودات وحوافز تشغيلية تسمح للمجموعة

ذلك مالئماً، بتجميع تلك الترتيبات وتخصيص صافي تكلفة هذا التجميع بين مختلف المنتجات والخدمات بناء على أفضل تقدير 

 صاريف وفقاً للسياسة المحاسبية ذات الصلة.للقيمة العادلة للمكونات الفردية. تتم رسملة تكلفة هذه المكونات أو قيدها كم

 الربوط الزكوية   )د(

تقوم اإلدارة بوضع مخصص للزكاة وضريبة االستقطاع وفقاً لمتطلبات مصلحة الزكاة والدخل )"المصلحة"( وهو قابل للتعديل 

على  ضريبة االستقطاع المتوقعة بناءبناء على الربوط النهائية المستلمة من المصلحة. تقوم المجموعة بقيد المطلوبات للزكاة و

التقديرات حول ما إذا كانت زكاة/ ضرائب إضافية سوف تستحق. تعتمد النتيجة النهائية ألي مبالغ إضافية يتم ربطها من قبل 

ن المبالغ عالمصلحة على النتيجة النهائية لالعتراضات التي يحق للمجموعة تقديمها. وعندما تختلف النتيجة النهائية لهذه األمور 

 التي تم قيدها في البداية، تؤثر هذه الفروقات على قائمة الدخل الموحدة في الفترة التي تم التحديد النهائي خاللها.

 التزامات محتملة )هـ(

تتعرض المجموعة لبعض الدعاوى القضائية. تم إعداد تقديرات للتكاليف المحتملة لتسوية هذه الدعاوى، إن وجدت، عبر استشارة 

مستشارين داخليين وخارجيين يتولون الدفاع عن المجموعة في هذه القضايا، وهي مبنية على توقعات النتائج المحتملة. تعتقد 

اإلجراءات القضائية لن يكون لها أثر جوهري على القوائم المالية. لكن من المحتمل أن تتأثر النتائج إدارة المجموعة حالياً أن هذه 

 المستقبلية للعمليات بشكل جوهري وفقاً للنتائج النهائية للدعاوى. 

 اإليرادات )و(

 باإلجمالي مقابل الصافي المبالغعرض 

أو خدمات بصفة أصيل فإن اإليرادات والدفعات للشركاء يتم إدراجها باإلجمالي تحت بند اإليرادات  بضائععندما تبيع المجموعة 

والخدمات بصفة وكيل فإن اإليرادات والدفعات للشركاء تسجل ضمن أوالتكاليف التشغيلية. إذا قامت المجموعة ببيع البضائع 

 اإليرادات بالصافي، حيث تمثل الهامش المكتسب.

بار المجموعة أصيل أو وكيل في المعاملة على تحليل اإلدارة لكل من الشكل القانوني والجوهر للترتيب بين المجموعة يعتمد اعت

وشركائها في األعمال، وتؤثر هذه األحكام على مبلغ اإليرادات والمصاريف التشغيلية المدرجة لكنها ال تؤثر على الموجودات 

 مدرجة.أو المطلوبات أو التدفقات النقدية ال

 

  



 شركة إتحاد إتصاالت
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م2015 ديسمبر 31في  يةالمنته للسنة

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

- 12 - 

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   -2

 )تتمة(التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  2-2

 )تتمة( اإليرادات )و(

 الترتيبات متعددة العناصر

بالنسبة للترتيبات التي تتضمن تسليم منتجات وخدمات مجمعة بما في ذلك الترتيبات طويلة األجل، يتم فصل هذه المنتجات 

فردية لكل منها مساهمة منفصلة في اإليرادات مع مراعاة التفاصيل التعاقدية الخاصة بكل منها  عناصروالخدمات المجمعة إلى 

يتم ربط المبلغ اإلجمالي للترتيب بكل منتج بناء على القيمة العادلة النسبية للعنصر الفردي. وفق تقييمها من وجهة نظر العميل. 

نتج ألسعار البيع الفردية لكل م الفردية بناء على تقدير موضوعي و معتمدبصورة عامة القيمة العادلة للعناصر  تحدد المجموعة

 مع األخذ في االعتبار القيمة الزمنية للنقود.

 دية وشبه النقديةالنق 2-3

ل ثالثة المرابحات التي تستحق خالتسهيالت تتضمن النقدية وشبه النقدية النقد في الصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك و

 أشهر أو أقل من تاريخ اقتنائها.

 استثمارات قصيرة األجل 2-4

ة األجل األخرى عالية السيولة والتي تستحق بعد ثالثتشمل االستثمارات قصيرة األجل الودائع مع البنوك واالستثمارات قصيرة 

 وقبل مضي سنة من تاريخ الشراء. أو أكثر أشهر

 الذمم المدينة 2-5

تظهر الذمم المدينة بالمبالغ األصلية للفواتير بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. يتم عمل مخصص للديون 

وضوعي على عدم تمكن المجموعة من تحصيل جميع المبالغ المستحقة بموجب المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل م

الشروط األصلية للذمم المدينة. يتم قيد هذه المخصصات في قائمة الدخل الموحدة وتظهر تحت بند "مصاريف عمومية 

يد أي في تحصيلها. يتم ق وإدارية".عندما تكون الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل مخصص الديون المشكوك

استردادات الحقة للمبالغ المشطوبة سابقاً تحت بند "مصاريف عمومية وإدارية" في قائمة الدخل الموحدة. يتم قيد شطب الذمم 

التي تم إجراء الشطب خاللها تحت بند  الفترةالمدينة التي لم يتم تكوين مخصص لها مباشرة في قائمة الدخل الموحدة في 

شهراً وتظهر كموجودات غير متداولة في  12العمومية واإلدارية.تصنف الذمم المدينة القابلة للتحصيل بعد أكثر من  المصاريف

 قائمة المركز المالي الموحدة. 

 مخزون 2-6

يتكون المخزون من أجهزة الهاتف والمعدات في موقع العميل وشرائح الهواتف الخلوية والبطاقات مسبقة الدفع وإعادة الشحن 

ويسجل بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. وتمثل القيمة القابلة للتحقق الفرق بين سعر البيع التقديري في ظروف 

يف استكمال البيع. يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح. تقوم المجموعة بتكوين مخصص العمل االعتيادية ومصار

 في قائمة الدخل الموحدة. تكلفة الخدمات والمبيعاتللبضاعة بطيئة الحركة والمخزون المتقادم ضمن 

 الممتلكات والمعدات 2-7

يتم تسجيل الممتلكات والمعدات، باستثناء األراضي، بالتكلفة مطروحا منها االستهالك المتراكم. تشمل تكلفة الممتلكات والمعدات 

 التكاليف المباشرة والتكاليف اإلضافية المتكبدة في شرائها وتركيبها صافية من أي خصومات من الموردين. 

لألعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات، بناًء  داخليةذت المجموعة عمليات فحص م، نف2015مارس  31خالل الربع المنتهي في 

على دراسة نفذها استشاري مستقل مما أدى إلى تغير األعمار اإلنتاجية لفئات معينة من الموجودات. يُحم ل استهالك الممتلكات 

مدى العمر اإلنتاجي المقد ر لكل منها وفقاً لنسب االستهالك والمعدات على قائمة الدخل الموحدة باستخدام طريقة القسط الثابت على 

 السنوية.
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التقديرات المطبقة اعتباراً 

وما  م2015يناير  1من 

 بعد ذلك

التقديرات المطبقة كما في 

وما  م2014ديسمبر  31

 قبل ذلك

 ٪5 ٪5 مباني

 ٪10 ٪10 تحسينات عقار مستأجر

 ٪20 - ٪5 ٪20 - ٪4 معدات شبكة االتصاالت

 ٪25 ٪20 - ٪16 أجهزة وبرامج حاسب آلي

 ٪25 - ٪20 ٪33 - ٪14 معدات مكتبية ومفروشات

 ٪25 - ٪20 ٪25 - ٪20 سيارات

 يدقلمعالجة أي تأخير معلوم في الرسملة أو التحويل من أعمال رأسمالية المالية إضافي خالل الفترة  استهالكمصروف تم إثبات 

 التنفيذ.

تتم رسملة التجديدات والتحسينات الرئيسية إذا كانت تزيد من اإلنتاجية أو العمر التشغيلي للموجودات. كما تتم رسملة األجور 

فيتم تحميلها كمصاريف عند حدوثها. كما يتم إثبات الربح أو والتكاليف المباشرة األخرى، أما اإلصالحات والتحسينات الصغيرة 

الخسارة الناتجة عن عملية استبعاد الموجودات والتي تمثل الفرق بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية للموجودات في قائمة 

 الدخل الموحدة.

ضافة ركيب، وعندئذ يتم تحويل تكلفة هذه الموجودات باإلبالتكلفة لحين انتهاء اإلنشاء أو الت التنفيذالرأسمالية قيد  األعمالتظهر 

إلى التكاليف المنسوبة مباشرة إلى اإلنشاء أو التركيب، بما في ذلك تكاليف االقتراض المرسملة، إلى فئة الموجودات المعنية. ال 

 يتم تحميل االستهالك على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

 التراخيص اقتناءرسوم  2-8

رسوم اقتناء التراخيص حسب العمر النظامي للرخصة المقتناة. يتم تحميل اإلطفاء كمصاريف في قائمة الدخل الموحدة.  إطفاء يتم

ويتم مراجعة رسوم التراخيص المرسملة في نهاية كل سنة مالية لتحديد أي انخفاض في القيمة. وفي حالة وجود مؤشر لالنخفاض 

 حميل خسائر االنخفاض الدائم في قائمة الدخل الموحدة.الدائم في رسوم التراخيص فيتم ت

 الشهرة 2-9

واذ وتقيد في ستحالشركات التابعة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة في تاريخ اال تمثل الشهرة زيادة تكلفة استحواذ

 .الموحدة بصافي التكلفة بعد التعديالت لخسارة الهبوط في القيمة القوائم المالية

 االستثمارات في الشركات التابعة و الزميلة 2-10

 الشركات التابعة (أ)

الشركات التابعة هي تلك التي لدى المجموعة القدرة على توجيه سياساتها المالية والتشغيلية للحصول على المنافع االقتصادية، 

ة بالكامل يتم توحيد حسابات الشركة التابعوالتي تنشأ عادة عند االحتفاظ بأكثر من نصف حقوق التصويت في الشركات التابعة. 

