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االتصاالت والمعلومات واإلعالم، وتشيمل أغراضيها عليى تتمثل األنشطة الرئيسة للمجموعة في توفير وتقديم خدمات 

  سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

  إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت الثابتة والمتحركة8 8أ 

  توصيل وتقديم خدمات االتصاالت المختلفة إلى العمالء وصيانتها وإدارتها8 8ب 

وتنفيييذ وتييوفير خييدمات االتصيياالت ميين جميييع النييواحي الفنييية والمالييية  إعييداد الخطييط والدراسييات الالزميية لتطييوير 8ج 

واإلدارية8 وإعداد وتنفيذ الخطط التدريبية في مجال االتصاالت وتقديم أو الحصول على الخدمات االستشيارية التيي 

  تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بأعمالها وأوجه نشاطها8

ويرهيا عين طرييق اسيتخدام أحيده األجهيزة والمعيدات التيي توصيلت إليهيا التوّسع في شبكات ونظم االتصاالت وتط 8د 

  تقنية االتصاالت خصوصاً في مجال تقديم الخدمات وإدارتها8

توفير المعلومات والتقنيات واألنظمة المعتمدة على المعلومات للعمالء بما في ذلك إعداد وطبع وتوزيع أدلية الهياتف  8ه 

ومات والبيانات وتوفير وسائل االتصال الالزمة لنقل خ))دمات )اإلنترنيت( بميا ال واألدلة التجارية والنشرات والمعل

هي) وخيدمات الحاسيب اآلليي العامية، .212/  20/  12( بتياريخ 2.2يتع)ارض مع قي)رار مجليس اليوزراء رقيم )

عيالم أو وغير ذلك مميا يتعليق بأنشيطة االتصياالت أو الخيدمات التيي تقيدمها الشيركة سيواء كيان ذليك ألغيراض اإل

  التجارة أو الدعاية أو أية أغراض أخرى تراها الشركة مناسبة8

تجييارة الجمليية والتجزئيية واسييتيراد وتصييدير وشييراء وامييتالك وتييأجير وتصيينيع وتسييويق وبيييع وتطييوير وتصييميم  8و 

وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات ومكونيات شيبكات االتصياالت المختلفية بميا فيي ذليك الشيبكات الثابتية والمتحركية 

والخاصة، وكيذلك بيرامج الحاسيب اآلليي والممتلكيات الفكريية األخيرى وتقيديم الخيدمات والقييام بأعميال المقياوالت 

  المتعلقة بشبكات االتصاالت المختلفة8

  استثمار عقارات الشركة وما قد يترتب على ذلك من بيع وشراء وتأجير وإدارة وتطوير وصيانة8 8ز 
 

س شركات أخرى وأن تشترك ميع الشيركات والمؤسسيات أو الهيئيات األخيرى أن تؤسيحق للمجموعة فضالً عن ذلك 

السييعودية واألجنبييية التييي تييزاول أعميياالً شييبيهة أو مكمليية ألعمالهييا أو التييي قييد تعاونهييا علييى تحقيييق غرضييها أو أن 

 تشتريها كلها أو جزءاً منها8
 

 السياسات المحاسبية الهامة -1
 

تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المرفقة وفقاً لمعيايير المحاسيبة المتعيارف عليهيا فيي المملكية العربيية السيعودية 

والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين8 وتتضمن القوائم المالية األولية الموحدة للمجموعية القيوائم الماليية 

 8م1025يونيو  20زميلة والمشاريع المشتركة للفترة المنتهية في للشركة وشركاتها التابعة وال
 

تتفييق السياسييات المحاسييبية الهاميية المتبعيية فييي إعييداد القييوائم المالييية األولييية الموحييدة المدرجيية أدنيياه مييع السياسييات 

 8م1021ديسمبر  22للسنة المنتهية في  المدققةالمحاسبية المبينة في القوائم المالية الموحدة 
 

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

 أهمية نسبية، يتم استبعادها عند إعداد القوائم المالية األولية الموحدة8
 

ي المملكيية العربييية السييعودية يتطلييب إعييداد القييوائم المالييية األولييية الموحييدة وفقيياً لمعييايير المحاسييبة المتعييارف عليهييا فيي

اسييتخدام التقييديرات المحاسيييبية واالفتراضييات التييي تيييؤثر فييي مبيييال  األصييول والخصييوم واإلفصييياح عيين األصيييول 

وااللتزامات المحتملة في تاريخ القوائم المالية األولية الموحدة وعن مبال  اإليرادات والمصيروفات خيالل فتيرة القيوائم 

 المالية األولية الموحدة8
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 في ما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية:
 
 أسس التوحيد 2 -1
 

 الشركات التابعة

يييتم تصيينيف الشييركات التييي تمييارس المجموعيية عليهييا السيييطرة كشييركات تابعيية8 وتعييرف السيييطرة بأنهييا القييدرة علييى 

القوائم الماليية للشيركات التابعية استخدام، أو توجيه استخدام، أصول منشأة أخرى الكتساب منافع اقتصادية8 يبدأ توحيد 

 ضمن القوائم المالية األولية الموحدة للمجموعة اعتباراً من تاريخ السيطرة وينتهي بفقدانها8

 

 فترة القوائم المالية الموحدة 1-1
 

 تبدأ السنة المالية للمجموعة في أول يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميالدق8 
 

 األوليةالنتائج  1-0
 

 نتائج العمليات للفترة األولية قد ال تكون مؤشراً دقيقاً لنتائج العمليات عن كامل السنة8
 

ُتعد القوائم المالية األولية الموحدة وفقاً لمنهج تكامل الفترات الدورية واليذق يعتبير كيل فتيرة مين فتيرات السينة الماليية  

 جزءاً مكمالً للسنة المالية8 وبموجب ذلك يتم إثبات إيرادات ومكاسب ومصروفات وخسائر الفترة خاللها8
 
 النقد وما يماثله 1-1
 

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

 يوماً أو أقل من تاريخ شرائها وفيما عدا ذلك تصنف استثمارات قصيرة األجل8 10قدرها 
 
 حسابات المدينين 1-5
 

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

 المتعلق برسوم االستخدام غير المفوترة ناقصاً مخصص الديون المشكوك في تحصيلها8 
 
 مقاصة الحسابات .-1
 

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

 مقاصة األرصدة المدينة والدائنة لنفس المشغل الخارجي أو الجهات األخرى8 دورق مع تلك الجهات بحيه يتم 
 
 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 1-1
 

تقوم المجموعة بدراسة حسابات المدينين لتكوين المخصصات الالزمة لمواجهة المشكوك في تحصيله منها، ويراعى 

ثابتة، خدمات معطيات، تسويات دولية، 888 الخ( وفئة عند تكوين المخصص نوع الخدمة المقدمة )جوال، خطوط 

 العميل والعمر الزمني للدين، وخبرة المجموعة في تحصيل الديون السابقة والحالة االقتصادية العامة8
 
 المخزون .-1
 

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

صاٍف من المخصصات8 يتم تسجيل بنود المخزون التي تعتبر جزءاً أساسياً من أصول الشبكة، مثل المعدات 

االحتياطية للطوارئ التي ال يمكن نقلها من المقسم، ضمن بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات8 وتسجل بنود 

 لشبكة ضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ 8المخزون الموجودة في عهدة المقاول المسئول عن رفع كفاءة وتوسعة ا
 

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

منفصل لألصناف الرئيسية8 وعندما يكون هذا اإلجراء غير عملي، يتم تكوين المخصص على أساس مجموعات أو 
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ن، على أن يراعى التأكد من أن األصناف الفردية التي قد تتطلب إجراء تخفيض جوهرق  فئات من أصناف المخزو