 من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة ويتم عدم توحيدها من تاريخ توقف السيطرة.
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 )تتمة( االستثمارات في الشركات التابعة و الزميلة 2-10

 )تتمة( الشركات التابعة (أ)

دات على أساس القيمة العادلة للموجو ستحواذالمحاسبة لقيد شراء الشركات التابعة. تقاس تكلفة االتستخدم طريقة الشراء في 

. ية االستحواذف المباشرة العائدة لعملباإلضافة إلى التكالي ستحواذالمشتراة أو االلتزامات التي تم تكبدها أو تحملها كما في تاريخ اال

عن القيمة العادلة لحصة  زيادة تكلفة االستحواذ إن .تكبدها عند في قائمة الدخل الموحدة باالستحواذ المتعلقة تكاليف إدراج يتم

لشركات ا هرة. تقيد الشهرة الناتجة عن االستحواذ علىالقابلة للتحديد، تقيد كش جموعة في صافي الموجودات المستحوذ عليهاالم

التابعة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة. يتم سنوياً اختبار الشهرة فيما يتعلق بالهبوط في القيمة، وتقيد 

 بصافي التكلفة بعد حسم أي خسارة هبوط، إن وجدت. 

عاد األرصدة المتعلقة بها. ويتم كذلك استبيتم استبعاد المعامالت بين شركات المجموعة األرباح غير المحققة الناتجة عنها وكذلك 

 الخسائر غير المحققة. تم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لتتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعة.

 الشركات الزميلة )ب(

 ك سيطرة. يتم قيد االستثمارات فيالشركات الزميلة هي الشركات التي يكون للمجموعة تأثير جوهري عليها دون أن يصاحب ذل

شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية وتقيد مبدئياً بالتكلفة. تقيد حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركات الزميلة 

حتياطيات. المتحققة بعد الشراء في قائمة الدخل الموحدة، كما تقيد حصتها في التغير في االحتياطيات الذي يحدث بعد الشراء في اال

يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار بالحركة المتراكمة لما بعد الشراء. عندما تكون حصة المجموعة في خسائر شركة شقيقة 

مساوية لحصتها في الشركة الزميلة أو أكثر، بما فيها أي ذمم مدينة غير مضمونة، ال تقيد المجموعة أي خسائر إضافية، ما لم 

 ت أو تسديدات نيابة عن الشركة الزميلة.تتكبد أي التزاما

يتم استبعاد األرباح غير المحققة من المعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة إلى حد حصة المجموعة في الشركات الزميلة. 

ل.  كذلك يتم استبعاد الخسائر غير المحققة ما لم تقدم العملية دليالً على وجود هبوط في قيمة األصل المحو 

 م قيد األرباح والخسائر الناتجة عن االستثمارات في شركات زميلة في قائمة الدخل الموحدة.يت

 حقوق الملكية غير المسيطرة (ج)

الجزء من الربح أو الخسارة غير المقتنى من قبل المجموعة وتعرض بشكل منفصل في قائمة  حقوق الملكية غير المسيطرةتمثل 

 الدخل الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة بشكل منفصل عن حقوق المساهمين.

كمعامالت مع المالكين بصفتهم مالكين وبالتالي ال يتم قيد شهرة كنتيجة لهذه  حقوق الملكية غير المسيطرةحيازة  احتسابيتم 

في الشركة المقتناة لكل حيازة على حدة سواء بالقيمة العادلة أو  حقوق الملكية غير المسيطرةالمعامالت. تقوم المجموعة بقيد أي 

 للشركة المقتناة والمحددة كصافي موجودات. في المبالغ المدرجة حقوق الملكية غير المسيطرةل ناسبةلمتابالحصة 

 الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية 2-11

تتم مراجعة الموجودات غير المالية، عدا الشهرة، فيما يتعلق بالهبوط في قيمتها عندما تشير الحاالت أو التغير في الظروف إلى 

ة ات الخسارة الناتجة عن الهبوط في القيمة، والتي تمثل الزيادة في القيمأن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. يتم إثب

الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد وهي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. لغرض 

نقد(. يتم )وحدات مدرة لل ومحددةد تدفقات نقدية منفصلة تقدير الهبوط، يتم تجميع الموجودات على أدنى مستوى لها بحيث تتواج

مراجعة الموجودات غير المالية، عدا الشهرة، والتي سبق أن حدث هبوط في قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك الهبوط، وذلك في 

رة للنقد ترية لألصل أو الوحدة المدتاريخ كل فترة مالية. إذا ما تم الحقاً عكس خسارة الهبوط في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدف

ك لإلى التقدير المـُعد ل لقيمتها القابلة لالسترداد، على أال يزيد عن القيمة الدفترية فيما لو لم يتم إثبات خسارة الهبوط في قيمة ذ

خل يرادات في قائمة الداألصل أو الوحدة المدرة للنقد في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة الهبوط في القيمة فوراً كإ

 الموحدة. خسائر الهبوط في القيمة المدرجة ضمن الشهرة ال يمكن عكسها.

 القروض 2-12

يتم إثبات القروض بقيمة المتحصالت المستلمة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة، إن وجدت. يتم رسملة تكاليف القروض التي 

موجودات المؤهلة وذلك كجزء من هذه الموجودات. يتم تحميل تكاليف القروض األخرى باقتناء أو إنشاء أو إنتاج ال ترتبط مباشرةً 

 على قائمة الدخل الموحدة.
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 ذمم دائنة ومستحقات 2-13

 موعة أم ال.بموجبها إلى المجتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواًء تم إصدار فواتير ي

 مخصصات 2-14

تُحتسب المخصصات عندما يترتب على المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة لحدث سابق ويكون من المحتمل أن 

 يستدعي األمر تكب د موارد لتسوية االلتزام ويكون باإلمكان تقدير قيمة االلتزام بشكٍل موثوق به.

 الدخلالزكاة وضريبة  2-15

تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل )"المصلحة"(. يتم تحميل الزكاة المستحقة على المجموعة والزكاة 

المتعلقة بملكية المجموعة في الشركات التابعة السعودية على قائمة الدخل الموحدة. يخضع الشركاء األجانب في الشركات التابعة 

دها. النهائية، إن وجدت، عند تحدي الربوط. يتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة بموجب لى ضريبة الدخللسعودية الموحدة إا

تقوم الشركة وشركاتها التابعة السعودية باستقطاع الضريبة الواجبة عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة 

 عودي. العربية السعودية وذلك طبقاً لنظام ضريبة الدخل الس

تخضع الشركات التابعة األجنبية لضريبة الدخل في البالد التي تمارس فيها نشاطها. يتم تحميل هذه الضريبة على قائمة الدخل 

 الموحدة.

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 2-16

ركة عربية السعودية من قبل الشيتم قيد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب شروط أنظمة العمل والعمال في المملكة ال

ل على قائمة الدخل الموحدة. يتم احتساب مخصص نهاية الخدمة للموظفين بموجب طريقة تكلفة حم  وشركاتها التابعة السعودية ويُ 

 على القيمة الحالية اللتزامات المكافآت المحددة. الوحدة المتوقعة. ويتم قيد المخصص بناءً 

اللتزامات المكافآت المحددة باستخدام االفتراضات على متوسط المـُعد ل السنوي للزيادة في الرواتب  يتم احتساب القيمة الحالية

ومتوسط مدة التوظيف ومعدل خصم مناسب. يتم احتساب االفتراضات المستخدمة على أساس متوافق لكل فترة وهي تعكس 

اريخ التقديرات المتوفرة حول العوائد السوقية المتوفرة حالياً في تأفضل تقدير لدى اإلدارة. يتم تحديد معدالت الخصم وفقاً ألفضل 

 التقرير مع الرجوع إلى سندات الحكومة والشركات.

 اإليرادات 2-17

تتألف اإليرادات من القيم العادلة للمقابل المادي المستلم أو المستحق من بيع البضائع والخدمات في السياق الطبيعي ألنشطة 

 المجموعة وتظهر صافية من الخصومات والحوافز والتخفيضات بعد استبعاد اإليرادات داخل المجموعة. 

موثوق وعندما يكون من المرجح أن تؤول المنفعة االقتصادية إلى المجموعة  يتم إثبات اإليراد عندما يكون من الممكن قياسه بشكل

 وعندما تتحقق معايير محددة لكل من أنشطة المجموعة كما هو موضح أدناه.

 تتألف إيرادات المجموعة من خدمات االتصاالت المتنقلة كما يلي:

ملة على ال (أ) عمالء نتيجة عمليات التفعيل والربط واستخدام العمالء تتألف اإليرادات من االتصاالت المتنقلة من مبالغ مح 

لفترات البث والرسائل النصية وجميع خدمات االتصاالت  المتنقلة األخرى، بما في ذلك توفير خدمات البيانات 

 والمعلومات ورسوم ربط مستخدمي شبكات االتصاالت األرضية والمحمولة األخرى بشبكة المجموعة.

 

استخدام العمالء لفترات البث والرسائل النصية وخدمات البيانات كجزء من الفواتير الدورية ويعترف يتم إثبات إيرادات  (ب)

بها كإيراد خالل فترات الربط المتعلقة بها. يتم االعتراف باإليرادات من الخدمات غير المفوترة والناتجة من الخدمات 

م إلي نهاية الفترة المحاسبية وتسجل كإيرادات مستحقة بينما يتالتي تم تقديمها في الفترة ما بين تاريخ إصدار الفاتورة 

تأجيل االعتراف باإليرادات غير المكتسبة التي يتم تقديمها في الفترات التالية لكل فترة محاسبية إلي أن يقوم العميل 

 باستخدام فترات البث.
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 اإليرادات )تتمة( 2-17
 

إثبات إيرادات رسوم التفعيل والربط بشكل كامل، وهي رسوم غير قابلة لالسترداد تدفع لمرة واحدة فقط عند ربط  يتم (ج)

العمالء بشبكة المجموعة خالل الفترة التي تنتهي فيها التزامات المجموعة. ال يعتمد دفع الرسوم للمجموعة على إعادة 

 توجد للمجموعة التزامات إضافية فيما يتعلق بإعادة البيع أو التسليم البيع أو الدفع من قبل المستخدم النهائي حيث ال

 وتتحقق جميع المعايير األخرى إلثبات اإليرادات.