 في قيمتها قد تم أخذها في االعتبار عند تكوين المخصص8
 
 الممتلكات والمنشآت والمعدات واالستهالك .-1
 

ببيانيات تاريخيية تفصييلية كافيية لتسيجيل الممتلكيات والمنشيآت قطياع االتصياالت م، لم يحيتفظ .211مايو  1قبل  (2)

والمعدات وفق التكلفة التاريخية، ولذا تم تسجيل كافة الممتلكيات والمنشيآت والمعيدات التيي تيم تحويلهيا مين قطياع 

ن م طبقاً للتقيويم اليذق قاميت بيه الشيركة وبمسياعدة خبيراء تقيويم محلييي.211مايو  1االتصاالت إلى الشركة في 

 ودوليين8 
 

 وفيما يلي األسس الرئيسية المستخدمة في التقويم:

 قيمة التقويم    األراضي  -     

 تكلفة االستبدال المستهلكة  المباني والمنشآت والمعدات -      
 

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

 التاريخية8
 

تشمل تكلفية الشيبكة جمييع النفقيات حتيى نقطية التوصييل للعمييل، بميا فيي ذليك أتعياب المقاولي)ين والميواد والعمالية  (2)

 المباشرة، حتى تاريخ وضع هذه األصول في الخدمة8 
 

الثابييت علييى يييتم احتسيياب اسييتهالك الممتلكييات والمنشييآت والمعييدات باسييتثناء األراضييي باسييتخدام طريقيية القسييط  (1)

 األعمار التشغيلية التقديرية لألصول حسب ما يأتي:
 

 عدد السنوات 

 50  – 10 المباني

 15  –    2 شبكة ومعدات االتصاالت 

 .  –    1 األصول األخرى                                                
  

كانت تزيد من اإلنتاجية أو العمر التشيغيلي لألصيل،  يتم إثبات مصروفات اإلصالح والصيانة عند حدوثها8 إال إذا (5)

 وفي كلتا الحالتين تتم رسملتها8
 

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

األولييية ي قائميية الييدخل المتحصييلة مييع القيميية الدفترييية لألصييول المسييتبعدة/المباعة وتييدرج المكاسييب والخسييائر فيي

 الموحدة8 
 

يتم تصنيف إيجارات الممتلكات والمنشآت والمعيدات التيي ييتم فيهيا تحوييل جيوهرق لمنيافع ومخياطر الملكيية إليى  (7)

المجموعة كإيجيارات رأسيمالية8 ييتم إثبيات اإليجيار الرأسيمالي فيي تياريخ نشيأته بالقيمية العادلية لألصيل أو القيمية 

فعات اإليجييار، أيهمييا أقييل8 ويييتم تجزئيية كييل دفعيية ميين دفعييات اإليجييار إلييى جييزأين همييا الحالييية للحييد األدنييى لييد

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

 الرأسمالي8
 

 اإلنتاجية لتلك األصول8يتم استهالك األصول المستأجرة بموجب إيجارات رأسمالية على مدى األعمار  (.)
 

يتم استهالك الموجودات الثابته الخاضعة لعقيود حقيوق االمتيياز )إن وجيدت( عليى عمرهيا االنتياجي أو ميدة العقيد  (1)

 أيهما أقصر8  
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 تكاليف برامج الحاسب اآللي 1-23
 

يتم رسملة التكاليف المتعلقة ببرامج التشغيل والتطبيقات التي يتم شراؤها من المورد حينما تفي بمعيايير الرسيملة،  (2)

ومنها تحسين القدرة اإلنتاجية ألصل من األصول أو أن تزيد بشكل ملحوظ العمر اإلنتاجي لألصل، ويتم إطفاؤهيا 

 على فترة االنتفاع بها8 
 
التشغيل المطورة داخليياً إذا اسيتوفت معيايير الرسيملة، ومنهيا تخصييص مجموعية عميل يتم رسملة تكاليف برامج  (1)

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

 بها8
 
ا تعييذر تحديييد تكلفيية بييرامج يييتم تحميييل تكيياليف بييرامج التطبيقييات المطييورة داخلييياً كمصييروفات عنييد حييدوثها، وإذ (2)

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

 كجزء من الجهاز8
 
تحميييل تكلفييية اإلضيييافات أو التعيييديالت أو عملييييات تطيييوير البيييرامج الالحقييية سيييواء كانيييت تشيييغيلية أو تطبيقيييية  (1)

 كمصروفات عند حدوثها8
 
 ل تكاليف التدريب المرتبطة ببرامج الحاسب اآللي وتكاليف تحويل البيانات كمصروفات عند حدوثها8تحم (5)
 

 األصول غير الملموسة 1-22
 

 الشهرة
 

   تنشأ الشهرة عند شراء حصة في الشركات التابعة8 وتمثل زيادة تكلفة الشراء عن حصية المجموعية فيي

القيميية العادليية لصييافي األصييول للشييركة التابعيية فييي تيياريخ الشييراء8 وعنييدما يكييون هييذا الفييرق سييالباً يييتم 

 ملية االستحواذ8تسجيله فوراً كمكاسب ضمن قائمة الدخل األولية الموحدة بالفترة التي تمت به ع
 

  8)يتم قياس الشهرة بالتكلفة وتخفض بأق خسائر هبوط في قيمتها )إن وجدت 
 

 حقوق الطيف الترددي وتراخيص تقديم خدمات االتصاالت المتنوعة 
 

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

 ة القسط الثابت على مدى اعمارها اإلنتاجية أو المدة النظامية أيهما أقصر8طريق
 
 الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة 1-21
 

تقوم المجموعة بمراجعة األصول غير المتداولة بشكل دورق لمعرفة ما إذا كانت هناليك مؤشيرات عليى وجيود هبيوط 

في قيمتها الدفترية8 ويتم في حالة وجود هذه المؤشرات تقدير القيمة الممكن استردادها لألصل8 وتستخدم لهذا الغيرض 

تقدير القيمة القابلة لالسيترداد لألصيل بمفيرده8 وتعتبير الزييادة فيي وحدة توليد النقد التي يتبع لها األصل في حالة تعذر 

األوليية القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الممكن استردادها هبوطاً فيي قيمية األصيل تسيجل كخسيارة فيي قائمية اليدخل 

ط فيي قيمية األصيل فييتم الموحدة للفترة المالية التي تحده فيها8 وإذا ثبيت مسيتقبالً زوال األسيباب التيي أدت إليى الهبيو

عكس خسارة هبوط القيمة )باسيتثناء الشيهرة( وتثبيت كيدخل فيي قائمية اليدخل األوليية الموحيدة فيي الفتيرة الماليية التيي 

تحده فيها، بما ال يتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة هبوط قيمة األصيل 

 السابقة8في الفترات المالية 
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 االستثمارات  1-20
 

 االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية 
 

 االستثمارات في المشاريع المشتركة -أ

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

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

 باإلجماع من كل األطراف المشاركة في السيطرة8

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

 المشتركة8

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

 االستثمار في المشروع المشترك عند تطبيق طريقة حقوق الملكية8 

ميين  المجموعييةعنيد الشييراء بالتكلفيية، ويييتم تعيديلها بعييد ذلييك بميا يخييص  فيي المشيياريع المشييتركة ييتم قيييد االسييتثمارات

المسيتثمر فيهيا وأرباحهيا الموزعية وأق تغييرات فيي حقيوق ملكيتهيا، وذليك  كةالمشياريع المشيترصافي دخل )خسارة( 

المسيتثمر فيهيا8 وتظهير هيذه االسيتثمارات فيي قائمية  المشياريع المشيتركةفيي صيافي أصيول  المجموعيةلتعكس حصة 