 

يتم إثبات إيرادات رسوم االشتراك الشهري والتي ال تختلف وفقاً لالستخدام على أساس طريقة القسط الثابت على مدى  (د)

 فترة تقديم الخدمة.

 

على أساس القيمة اإلجمالية للفواتير المقدمة للمشغلين اآلخرين مقابل خدمات االتصاالت  الربط البينييتم إثبات إيرادات  (ه)

االنتهائية عن فترات االتصال، وخدمات الرسائل النصية وتوفير خدمات االتصاالت المتنقلة األخرى للفترة المفوتر عنها 

 وفقاً للتعرفة المتفق عليها.

 

إثبات إيرادات التجوال على أساس القيمة اإلجمالية للفواتير المقدمة لشركاء التجوال بناًء على الحركة الفعلية لنقل يتم  (و)

 البيانات خالل الفترة المفوتر عنها.

 

ا يهعند تسليمها للعمالء في الفترة التي تتم ف المستبدلة يتم إثبات اإليرادات من بيع أجهزة االتصاالت وشرائح االتصال (ز)

 عملية البيع.

 

، فإنه يتم تقسيم العرض إلي عناصر فردية لكل منها مساهمة روض التي تتضمن تقديم عروض مجمعةيتعلق بالع فيما (ح)

منفردة في اإليرادات مقيمة من وجهة نظر العميل. ويتم توزيع قيمة العرض على كل عنصر من عناصر العرض بناًء 

لتقدير معتمد   القيمة العادلة لكل عنصر طبقاً  بتحديدتقوم المجموعة بصفة عامة لكل عنصر.  على القيمة العادلة تناسبياً 

 لسعر البيع العادي لذلك العنصر على أساس مستقل. و موثوق

 والمصاريف التكاليف       2-18

 الخدمات والمبيعاتتكلفة       2-18-1

المتكبدة خالل الفترة وتشمل تكاليف البضائع المباعة وتكاليف العمال المباشرة ونفقات حكومية  تكلفة الخدمات والمبيعاتتمثل 

 وتكاليف االتصاالت الداخلية ومصاريف غير مباشرة تتعلق باإليرادات المثبتة.

 

 الرسوم الحكومية    أ -2-18-1

ف الترددي والتكاليف المترتبة على المجموعة تمثل الرسوم الحكومية رسوم تقديم الخدمة تجارياً ورسوم الرخصة والطي

مقابل حقوق تقديم خدمات االتصاالت والمعطيات بالمملكة العربية السعودية وفقاً التفاقيات الترخيص. ويتم إثباتها في الفترات 

 المتعلقة بها وقت االستخدام وتدرج ضمن بند تكلفة الخدمات في قائمة الدخل الموحدة.

 مصاريف الربط البيني    ب -2-18-1

تمثل مصاريف الربط البيني مصاريف الربط بشبكات اتصاالت أجنبية ومحلية. ويتم إثباتها في فترات تنفيذ المكالمات ذات 

 الصلة وتدرج ضمن بند تكلفة الخدمات في قائمة الدخل الموحدة.

 

 مصاريف بيعية وتسويقية  2-18-2

المجموعة المتعلقة بأعمال التسويق أو أعمال البيع والتوزيع.  تشتمل مصاريف تمثل المصاريف الناتجة عن جهود إدارة 

البيع والتسويق على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تكون بالضرورة جزءاً من تكاليف اإليرادات. توزع هذه 

 منتظمة.التكاليف بين مصاريف البيع والتسويق وتكاليف اإليرادات، إن لزم األمر، بطريقة 
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 مصاريف وعمومية وإدارية      2-18-3  

تمثل المصاريف المتعلقة باإلدارة وليس بأعمال كسب اإليرادات أو أعمال البيع والتوزيع. تشتمل المصاريف العمومية 

اليف . توزع هذه التكاإليراداتواإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تكون بالضرورة جزءاً من تكاليف 

 ليف اإليرادات، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.بين المصاريف العمومية واإلدارية وتكا

 توزيعات أرباح       2-19

 تقيد توزيعات األرباح في القوائم المالية الموحدة في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في المجموعة.      

 المعامالت بالعمالت األجنبية      2-20

 العملة الرئيسية والتشغيلية (أ)

. لمجموعةلللشركة وعملة العرض  التشغيليةالبنود في القوائم المالية الموحدة للشركة بالريـال السعودي وهو العملة  تظهر

الخاصة بها، ونتيجة لذلك فإن البنود الواردة في القوائم المالية لكل  التشغيليةتحدد كل شركة تابعة ضمن المجموعة عملتها 

 . التشغيليةستخدام تلك العملة شركة تابعة على حدة يتم قياسها با

 معامالت وأرصدة )ب(

يتم قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئياً بسعر صرف العملة التشغيلية السائد في تاريخ تلك المعامالت. 

ويل السائدة في التحالموجودات و المطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية و يتم تحويلها بالعملة التشغيلية بأسعار 

تاريخ القوائم المالية الموحدة و يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك المعامالت للسنة المنتهية، وكذلك 

الناتجة من تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة األجنبية على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية 

 من قائمة الدخل الموحدة.الفترة ض

 شركات المجموعة )ج(

يقيد الناتج عن تحويل المراكز المالية ونتائج األعمال للشركات األجنبية التابعة والزميلة غير العاملة في بيئات اقتصادية 

 ذات تضخم مرتقع التي تكون عملتها الرئيسية غير الريـال السعودي الى الريـال السعودي كما يلي:

ل  -1  الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي.تُحو 

ل اإليرادات والمصاريف لكل قائمة دخل على أساس متوسط سعر الصرف. -2  تُحو 

ل بنود حسابات حقوق الملكية بأسعار الصرف السائدة في التواريخ التي تعود لكل بند عند حدوثه. -3  تُحو 

 

تدرج التعديالت المتراكمة الناتجة عن تحويل القوائم المالية للشركات التابعة أو الزميلة األجنبية إلى الريـال السعودي كبند 

 منفصل ضمن حقوق المساهمين. 

 تمويليةإيجارات تشغيلية و 2-21

إذا ترتب على عقد اإليجار تحويل جوهري لمنافع ومخاطر الملكية المتعلقة  تمويليةيتم تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار 

باألصل ويتم تصنيف عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلية حيث تدرج مصاريف وإيرادات إيجارات التشغيل في قائمة 

 الدخل الموحدة وفقا لطريقة القسط الثابت على فترات اإليجارات.

 

الية لدفعات اإليجار عن الموجودات المباعة بموجب التأجير التمويلي كذمم مدينة صافية من اإليراد التمويلي يتم قيد القيمة الح

غير المكتسب. يتم قيد إيراد التأجير على مدار فترة اإليجار باستخدام طريقة صافي االستثمار، والتي تعكس معدل عائد دوري 

ة عندما تصبح مشكوكا في تحصيلها، وتصنف المبالغ المستحقة ألكثر من سنة مستمر. يتم تكوين مخصص لذمم اإليجار المدين

 واحدة كموجودات غير متداولة.
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 برنامج الوالء للعمالء 2-22

تقدم المجموعة برنامج الوالء للعمالء الذي يقدم مزايا متنوعة للعمالء. تعتمد مكافآت برنامج الوالء للعمالء على استخدام العميل 

للخدمات التي تقدمها المجموعة. تقوم المجموعة باحتساب رصيد المكافآت المكتسبة الخاص ببرنامج الوالء للعمالء على حدة 

 بيع التي تم اكتساب المكافآت خاللها. كجزء مستقل من عملية ال

 

يتم االعتراف بالمقابل المالي لرصيد المكافآت خالل البيع المبدئي على أساس القيمة العادلة ويتم االعتراف بها كالتزام في قائمة 

لعادلة ر القيمة اأخذ في االعتباالمكافآت. يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب تقدير ت الموحدة حتى يتم استخدام المركز المالي

. كما تبيع المجموعة أيضاً هذه مخصوما منها رصيد المكافأت المتوقع انتهاء صالحيته المكافآت بها للمزايا التي يمكن استخدام

هذه  تخداماسيراد من تلك المبيعات عند المكافآت ألطراف ثالثة الستخدامها في األنشطة الترويجية للمجموعة. يتم االعتراف باإل

 المكافآت.

 محتملة التزامات 2-23

هي التزامات من المحتمل أن تنشأ عن أحداث سابقة ويتأكد وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من أحداث 

ناك أن تكون همستقبلية غير مؤكدة ال تقع ضمن السيطرة الكاملة للمجموعة، أو التزام حالي ال يتم قيده ألن من غير المحتمل 

حاجة لتدفق الموارد لتسوية االلتزام. في حال عدم القدرة على قياس مبلغ االلتزام بموثوقية كافية فإن المجموعة ال تدرج المطلوبات 

 المحتملة وإنما تفصح عنها في القوائم المالية الموحدة.