مين صيافي دخيل )خسيارة(  المجموعيةالمركز المالي األولية الموحدة ضمن األصول غير المتداولة، ويظهر ما يخص 

 المستثمر فيها في قائمة الدخل األولية الموحدة8 المشاريع المشتركة
 

 االستثمارات في الشركات الزميلة -ب
 

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

% مين حقييوق التصيويت8 التييأثير المهييم هيو القييدرة عليى المشيياركة فييي 50-10نسييبة عليهيا، وتييرتبط عمومياً بييامتالك 

 السياسات المالية والتشغيلية للشركات الزميلة دون التمكن من السيطرة على تلك السياسات8
 

ة حقيوق استثماراتها في الشركات التي تؤثر فيها تأثيراً مهماً وفق طريقة حقوق الملكية8 وطبقاً لطريق المجموعةتظهر 

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

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

مارات فيي قائمية المركيز الميالي األوليية الموحيدة ضييمن فيي صيافي أصيول الجهية المسيتثمر فيهيا8 وتظهير هيذه االسيتث

مين صيافي دخيل )خسيارة( الشيركات المسيتثمر فيهيا فيي قائمية  المجموعيةاألصول غير المتداولية، ويظهير ميا يخيص 

 الدخل األولية الموحدة8
 

 االستثمارات األخرى
 

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

العادلة، وتحسب القيمة العادلة  لألوراق المالية المتاحة للبيع التيي تتيوفر لهيا قيمية سيوقية عليى أسياس هيذه القيمية8 أميا 

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

مؤشرات أخيرى يمكين مين خاللهيا تحدييد القيمية السيوقية بموضيوعية، فتكيون تكلفتهيا هيي البيديل للقيمية العادلية8 وييتم 

إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي األولية الموحيدة 

ن االنخفاض الدائم في القيمة العادلة بأقل من التكلفة في قائمية اليدخل إن كانت جوهرية8 ويتم إظهار الخسائر الناتجة ع

 األولية الموحدة للفترة التي يحده فيها االنخفاض8
 

يتم إثبات المكاسب والخسائر الناتجة عن بيع األوراق المالية المتاحة للبيع خيالل الفتيرة التيي تحيده فيهيا، وييتم عكيس 

 إثباتها سابقاً في قائمة الدخل األولية الموحدة8أق مكاسب أو خسائر غير محققة تم 

ييتم تسييجيل االسييتثمار فييي األوراق المالييية التييي يحييتفظ بهييا إليى تيياريخ االسييتحقاق علييى أسيياس التكلفيية المعدليية بمقييدار 

ادلية االستنفاد في العالوة أو الخصم، إن وجدت8 ويتم إظهار الخسائر الناتجة عن االنخفاض غير المؤقت في القيمية الع

 عن تكلفتها ضمن قائمة الدخل األولية الموحدة للفترة التي يحده فيها االنخفاض8 
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 الزكاة 21 -1
 

تقوم المجموعة باحتساب وتسجيل مخصص الزكياة المبنيي عليى أسياس الوعياء الزكيوق ضيمن القيوائم الماليية األوليية 

ييتم تسيجيل الفروقيات الناتجية عين اليربط الزكيوق الموحدة وفقاً ألحكام وقواعد فريضة الزكاة الشرعية فيي المملكية8 و

 النهائي في الفترة التي يتم فيها اعتماد هذا الربط من مصلحة الزكاة والدخل8
 
 الضرائب 1-25
 

 يتم احتساب الضريبة للشركات المستثمر فيها خارج المملكة وفقاً لألنظمة الضريبية المتبعة في بلدانها8
 

 الضرائب المؤجلة 
 

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

مقابلها استخدام الفروقات المؤقتة لتلك الشركات8 ويتطلب هذا حكمياً يتعليق بياألداء الميالي المسيتقبلي للشيركة األجنبيية 

 التي قامت بإثبات الضريبة المؤجلة8
 
 هاية الخدمة مخصص مكافأة ن .1-2
 

يمثل مخصص مكافأة نهاية الخدمة مبال  مستحقة تدفع للموظفين عند انتهاء عقود عملهيم، وفقياً لألنظمية المعميول بهيا 

 في المملكة العربية السعودية والدول المستثمر فيها8 
 
 معامالت العمالت األجنبية 1-21
 

 عملة التعامل والعرض

القوائم المالية األولية الموحدة لكل منشأة في المجموعة باسيتخدام عملية البيئية االقتصيادية يتم قياس البنود المضمنة في 

 الرئيسة التي تعمل فيها المنشأة "عملة التعامل"8
 

 إن هذه القوائم المالية األولية الموحدة يتم عرضها بال  السعودق8
 

 المعامالت واألرصدة

لألصول وااللتزامات النقدية محددة القيمة باستخدام أسعار الصرف السيائدة فيي يتم تحويل األرصدة بالعمالت األجنبية 

 تاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة8
 

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

 األجنبية إلى ال  السعودق في قائمة الدخل األولية الموحدة8 الناتجة عن تحويل األرصدة النقدية للعمالت
 

 منشآت المجموعة )ترجمة القوائم المالية(
 

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

 اريخ قائمة المركز المالي8تترجم األصول والخصوم وفقاً لسعر الصرف السائد في ت 
 

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

 8تاريخال ذلك السائد في
 

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

 السائد عند نشوء العنصر8
 

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

مترجميية  الموحييدة المترجميية مطروحيياً منهييا قيميية التوزيعييات المعلنيية األولييية ميين قائميية الييدخل األولييية الفتييرة

 بسعر الصرف السائد وقت إعالنها8
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 الموحدة يتم ترجمتها باستخدام المتوسط المرجح لسعر الصرف خالل الفترة8 أميا  األولية عناصر قائمة الدخل

 بنود المكاسب والخسائر المهمة فتترجم على أساس سعر الصرف السائد وقت حدوثها8 
 

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

 نسبية8
 

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

 الموحدة كجزء من مكاسب أو خسائر البيع8 األولية قائمة الدخل
 
 االلتزامات المحتملة .1-2
 

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

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

ام8 وفي حالة عيدم إمكانيية قيياس مبلي  االلتيزام بموثوقيية المحتمل أن تدفقاً خارجاً للموارد سيكون مطلوباً لتسديد االلتز

 كافية فإن المجموعة ال تقوم بتسجيل االلتزامات المحتملة لكنها تفصح عنها في القوائم المالية األولية الموحدة8
 
 إثبات اإليرادات .1-2
 

يتم إثبات اإليرادات، صافية من الخصومات، عند تقديم الخيدمات اسيتناداً إليى إمكانيية الوصيول إليى أو اسيتخدام شيبكة 

 المقاسم ومرافقها8 ويتم احتساب إيرادات االستخدام بناًء على أجزاء الدقائق المستخدمة، وفقاً لألسعار المعتمدة8 
 

 ماً ويتم إثباتها على مدى الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات8 يتم تأجيل الرسوم الصادر بشأنها فواتير مقد 

 8يتم إثبات إيرادات الخدمات المقدمة للعمالء التي لم تصدر بها فواتير، في الفترة المتعلقة بها 

  يتم إثبات إيرادات الخدمات المقدمة للعمالء عند تحصيلها إذا كان لدى الشركة درجة عالية من عدم التأكيد

 كانية تحصيلها8من إم

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

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

 هذه البطاقات8
 

 برنامج والء العمالء
 

المجموعة برنامج لوالء العمالء ، بحيه ييتم مينح العميالء أرصيدة "نقياط" اسيتنادا إليى اسيتخدام المنتجيات والخيدمات لدى  

 يخول بها العمالء الحق في استبدال النقاط التراكمية من خالل وسائل معينة8

أو للخيدمات  المجموعيةبالخصيم لمنتجيات  يتم تقدير المبل  المخصص للنقاط بالرجوع إلى القيمة العادلة للحق في استبدالها      