 التقارير القطاعية 2-24

 قطاع األعمال )أ(

 من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي:إن قطاع األعمال هو مجموعة 

 تعمل في أنشطة تدر إيرادات. -1

 تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر وتقييم األداء.  -2

 تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل. -3

 القطاع الجغرافي )ب(

القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات في بيئة اقتصادية محددة 

 (.26تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى. )انظر أيضاً إيضاح 

 النقدية وشبه النقدية  -3
 م2014  م2015 

 1.964.332   497.570 ولدى البنوك الصندوقنقد في 

 497.570   1.964.332 
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 الذمم المدينة  -4

 م2014  م2015 

  5.681.263    5.784.864    ذمم مدينة

  (1.208.732)   (2.360.774)   يطرح: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

    3.424.090    4.472.531 

 :ديسمبر 31لسنة المنتهية في خالل االديون المشكوك في تحصيلها  مخصصحركة فيما يلي 

 م2014  م2015 

 (691.730)  (1.208.732)  يناير 1الرصيد في 

ل للسنة  (665.477)  (1.152.042)  المحم 

  148.475  - شطب خالل السنة

 (1.208.732)  (2.360.774)  ديسمبر 31الرصيد في 

والناتجة عن اتفاقية الخدمات يم بخصوص المبالغ المستحقة م بالبدء بإجراءات التحك2014خالل الربع الرابع من عام  الشركةقامت 

م( والمتعلقة بقيام 2008مايو  6هـ الموافق )1429جمادى األولى  1المبرمة مع شركة االتصاالت المتنقلة )زين السعودية( بتاريخ 

السعودية( تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع األبراج ووصالت التراسل و نقل الشركة بتقديم خدمات لشركة )زين 

م(، والتي تم خاللها 2014ديسمبر  20هـ الموافق )1436صفر  28 بتاريخ الحركة الدولية، وتم عقد الجلسة األولى أمام هيئة التحكيم

 خالل هذه الجلسة الئحة دعواها.  الشركةظر النزاع، وقدمت االتفاق على اإلجراءات التي ستتبعها هيئة التحكيم في ن

خالل جلسة  الشركةم( والتي قدمت 2015فبراير  7هـ الموافق )1436ربيع الثاني  18انعقدت الجلسة الثانية أمام هيئة التحكيم بتاريخ 

هذه القضية، وقررت  في هاالوثائق المتعلقة بإلغاء تكليف محاميها الذي تولى القضية في السابق وأكدت تعيين محاٍم جديد لتمثيل التحكيم

 م(.2015فبراير  14هـ الموافق )1436ربيع الثاني  25بتاريخ  قادمةالجلسة التحكيم هيئة التحكيم تحديد موعد الجلسة 

م(، عقدت الجلسة الثالثة أمام هيئة التحكيم واعتمدت هيئة التحكيم تعيين 2015فبراير  14الموافق )هـ 1436ربيع الثاني  25بتاريخ 

على الئحة الدفاع  1بتقديم الئحة الرد رقم  الشركةفي هذه القضية، وخالل هذه الجلسة قامت  الشركةالشركة للمحامي الجديد لتمثيل 

 بنفس الجلسة.  الشركةزين السعودية ردها على الرد المقدم من المقدمة من قبل زين السعودية، كما قدمت شركة 

بإعداد وتسليم الئحة تفصيلية تشمل الالئحة المطلوبة ومرفقاتها  الشركةم(، قامت 2015مايو  23هـ الموافق )1436شعبان  5بتاريخ 

 حكيم مهلة وقدرها شهرين ونصف من تاريخألمانة سر هيئة التحكيم، وأقرت شركة زين بإستالم الالئحة التفصيلية وحددت هيئة الت

 استالم الالئحة للرد عليها من قبل شركة زين السعودية.

 عبر موقع تداول بأنه نتيجة لعمل مراجعة ألرصدة الذمم الشركةم(، أعلنت 2015يونيو  27هـ الموافق )1436رمضان  10بتاريخ 

 مليون ريـال سعودي مقابل المبالغ المستحقة من شركة زين السعودية.  800تسجيل مخصص إضافي بمبلغ  تمالقائمة،  المدينة

م(، أعلنت شركة زين السعودية عبر موقع تداول أنها قامت بتسليم ردها 2015يوليو  13هـ الموافق )1436رمضان  26بتاريخ 

 بإستالم هذا الرد والمستندات المرفقة به كما أشارت الشركةوالمستندات المرفقة به ألمانة سر هيئة التحكيم وفي نفس التاريخ أقرت 

 بالرد عليها وفقاً إلجراءات هيئة التحكيم.أيضاً إلى أنها سوف تقوم 

بتقديم ردها بتسليم مذكرة جوابية مدعمة بمستندات  الشركةم(، قامت 2015أغسطس  27هـ الموافق )1436ذي القعدة  12بتاريخ 

ذي  15بتاريخ  زين بإستالمها هذه المذكرة ووثائق إضافية إلى أمانة سر هيئة التحكيم ردا على ما قدمته شركة زين، وأقرت شركة

 م(.2015أغسطس  30هـ الموافق )1436القعدة 

م(، أعلنت شركة زين السعودية عبر موقع تداول أنها قامت بتسليم ردها 2015أكتوبر  06هـ الموافق )1436ذي الحجة  23بتاريخ 

 د والمستندات المرفقة به.باستالم هذا الر الشركةوالمستندات المرفقة به ألمانة سر هيئة التحكيم وفي نفس التاريخ أقرت 
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وبناء على طلب هيئة التحكيم قام كل من ممثل جلسة التحكيم الرابعة م(، عقدت 2015أكتوبر  24هـ الموافق )1437محرم  11بتاريخ 

وممثل شركة زين بتقديم ملخصاً شفهياً حول القضية باإلضافة إلى اإلجابة على استفسارات هيئة التحكيم، وبعد ذلك طلبت هيئة  الشركة

تقديم مذكرة بخصوص القضية وذلك خالل ثالثين يوماً كحد أقصى من تاريخ هذه الجلسة، كما طلبت من شركة  الشركةالتحكيم من 

، شركةالوذلك خالل ثالثين يوماً كحد أقصى من تاريخ إستالم مذكرة  الشركةعلى ما سيرد من  للردالسعودية أن تكون مستعدة  زين

كما أبلغت هيئة التحكيم األطراف بأنها قررت تعيين خبير مالي في هذه القضية وأنها بصدد استكمال إجراءات التعيين، وسوف تقوم 

 بير المالي لمناقشة ما تم التوصل إليه. هيئة التحكيم بتحديد جلسة الحقة بحضور األطراف والخ

بتسليم مذكرتها الجوابية الثانية مدعمة بمستندات ووثائق  الشركةم(، قامت 2015نوفمبر 23هـ الموافق )1437صفر  11بتاريخ 

هذه المذكرة ها لوفواتير إضافية إلى أمانة سر هيئة التحكيم، وذلك حسب ما طلبت هيئة التحكيم، وأقرت شركة زين السعودية بإستالم

 م(. 2015نوفمبر 24هـ الموافق )1437صفر  12بتاريخ 

م(، أعلنت شركة زين السعودية بأنها قامت بتسليم مذكرتها الجوابية وعدد 2015ديسمبر  23هـ الموافق )1437ربيع األول  12بتاريخ 

من رد شركة زين السعودية من أمانة سر هيئة التحكيم  بإستالم نسخة الشركةمن المستندات المرفقة بها ألمانة سر هية التحكيم، وأقرت 

 م(.2015ديسمبر  24هـ الموافق )1437ربيع األول  13بتاريخ 

في القضية وكانت جلسة إجرائية تقرر  جلسة التحكيم الخامسةم(، عقدت 2015ديسمبر  26هـ الموافق )1437ربيع األول  15بتاريخ 

 م(.2015ديسمبر  10هـ الموافق )1437صفر  28تبدأ من تاريخ  فيها تمديد مدة التحكيم اثنى عشر شهراً 

 

باإلحتياط  شركةالم. هذا وقد قامت 2015 ديسمبر 31مليار ريـال سعودي كما في  2.2إجراءات التحكيم تبلغ المبالغ الخاصة بإن 

 ديسمبر 31مليار ريـال سعودي مقابل اجمالي الذمم المستحقة من شركة زين السعودية كما في  2بقيمة  المناسب لذلك و تجنيب مبلغ

مليون ريـال سعودي  828م، بلغ إجمالي مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 2015 ديسمبر 31في  لسنة المنتهيةام. خالل 2015

مليون ريـال سعودي محملة في السنة المنتهية في  152اءات التحكيم )مليون ريـال سعودي غير خاضعة إلجر 25مخصوماً منه مبلغ 

 م(.2014ديسمبر  31

 

تستلم دفعات غير منتظمة من شركة زين السعودية عن الخدمات المقدمة. وحيث  الشركةإن اتفاقية الخدمات ما زالت سارية. كما أن 

 م.2015 ديسمبر 31أن نتيجة إجراءات التحكيم ما زالت قائمة، تعتقد اإلدارة أنه تم تكوين مخصصات كافية ومناسبة كما في 

 

الغ وبناًء على الظروف الحالية تم تجنيب مب رى القائمةقامت المجموعة بإعادة تقييم قابلية تحصيل العديد من أرصدة الذمم المدينة األخ

 إضافية مقابل المخاطر العالية لعدم التحصيل.

 

 عالقة ويمعامالت وأرصدة مع أطراف ذ  -5

 قامت المجموعة خالل السنة بإجراء معامالت مع األطراف ذوي العالقة التالية:

 

 العالقة  الجهة

 مساهم مؤسس  وشركاتها التابعةاتصاالت  -مؤسسة اإلمارات لالتصاالت 

 شقيقة لمؤسسة اإلمارات لالتصاالت  غرفة اإلمارات لمقاصة البيانات

تتم التعامالت مع األطراف ذوي العالقة بناًء على شروط وأسعار متفق عليها مع هذه األطراف. يتم احتساب الرسوم اإلدارية 

الصلة مع مؤسسة اإلمارات لالتصاالت. فيما يلي تفاصيل المعامالت الجوهرية  والمصاريف اإلدارية األخرى بناء على االتفاقيات ذات

 ديسمبر: 31مع األطراف ذوي العالقة خالل السنة المنتهية في 

 

 

 



 شركة إتحاد إتصاالت
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م2015 ديسمبر 31في  يةالمنته للسنة

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

- 21 - 

 )تتمة(معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي عالقة     -5
 

 
 م2014  م2015

 67.954   35.813  صافي خدمات الربط البيني والتجوال

 37.543   37.533  رسوم إدارية

 93.138   71.995  مصاريف إدارية أخرى

 3.814   4.145  خدمات اتصاالت

 5.407  4.526  خدمات اخرى

 ديسمبر مما يلي: 31يتكون المستحق من طرف ذي عالقة كما في 

 م2014  م2015 

 56.394   36.508 مؤسسة اإلمارات لالتصاالت

 36.508   56.394 

 ديسمبر مما يلي: 31الى أطراف ذوي عالقة كما في  يتكون المستحق

 م2014  م2015 

 144.931   210.627  مؤسسة اإلمارات لالتصاالت

 343   343  غرفة اإلمارات لمقاصة البيانات

 210.970  145.274 

 

 المخزون  -6
 م2014  م2015 

 816.662   716.858  أجهزة هاتف ومعدات في موقع العميل

 101.286   55.401  شرائح اتصال

 18.187   17.589  بطاقات مدفوعة مسبقاً وإعادة شحن

 789.848   936.135  

 (118.061)   (303.989)  يطرح: مخصص تقادم مخزون

 485.859  818.074 

 :ديسمبر 31لسنة المنتهية في مخصص تقادم المخزون خالل ا حركةفيما يلي 

 م2014  م2015 

 (1.074)  (118.061) يناير 1الرصيد في 

ل للسنة  (116.987)  (206.396) المحم 

 -  20.468 شطب خالل السنة
 (118.061)  (303.989) ديسمبر 31الرصيد في 

 المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى  -7

 م2014  م2015 

 2.348.823   1.031.864 دفعات مقدمة لموردي معدات شبكات

 426.623 مقدماً مصاريف مدفوعة 

 
 362.010 

 356.213 إيرادات مستحقة

 
 257.942 

 173.983 تكاليف مؤجلة

 
 393.454 

 154.477  66.664 دفعات مقدمة لموردين تجاريين

 648.723 أخرى

 
 574.343 

 2.704.070  4.091.049 

 



 ة إتحاد إتصاالتشرك
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2015 ديسمبر 31في  يةالمنته للسنة

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 الممتلكات والمعدات  -8
 

  مباني  أراضي 

تحسينات 

  عقار مستأجر

معدات شبكة 

  االتصاالت

أجهزة وبرامج 

  حاسب آلي

معدات مكتبية 

  سيارات  ومفروشات

أعمال رأسمالية 

 المجموع  قيد التنفيذ

                  التكلفة

 37.524.137   981.823   2.642   496.738   4.030.802   30.243.236  743.376   750.810   274.710 م2015يناير  1

  3.426.572   1.017.037   404   2.286   128.346  2.028.600  75.604   174.295     - إضافات

    -     -     -     -    -   85.942  -  (85.942)      - إعادة تصنيف

 -  (1.187.050)  -  -   200.168   589.833  14.668   382.381  - تحويالت

 (9.313)   -  -  -  (46)   (9.267)      -     -     - استبعادات

  40.941.396   811.810   3.046   499.024   4.359.270   32.938.344   833.648   1.221.544   274.710 م2015ديسمبر  31

                  االستهالك المتراكم

  13.451.610  -   1.231   409.780   2.191.680   10.293.838   457.252   97.829  - م2015ناير ي 1

  3.027.700  -   390   27.902   443.284   2.414.084   85.265   56.775  - المحمل على السنة

 -  -  -  -  -   11.270     -  (11.270)  - أعادة التصنيف

 (4.111)   -  -  -  (26)   (4.085)  -  -  - استبعادات

  16.475.199     -   1.621   437.682   2.634.938   12.715.107   542.517   143.334  - م2015ديسمبر  31

                  صافي القيمة الدفترية

  24.466.197   811.810   1.425   61.342   1.724.332   20.223.237   291.131   1.078.210   274.710 م2015ديسمبر  31

 24.072.527  981.823  1.411  86.958  1.839.122  19.949.398  286.124  652.981  274.710 م2014ديسمبر  31

 31 في للسنة المنتهية)سعودي  ريـالمليون  140سعودي( ورواتب فنيين لدى الشركة بمبلغ  ريـالمليون  16م: 2014 ديسمبر 31 المنتهية فيللسنة )سعودي  ريـالمليون  50 بمبلغ قتراضإبرسملة تكاليف  قامت المجموعة

م.2015 ديسمبر 31المنتهية في  خالل السنة، سعودي( ريـالمليون  156م: 2014 ديسمبر



 شركة إتحاد إتصاالت

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2015 ديسمبر 31في المنتهية  للسنة

 غير ذلك( ف الريـاالت السعودية ما لم يذكر)جميع المبالغ بآال 
 

- 23 - 

 رسوم اقتناء التراخيص  -9

 

رخصة خدمة 

االتصاالت 

  المتنقلة

رخصة خدمات 

الجيل الثالث 

(G3)  اإلجمالي  أخرى 

        التكلفة

  14.098.809   1.135.059   753.750   12.210.000 م2015يناير  1

  58.108   58.108     -  - إضافات

 (13.092)  (13.092)     -     - استبعادات

  14.143.825   1.180.075   753.750   12.210.000 م2015ديسمبر  31

        

        اإلطفاء المتراكم

  5.520.667   243.415   306.340   4.970.912 م2015يناير  1

  597.647   85.212   29.829   482.606 السنةإطفاء 

 (702)  (702)      -     - استبعادات

  6.117.612   327.925   336.169   5.453.518 م2015ديسمبر  31

        

ديسمبر  31الرصيد في 

  8.026.213   852.150   417.581   6.756.482 م2015

 8.578.142  891.644  447.410  7.239.088 م2014ديسمبر  31الرصيد في 

 
 ذمم مدينة طويلة األجل  -10

 م2014  م2015 

 25.006  25.006 طويلة األجلذمم مدينة 

 (25.006)  )25.006( ديون مشكوك في تحصيلهايطرح: مخصص 

 
-  - 

 

 الشهرة  -11

 :2-1فيما يلي تفاصيل الشهرة الناتجة عن حيازة الشركات التابعة التالية كما هو مبين في إيضاح 

 

 م4201  م5201 

 1.466.865  1.466.865 الشبكاتشركة بيانات األولى لخدمات 

 
1.466.865  1.466.865 

في القيمة بشكل منفصل وتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد بناء على القيمة المستخدمة هبوط باختبار الشهرة للقامت المجموعة 

 .٪1.5و معدل نمو القيمة النهائية  ٪10إن معدل الخصم المستخدم باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة. 

م 2014ديسمبر  31ة في ـة المنتهيــالل السنــل خــا في زاجــاستثماره رة منــالشه قيمة وط فيــة بإثبات الهبــقامت المجموع

 (.2-2 اح في قائمة الدخل الموحدة )انظر إيضاحـودي كما تم اإلفصـمليون ريـال سع 63بمبلغ 

 



 شركة إتحاد إتصاالت

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2015 ديسمبر 31في المنتهية  للسنة

 غير ذلك( ف الريـاالت السعودية ما لم يذكر)جميع المبالغ بآال 
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 القروض وأوراق الدفع   -12

 م2014  م2015 

 16.993.462  14.274.815 طويلة األجلقروض 

 (16.993.462)  )5.848.773( يطرح: الجزء المتداول

 -  8.426.042 غير متداولة

ديسمبر  29. بتاريخ م2014م من عا الرابعمن الربع  بدءاً التعهدات المالية غير قادرة على الوفاء ببعض كانت المجموعة 

 الية:لقروض التبا ةلمتعلقا ةالمالي اتالتعهدهيكلة عادة تفاق إلتوصلت المجموعة إلى إ م وبعد مناقشات مع البنوك2015

 مليار لاير سعودي. 10م بمبلغ 2012فبراير  12في  ةرأس المال العامل الموقعتسهيالت و مرابحة فترات البث -1

 م .2013يوليو  13في  ةمليار لاير سعودي الموقع 1.5رأس المال العامل بمبلغ تسهيالت مرابحة بيانات و -2

 م.2014ديسمبر  11في  ةمليون لاير سعودي الموقع 600بمبلغ  مرابحة ثنائية -3

 م.2014مارس  17في  ةمليون لاير سعودي الموقع 500بمبلغ  مرابحة ثنائية -4

ألخرين االمقرضين /البنوك لبنوك أعاله ومستمرة بالتفاوض مع فيما يتعلق باإن المجموعة قد إلتزمت بالتعهدات المالية 

ة كمطلوبات متداولالمقرضين /البنوك األخرين القروض من تم إدراج ة. المالي اتتحديد التعهد للحصول على تنازل إلعادة

 ن.لعدم الحصول على تنازل حتى اال

م 2015ديسمبر  31قامت المجموعة بالوفاء بجميع إلتزامات إعادة السداد المرتبطة بهذه التسهيالت خالل السنة المنتهية في 

)ب( على  12)أ( و  12الوفاء بإلتزامات إعادة السداد قصيرة األجل كما هو مبين في االيضاح و من المتوقع أن تستمر في 

 أساس أن المفاوضات مع الجهات المقرضة األخرى إلعادة تحديد التعهد المالي سوف تكلل بالنجاح.

لخصة لمركز المالي الموحدة الموبناءاً على ذلك، فإن التفاصيل لتصنيف واستحقاق القروض وأوراق الدفع المستحقة وقائمة ا

 ستكون على النحو التالي:

 تصنيف القروض وأوراق الدفع  (أ)

 م2014  م2015 

 16.993.462  14.274.815 قروض وأوراق دفع

 )2.413.472(  )5.848.773( يطرح: الجزء المتداول

 14.579.990  8.426.042 غير متداول

 تفاصيل استحقاق القروض وأوراق الدفع  (ب)

 م2014  م2015 

 2.413.472  5.848.773 أقل من سنة واحدة

 12.697.301  8.426.042 من سنة واحدة إلى خمس سنوات

 1.882.689  - أكثر من خمس سنوات

 14.274.815  16.993.462 

 

 



 شركة إتحاد إتصاالت

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2015 ديسمبر 31في المنتهية  للسنة

 غير ذلك( ف الريـاالت السعودية ما لم يذكر)جميع المبالغ بآال 
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 )تتمة(القروض وأوراق الدفع  -12

 

 )باستثناء إعادة التصنيف(. م 2015 ديسمبر 31المفترضة كما في  وحدةالم قائمة المركز المالي (ج)
 

 م2015 

 8.398.097 مجموع الموجودات المتداولة

 33.978.278 مجموع الموجودات غير المتداولة

 42.376.375 مجموع الموجودات

  

 14.670.890 مجموع المطلوبات المتداولة

 12.144.719 مجموع المطلوبات غير المتداولة

 26.815.609 مجموع المطلوبات

 15.560.766 مجموع حقوق الملكية

 42.376.375 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية



 
 شركة إتحاد إتصاالت

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م2015 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 )تتمة(القروض وأوراق الدفع  -12
 

 هي كما يلي:م 2015 ديسمبر 31تفاصيل القروض وأوراق الدفع كما في  د(

 جهة اإلقراض

الشركة 

 المقترضة

طبيعة 

 المدة شروط الدفع معدل الربح قيمة المستخدم قيمة القرض العملة التاريخ الغرض من االقتراض القرض

الجزء 

 المتداول

الجزء 

طويل 

 شروط أخرى اإلجمالي األجل

اعادة تمويل  موبايلي بنوك محلية

طويلة 

األجل 

متوافقة مع 

أحكام 

الشريعة 

 االسالمية

سداد األرصدة القائمة من 

القروض المتحصل عليها 

سابقاً من قبل شركة 

وتمويل  موبايلي

المصروفات الرأسمالية 

للشركة ومتطلبات رأس 

 المال العامل

الربع 

األول من 

 م2012

 ريـال

 سعودي

مليار  10

 ريـال

 سعودي

 ريـالمليار  10

 سعودي

معدل مرابحة 

قائم على 

السيبور 

مضافاً إليه 

هامش ربح 

 ثابت

أقساط نصف سنوية 

مجدولة مع سداد 

القسط األول في 

م 2012أغسطس 

وعلى أن يتم سداد 

 12القسط األخير في 

 م2019فبراير 

تتوزع مدة 

ى القرض إل

خمس وسبع 

 سنوات

1.200 

مليون 

 ريـال

 سعودي

6.606 

مليون 

 ريـال

 سعودي

067.8 

مليون 

 ريـال

 سعودي

 ال يوجد

               

وكالة ائتمان 

التصدير الفنلندية 

(Finnvera )

ووكالة ائتمان 

التصدير السويدية 

(EKN) 

تمويل  موبايلي

طويل 

األجل 

متوافق مع 

أحكام 

الشريعة 

 االسالمية

الحصول على معدات 

لشبكتها من كل من 

شركتي نوكيا سيمنز 

 (NSN)نتوركس 

واريكسون لترقية وتعزيز 

قدرات البنية التحتية 

واستحداث تقنيات جديدة 

وتعزيز القدرة التنافسية 

لها في شريحة خدمات 

 قطاع األعمال

الربع 

الثالث من 

 م2013

دوالر 

 أمريكي

مليون  446

دوالر أمريكي 

مليار  2.4)

 ريـال

 سعودي(

مليون  442

دوالر أمريكي 

 مليون 1.657)

 سعودي( ريـال

معدل ثابت 

 سنوياً 

 1.328 سنوات 10 أقساط مجدولة

مليون 

 ريـال

 سعودي

- 1.328 

مليون 

 ريـال

 سعودي

فترة استخدام 

 1.5مدتها 

سنة وفترة 

سداد مطولة 

 8.5مدتها 

 سنوات



 
 شركة إتحاد إتصاالت

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2015 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 )تتمة(القروض وأوراق الدفع  -12
  

 جهة اإلقراض

الشركة 

 معدل الربح قيمة المستخدم قيمة القرض العملة التاريخ الغرض من االقتراض طبيعة القرض المقترضة

شروط 

 المدة الدفع

الجزء 

 المتداول

الجزء 

طويل 

 شروط أخرى اإلجمالي األجل

وكالة ائتمان 

التصدير الفنلندية 

(Finnvera )

ووكالة ائتمان 

التصدير السويدية 

(EKN) 

تمويل  موبايلي

طويل 

األجل 

متوافق مع 

أحكام 

الشريعة 

 االسالمية

الحصول على معدات 

لشبكتها من كل من 

شركتي نوكيا سيمنز 

 (NSN)نتوركس 

واريكسون لترقية 

وتعزيز قدرات البنية 

التحتية واستحداث 

تقنيات جديدة وتعزيز 

القدرة التنافسية لها في 

شريحة خدمات قطاع 

 األعمال

الربع 

األول 

من 

 م2014

دوالر 

 أمريكي

مليون  560

دوالر 

أمريكي 

مليار  2.1)

 ريـال

 سعودي(

مليون  51

دوالر 

أمريكي 

مليون  192)

 ريـال

 سعودي(

معدل ثابت 

 سنوياً 

أقساط 

 مجدولة

10 

 سنوات

181 

مليون 

ريـال 

 سعودي

- 181 

مليون 

 ريـال

 سعودي

فترة 

استخدام 

 1.5مدتها 

سنة وفترة 

سداد 

مطولة 

 8.5مدتها 

 سنوات

               
البنك السعودي 

 لالستثمار

تمويل  موبايلي

طويل 

األجل 

متوافق مع 

أحكام 

الشريعة 

 االسالمية

لتمويل متطلبات رأس 

 المال العامل للشركة

الربع 

األول 

من 

 م2014

ريـال 

 سعودي

مليار  1.5

ريـال 

 سعودي

مليار  1.5

 ريـال سعودي

معدل 

مرابحة 

قائم على 

السيبور 

مضافاً إليه 

هامش 

 ربح ثابت 

يسدد على 

دفعة 

واحدة في 

يونيو  28

 م2020

7.5 

 سنوات

1.499 

مليون 

ريـال 

 سعودي

- 1.499 

مليون 

ريـال 

 سعودي

 ال يوجد

               
أنظمة سيسكو 

 العالمية

تسهيالت  موبايلي

 موردين

الحصول على أجهزة 

 حلول وأنظمة سيسكو

الربع 

األول 

من 

 م2014

دوالر 

 أمريكي

مليون  135

دوالر 

أمريكي 

(506.8 

مليون ريـال 

 سعودي(

93.69 

مليون دوالر 

أمريكي 

(351.34 

مليون ريـال 

 سعودي(

معدل 

تنافسي 

 ثابت 

أقساط 

نصف 

 سنوية

3 

 سنوات

297 

مليون 

ريـال 

 سعودي

- 297 

مليون 

ريـال 

 سعودي

 ال يوجد
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 جهة اإلقراض

الشركة 

 المدة شروط الدفع معدل الربح قيمة المستخدم قيمة القرض العملة التاريخ الغرض من االقتراض طبيعة القرض المقترضة

الجزء 

 المتداول

الجزء طويل 

 شروط أخرى اإلجمالي األجل

وكالة ائتمان 

التصدير الكندية 

(EDC) 

تمويل طويل  موبايلي

األجل متوافق 

مع أحكام 

الشريعة 

 االسالمية

شراء أجهزة ومعدات 

 لوسنت -اتصاالت من الكاتل

الربع الثاني 

من 

 م2014

دوالر 

 أمريكي

مليون دوالر  200

 750أمريكي )

 ريـالمليون 

 سعودي(

مليون دوالر  29

 109أمريكي )

 ريـالمليون 

 سعودي(

أقساط نصف  تنافسي ثابت ُمعد ل 

 سنوية

10.5 

 سنوات

مليون  109

 ريـال سعودي

- 

 

مليون  910

 سعودي ريـال

فترة استخدام 

 سنتانمدتها 

وفترة سداد 

مطولة مدتها 

 سنوات 8.5
               

بنك سوسيتيه 

 جنرال

تمويل ثنائي طويل  موبايلي

األجل ومتوافق مع 

أحكام الشريعة 

 اإلسالمية

تمويل الجزء غير المغطى 

من االتفاقيات مع وكالة 

ائتمان التصدير الفنلندية 

(Finnvera ووكالة ائتمان )

( EKNالتصدير السويديه )

ووكالة ائتمان التصدير 

 (EDCالكندية )

الربع الثاني 

من 

 م2014

دوالر 

 أمريكي

مليون دوالر  200

مليون  750أمريكي )

 ريـال سعودي(

  

مليون  161 

دوالر أمريكي 

 مليون 436)

 ريـال سعودي(

ُمعد ل مرابحة قائم 

فاً مضا على الليبور

إليه هامش ربح 

 ثابت 

دفعة واحدة 

مستحقة بتاريخ 

 م2017يونيو  26

مليون  436 سنوات 3

 ريـال سعودي

- 

 

مليون  436

 ريـال سعودي

 ال يوجد

               

تمويل طويل  موبايلي سامبا

األجل متوافق 

مع أحكام 

الشريعة 

 االسالمية

لتمويل متطلبات رأس المال 

 العامل للشركة 

الربع 

الثالث من 

 م2014

ريـال 

 سعودي

مليون ريـال  600 

 سعودي

مليون ريـال  600

 سعودي

ُمعد ل مرابحة قائم 

على السيبور 

مضافاً إليه هامش 

 ربح ثابت 

أقساط نصف 

 سنوية مجدولة

مليون  80 سنوات 7

 ريـال سعودي

مليون  487

 ريـال سعودي

مليون  567 

 ريـال سعودي

 ال يوجد
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جهة 

 اإلقراض

الشركة 

 قيمة القرض العملة التاريخ الغرض من االقتراض طبيعة القرض المقترضة

قيمة 

 المدة شروط الدفع معدل الربح المستخدم

الجزء 

 المتداول

الجزء طويل 

 اإلجمالي األجل

شروط 

 أخرى

البنك 

السعودي 

 الفرنسي

تمويل طويل األجل  موبايلي

متوافق مع أحكام 

 الشريعة االسالمية

تمويل متطلبات المصاريف 

الرأسمالية ورأس المال 

 العامل

الربع 

الثالث 

من 

 م2014

ريـال 

 سعودي

مليون  500

 ريـال سعودي

مليون  500

 ريـال سعودي

ُمعد ل مرابحة 

قائم على 

السيبور مضافاً 

إليه هامش ربح 

 ثابت 

أقساط نصف 

 سنوية مجدولة

مليون  51 سنوات 7

 ريـال سعودي

مليون  344

 ريـال سعودي

مليون  449

ريـال 

 سعودي

 ال يوجد

               

بنوك محلية 

 ودولية

تمويل قصير األجل  موبايلي

متوافق مع أحكام 

 الشريعة اإلسالمية

الربع  تسهيالت موردين 

الثاني 

من 

 م2013

 ريـال

 سعودي

مليون  1.654

 سعودي  ريـال

1.654 

 ريـالمليون 

 سعودي

مرابحة  ُمعد ل

قائم على 

السيبور مضافاً 

إليه هامش ربح 

 ثابت

دفعات غير 

 منتظمة

مليون  468 سنوات 5

 سعودي ريـال

مليون  468 -

 ريـال

 سعودي

 ال يوجد

               

تمويل طويل األجل  بيانات بنوك محلية

متوافق مع أحكام 

 الشريعة االسالمية

ة طويلتسوية قروض قائمة 

األجل باإلضافة إلى تمويل 

متطلبات رأس المال العامل 

 للشركة التابعة

الربع 

الثاني 

من 

 م2013

 ريـال

 سعودي

مليار  1.5

 سعودي ريـال

مليار  1.5

 سعودي ريـال

مرابحة  ُمعد ل

قائم على 

السيبور مضافاً 

إليه هامش ربح 

 ثابت 

أقساط نصف 

 مجدولة  سنوية

يستحق  بحيث

القسط األخير 

يونيو  17بتاريخ 

 م2018

مليون  200 سنوات 5

 سعودي ريـال

مليون  890

 سعودي ريـال

009.1 

 ريـالمليون 

 سعودي

 ال يوجد

 المجموع

مليون  5.849

 سعودي ريـال

مليون  642.8

 سعودي ريـال

527.14 

 ريـالمليون 

 سعودي
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 الذمم الدائنة  -13

 م4201  م5201 

 5.948.388   4.781.273  مصاريف رأسمالية دائنة

 1.857.541   1.754.593  ذمم دائنة تجارية

  6.535.866   7.805.929 

 

 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  -14

 م4201  م5201 

 1.260.523  1.323.753  إيرادات مؤجلة

 1.502.318   1.660.005  مصاريف اتصاالت مستحقة

 45605.1   544.428  بيع وتسويق مستحقةمصاريف 

 73383.9   495.123  مصاريف خدمات وصيانة مستحقة

 1.080.274   1.453.084  أخرى

  5.476.393    4.832.233  

 

 الزكاة  -15

تخضع المجموعة للزكاة حسب تعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. حيث تقوم المجموعة بتقديم 

والتي تتضمن الشركة م وما بعدها. 2009ديسمبر  31إقراراتها الزكوية بشكل موحد ابتداًء من السنة المالية المنتهية في 

تعود البيانات المالية التالية ة مالية واحدة مملوكة ويتم إدارتها من قبل الشركة. وشركاتها التابعة وذلك لكون المجموعة ذم

 2014عام لبيانات المالية ال لبعض إعادة تصنيفوحيث تم تعديل نتائج السنة السابقة فقد تم عمل لإلقرارات الموحدة للمجموعة. 

 بناًء على اإلقرار التقديري المـُعد ل الذي تعتزم المجوعة تقديمه لمصلحة الزكاة والدخل.

وقامت بسداد الزكاة المستحقة. تعتزم  م2014عام قدمت المجموعة إقرارتها الزكوية لمصلحة الزكاة والدخل لألعوام حتى 

 .م2014م و 2013عامي نتيجة لتعديالت  م2014م و 2013اقراراتها الزكوية المعدلة لعامي المجموعة تقديم 

م. استلمت المجموعة 2006أنهت المجموعة وضعها الزكوي وحصلت على الربوط الزكوية النهائية لألعوام حتى السنة المالية 

 317م والتي أظهرت فروقات إضافية في الزكاة وضريبة االستقطاع بمبلغ 2011م إلى 2007الربوط الزكوية للسنوات من 

اعترضت عليها إدارة المجموعة أمام اللجان االبتدائية  ، والتيعلى التوالي ،مليون ريـال سعودي 237ريـال سعودي و مليون

واالستئنافية لمصلحة الزكاة والدخل. تعتقد اإلدارة أن لديها مبررات كافية لالعتراض على األمور الواردة في الربط ومن غير 

 لالعتراض إلى أي التزام جوهري.المتوقع أن تؤدي النتيجة النهائية 
 

 حساب صافي الدخل المـُعدَّل 51-1

 م4201  م5201 

 (1.535.301)   )924.148( الخسارة قبل الزكاة

 (1.259.584)   )1.163.498( استهالك

 974.244  1.686.640 مخصصات

 (5.787)   -  أخرى

 (1.826.428)   )401.006( المعدلةالخسارة صافي 
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 الزكاة )تتمة(  -15 

 حساب الوعاء الزكوي 15-2

نات الوعاء الزكوي بموجب أنظمة الزكاة وضريبة الدخل بما يلي:  تتلخص أهم مكو 

 م4201  م5201 إيضاح 

 (1.826.428)    )401.006(   1-15 للسنة المعدلة الخسارة صافي

 18.165.036  16.652.391  كما في بداية السنة المساهمينحقوق 

 1.402.861  2.344.680  المخصصات كما في بداية السنة

 13.708.000   14.274.815  قروض

 5.979.745   4.796.275  إضافات أخرى

 (31.993.375)    )31.263.242(  ممتلكات ومعدات، ُمعد لة

 (1.466.865)    )1.466.865(  شهرة

 (2.348.823)    )1.843.102(  اقتطاعات أخرى

 1.620.151   3.093.946   إجمالي الوعاء الزكوي 

 من الوعاء الزكوي. ٪2.5تحتسب الزكاة بواقع 

 مخصص الزكاة 51-3

 م2014  م2015 

 105.625  13.317 يناير 1

   المحم ل خالل السنة

)( 

 168.977   40.504  

 (132.812)    )104.583( خالل السنة المسدد

 13.317  77.711 ديسمبر 31

 

 للموظفين مخصص مكافأة نهاية الخدمة       -16

 م4201  م5201 

 157.742  199.921 يناير 1

 59.748   81.045 المحم ل خالل السنة

 (17.569)   )41.112( المسدد

 199.921   239.854 ديسمبر 31

 يعتمد المخصص أعاله على االفتراضين الرئيسيين التاليين:

 م4201  م5201 

 ٪6.5  ٪4.25 ل الخصمعد  مُ 

 ٪1.75  ٪1.75 ل الزيادة السنوية في الرواتب )سنوي مجمع(عد  مُ 
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 احتياطي نظامي  -17

 السنة بنهايةالمجموعة ، تقوم المجموعة تمشياً مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي 

من رأس المال. إن  ٪50حتى يبلغ هذا االحتياطي  السنويمن الربح الصافي  ٪10المالية بتكوين احتياطي نظامي بنسبة 

 هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

 

 اإليرادات  -18

 م4201  م5201 

 10.408.836  11.549.998  االستخدام

 2.653.799  1.892.567  رسوم التشغيل واالشتراك

 941.376  981.560 أخرى

  14.424.125  14.004.011 

 

 الخدمات والمبيعاتتكلفة   -19

 م4201  م5201 إيضاح 

 3.254.356   2.756.028   رسوم استخدام الشبكات

 984.373   1.350.536   مصاريف إيجار وصيانة معدات الشبكات

 1.435.561  949.505  تكلفة المستخدم من المخزون

 972.999   795.106   الحكومة في العوائد تجاريارسوم مشاركة 

 153.732   124.896   رسوم الطيف الترددي

 203.730   124.083   تكاليف دوائر التراسل وربط االتصال البيني المحلي

 68.802   57.344   رسوم الرخصة

 116.987  206.396 6 مخصص مخزون متقادم

 34.932   102.143   أخرى

   6.466.037   7.225.472 

 مصاريف بيعية وتسويقية  -20

 م4201  م5201 

 950.806   696.602  رواتب وأجور ومزايا موظفين

 848.573   695.080  دعاية وإعالن وعموالت بيع

 43.576   50.040  مصاريف إيجار رئيسي

  1.441.722   1.842.955 
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 مصاريف عمومية وإدارية  -21

 م4201  م5201 إيضاح 

 690.483   1.152.042  10 و 4 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 634.741   647.121   رواتب وأجور ومزايا موظفين

 315.284   465.630   صيانة

 218.956   247.590  استشارات وخدمات مهنية

 122.359   123.100   إيجارات

 37.543   37.533   أتعاب وحوافز لإلدارة

 42.571   21.566   وتنقلسفر 

 17.471   (8.291)  مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة

 609.941  888.645   أخرى 

   3.574.936   2.689.349 

 توزيعات األرباح  -22

مليون ريـال  2.888م مبلغ 2014ديسمبر  31بلغ إجمالي األرباح النقدية الموزعة خالل السنة المالية المنتهية في 

 .ريـال سعودي عن كل سهم قائم 3.75سعودي، بواقع 

 السهمخسارة( )   -23

 اتــيمن العمل )الخسارة(بتقسيم  السنةصافي خسارة  من)خسارة( السهم األساسية من العمليات الرئيسية و تم احتساب

 31م كما في ـون سهـــملي 770والبالغة  السنةة خالل ــم القائمــط عدد األسهـعلى متوس صافي خسارة السنةو الرئيسية

 م.2014م و 2015 ديسمبر

 األدوات المالية وإدارة المخاطر  -24

 ألدوات الماليةا 24-1

إن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة، وتتضمن هذه المخاطر: مخاطر السوق )تشمل مخاطر العملة، 

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة ومخاطر األسعار(، مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج 

ية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية إدارة المخاطر العام للمجموعة علـى عدم إمكان

 المحتملة علـى األداء المالي للمجموعة. 
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 )تتمة( األدوات المالية وإدارة المخاطر      -24

 )تتمة(  األدوات المالية    24-1

معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا وفقاً لسياسات 

والتحوط ضد المخاطر المالية من خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للمجموعة. إن أهم أنواع المخاطر هي 

 مخاطر االئتمان، مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة ومخاطر التدفقات النقدية لسعر العمولة.

واالستثمارات قصيرة األجل والذمم ن األدوات المالية المعروضة ضمن قائمة المركز المالي النقدية وشبه النقدية تتضم

والمطلوب إلى  والذمم الدائنة وأوراق الدفعوالقروض قصيرة وطويلة األجل المدينة والمطلوب من أطراف ذوي عالقة 

والمصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى. إن طرق القيد المطبقة والخاصة بهذه البنود  أطراف ذوي عالقة

تم اإلفصاح عنها ضمن السياسة المحاسبية لكل منها. السياسات المحاسبية للموجودات والمطلوبات المالية مبينة في 

 .2إيضاح 

إثبات الصافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى المجموعة حق يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية و

 .قانوني في إجراء المقاصة والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت

 مخاطر االئتمان      24-2

إن مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف األخر لخسارة 

مالية. يتم إيداع النقد لدى بنوك ذوي تصنيف ائتماني مرتفع. تقوم المجموعة بتحديث توقعاتها النقدية بشكل منتظم وعندما 

ضمن االستثمارات قصيرة األجل. لدى المجموعة عميالن رئيسيان يمثالن  يكون ذلك مناسباً يضاف أي فائض نقدي

م(. ال يوجد لبقية 2014ديسمبر  31كما في  % 43م ) 2015ديسمبر  31من إجمالي الذمم المدينة كما في  34%

. والعمالءاألرصدة تركيز هام لمخاطر االئتمان حيث يتم توزيع باقي المخاطر على عدد كبير من األطراف المقابلة 

 تقوم المجموعة بعملية مراجعة لسياستها االئتمانية بشكل مستمر تماشياً مع تطورات مخاطر السيولة لديها. 

يتم إجراء تقييم لالئتمان بهدف التحقق من المالءة المالية لجميع العمالء قبل توقيع العقود معهم/ قبول طلبات الشراء 

 خصص الديون المشكوك في تحصيلها. منهم. تقي د الذمم المدينة بعد خصم م

 

يتم تقييم القدرة االئتمانية لألصول المالية التي ال تقاس بقيمة االستحقاق أو بقيمة االنخفاض عن طريق قياس القدرة 

المالية والتاريخ االئتماني للعمالء، مع مراعاة أرصدة العمالء الذين تم استالم جميع مستحقاتهم في الماضي بغض النظر 

تأخرهم في السداد غير الجوهري. تعترف المجموعة بالمخصصات عن طريق قياس احتمالية تحصيل األموال من  عن

العمالء إذا كانت احتمالية التحصيل منخفضة وتأخذ في االعتبار شطب الديون المستحقة. تعطي عمليات االئتمان 

 والتحصيل مؤشرات دورية عن أعمار األصول المالية.

 مخاطر العمالت األجنبية    24-3

إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن 

 معظم معامالت المجموعة هي بالريـال السعودي والدوالر األمريكي.

ر بناًء على خبرتها تعتقد اإلدارة أنه من غيتقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسعار العمالت عن كثب وبشكل مستمر. و

 الضروري التغطية ضد مخاطر العمالت األجنبية حيث أن معظم عملياتها بالريـال السعودي والدوالر األمريكي.
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 )تتمة( األدوات المالية وإدارة المخاطر  -24

 مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة 24-4

إن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة هي التعرضات لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثير تذبذبات أسعار العمولة 

في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. إن تعرض المجموعة لمخاطر السوق من التغيرات في أسعار 

مجموعة التي تم الحصول عليها لتمويل متطلبات رأس المال العامل والمصاريف العمولة تنتج بشكل رئيسي من قروض ال

الرأسمالية. تتم إعادة تسعير هذه القروض على أساس دوري وهي تعرض المجموعة لمخاطر التدفقات النقدية لسعر العمولة. 

 توفرة والحد من االقتراض. عندما تضطرتدير المجموعة مخاطر التدفقات النقدية لسعر العمولة من خالل استغالل النقدية الم

المجموعة لالقتراض تتم مطابقة مدة القروض مع اإليصاالت المتوقعة. هناك مراجعة دورية ألسعار العمولة للتحقق من 

 الحد من آثار هذه المخاطر.

 مخاطر السيولة        24-5

لسيولة الالزمة لمقابلة االلتزامات المتعلقة باألدوات إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين ا

المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تقوم 

لة الكافية، اإلدارة عن كثب وبشكل مستمر بمراقبة مخاطر السيولة عن طريق إجراء مراجعة منتظمة عن توفر السيو

االلتزامات الحالية والمستقبلية والنفقات التشغيلية والرأسمالية. إضافة إلى ذلك، تراقب المجموعة التدفقات النقدية الفعلية 

 .(12انظر إيضاح ) .وتطابق تواريخ استحقاقها مع موجوداتها المالية ومطلوباتها المالية

 مخاطر السعر 24-6

كما  في األسهم جوهرية لمخاطر السعر فيما يتعلق بأسهم الملكية ألنها ال تملك حالياً استثماراتإن المجموعة غير معرضة 

 م.2015 ديسمبر 31في 

 القيمة العادلة 24-7

ن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذوي دراية ولديهم الرغبة في ذلك وتتم إ

التعامل مع أطراف مستقلة. حيث أنه يتم تجميع األدوات المالية للمجموعة على أساس التكلفة التاريخية قد تنتج بنفس شروط 

فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة 

 لدفترية.ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها ا

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة      -25

 ارتباطات 25-1

على المجموعة ارتباطات رأسمالية ناتجة عن عقود توريد ممتلكات ومعدات لم يتم تنفيذها حتى تاريخ قائمة المركز المالي 

 سعودي(. ريـالمليار  7.3م: 2014 ديسمبر 31م )2015 ديسمبر 31سعودي كما في  ريـالمليار  4.5 الموحدة بلغت

 التزامات محتملة     25-2

مليون ريـال سعودي كما  427 يوجد على المجموعة التزامات محتملة على شكل خطابات ضمان و اعتمادات مستندية بمبلغ
 مليون ريـال سعودي(. 524م: 2014ديسمبر  31م )2015ديسمبر  31في 

االتصاالت وتقنية المعلومات )"الهيئة"( عدداً من القرارات بفرض غرامات أصدرت لجنة النظر في المخالفات التابعة لهيئة 

ضد المجموعة، وقامت المجموعة بالتظلم من هذه القرارات وفقاً لنظام االتصاالت. تتعلق هذه القرارات بعدة مخالفات تتضمن 

 .كيفية إصدار شرائح االتصال مسبقة الدفع وتقديم لعروض غير معتمدة من قبل الهيئة
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 )تتمة( االرتباطات وااللتزامات المحتملة     -25

 )يتبع( التزامات محتملة     25-2

كما توجد دعاوى إدارية مقامة من المجموعة أمام المحكمة اإلدارية )ديوان المظالم( بالطعن ضد قرارات اللجنة وفقاً للنظام 
 م:2015ديسمبر  31تتمثل بما يلي كما في 

 
  مليون ريـال سعودي. 632 دعوى مقدمة من المجموعة ضد الهيئة وبلغت قيمتها347 بلغ عدد الدعاوى 

  قراراً من قرارات اللجنة التابعة للهيئة 170 حكماً لصالح المجموعة تقضي بإلغاء 170 وقد أصدر ديوان المظالم عدد

 مليون ريـال سعودي. 390الصادرة بتغريم الشركة وتبلغ القيمة االجمالية للغرامات الملغاة مبلغ وقدره 

  بعض هذه األحكام أصبح نهائيا واجب النفاذ )بعد تأكيدها من محكمة االستئناف( وبلغ مجموع غراماتها الملغاة مبلغ وقدره

 مليون ريـال سعودي. 155

لحكومية ادعاوى منها تتعلق بآلية احتساب الرسوم  9دعوى مرفوعة من قبل المجموعة ضد الهيئة   15إضافة إلى ذلك، هناك
حصلت المجموعة على حكم نهائي لصالحها في ثالث قضايا وحكمين ابتدائيين في قضيتين  م2015ديسمبر  31كما في 

أخرتين. وما زالت القضايا األخرى قيد النظر لدى ديوان المظالم. تعتقد االدارة وأعضاء مجلس اإلدارة بأن احتمال وجود 
وأن لديها مخصصات مناسبة وكافية بناًء على تقدير كاٍف للمبالغ التي يمكن أن التزامات جوهرية إضافية هو أمر مستبعد 

 تدفعها. كما أكد المستشارون القانونيون الخارجيون أن النتيجة المتوقعة لتلك الدعاوى هي في صالح المجموعة.

وقامت بتكوين مخصصات لها م، تسملت المجموعة مطالبات إضافية من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 2015خالل عام 

م اعتقاداً من اإلدارة بانها تقدير مناسب للمبالغ 2015ديسمبر  31مليون ريـال سعودي خالل السنة المنتهية في  171بمبلغ 

 التي يمكن أن تدفعها المجموعة مقابل تسوية تلك المطالبات.

تعتقد اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة أن لديها تتعرض المجموعة لبعض الدعاوي القضائية في سياق األعمال الطبيعية. 

 م.2015ديسمبر  31مخصصات مناسبة وكافية بناًء على موقف هذه الدعاوى كما في 

قضية مرفوعة من قبل العديد من حاملي األسهم ضد المجموعة لدى لجنة الفصل في منازعات  166باإلضافة إلى ذلك، هناك 

( حكم ابتدائي عن هذه القضايا 90( حكم نهائي و )41تلقت الشركة )ر من قبل هذه اللجنة. األوراق المالية، وال تزال قيد النظ

تعتقد اإلدارة ومجلس اإلدارة بأن من المستبعد أن يكون هناك أية التزامات إضافية جوهرية ناشئة عن هذه . المجموعةلصالح 

 القضايا.

 معلومات قطاعية  -26

 األعمال وقطاع ٪ 80.49 فيها االتصاالت المتنقلة والتي يمثل قطاع المستهلكينتتكون عمليات المجموعة من خدمات 

و  ٪81.11:  م2014) م2015 ديسمبر 31في للسنة المنتهية  من إيرادات المجموعة ٪19.51خرى القطاعات األو

لكل قطاع عمليات. إضافة (. تراقب المجموعة موجوداتها ومطلوباتها على أساس متكامل دون تقسيمها على التوالي ،18.89٪

 .إلى ذلك، تنفذ جميع عمليات المجموعة بصورة رئيسية داخل المملكة العربية السعودية

 إعادة التصنيف  -27

السنة المنتهية لكي تتوافق مع عرض  م2014 ديسمبر 31في المنتهية  السنة كما في أرقام المقارنةت إعادة تصنيف بعض تم

 كما يلي: م2015 ديسمبر 31في 
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