 والمنتجات المقدمة من جانب أطراف أخرى، يتم تأجيل المبل  المخصص للنقاط وإدراجه ضمن االيرادات المؤجلة8

 

ويتم االعتراف باإليرادات المؤجلة عندما يتم استبدال النقاط أو عندما تنتهي ميدة السيماح باسيتبدال النقياط8ويتم تقيدير القيمية       

 العادلة للنقاط الممنوحة تحت برنامج والء العمالء بتقدير المتوسط المرجح لقيمة سداد النقاط8
 
 تكلفة الخدمات 1-13
 

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

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

  الرسوم الحكوميية وهيي التكياليف المترتبية عليى المجموعية مقابيل حقيوق تقيديم خيدمات االتصياالت بالمملكية

 المستثمر بها بما في ذلك استخدام الطيف الترددق8والدول 

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

 بمكالمات عمالء المجموعة8
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 المصروفات البيعية والتسويقية 1-12
 

مباشر بتسويق وتوزييع وبييع الخيدمات8 وتسيجل عنيد حيدوثها تمثل جميع التكاليف التي تكبدتها المجموعة ولها ارتباط 

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

 الصلة8
 
 المصروفات العمومية واإلدارية  1-11
 

لتييي ال يمكين ربطهييا بشيكل مباشيير بتكياليف الخييدمات أو تمثيل جميييع المصياريف التشييغيلية التيي تكبييدتها المجموعية وا

بالمصاريف البيعية والتسويقية8 وتسجل عنيد حيدوثها إذا ليم يتسين تحدييد الفتيرات المسيتفيدة منهيا، أميا إذا أمكين تحدييد 

 الفترات المستفيدة فيتم تحميلها على الفترات ذات الصلة8
 
 ربح السهم 1-10
 

باح على أساس قسمة الدخل من العمليات التشغيلية والعمليات األخيرى ) المصيروفات يتم احتساب عائد السهم من األر

، وصافي الدخل للفترة المالية، عليى المتوسيط الميرجح الملكية غير المسيطرةواإليرادات األخرى (، قبل استبعاد حقوق 

 لعدد األسهم القائمة خالل الفترة8
 
 المشتقات المالية 1-11
 

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

ذلك العقود اآلجلة و سعر الفائدة لمبادلة العمالت8 يتم قياس المشيتقات بشيكل مبيدئي بالقيمية العادلية فيي تياريخ اليدخول 

يمة العادلة في تاريخ كل فترة مشمولة بالتقرير8 وييتم االعتيراف فيورا بيالربح للعقد المشتق ويتم الحقا إعادة قياسها بالق

الموحدة ، ما لم تكن األداة المشتقة مخصصة وفعالة كأداة تحوط ، وفي هذه الحالية األولية أو الخسارة في قائمة الدخل 

 .وطيةالموحدة على طبيعة العالقة التحاألولية يعتمد توقيت االعتراف في قائمة الدخل 
 

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

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

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

 المنشأة الغير معترف بها )تحوط التدفق النقدق(8
 

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

مع أق تغيرات في القيمة العادلة لألصول أو الخصوم المغطاة8 فيي حالية  قائمة الدخل األولية الموحدة ، جنبا إلى جنب

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

ء غيير الفعيال ييتم االعتيراف والمؤهلة كتحوط للتدفقات النقدية في حقوق المساهمين8 الربح أو الخسارة المتعلقية بيالجز

 به على الفور في قائمة الدخل األولية الموحدة8
 

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

فيي ذليك الوقيت سيتبقي فيي حقيوق  ممارستها أو أنها لم تعد تلبي متطلبات محاسبة التحوط8 أق ربح / خسارة متراكمية

 المساهمين ويتم االعتراف بها في قائمة الدخل األولية الموحدة عندما ال يكون حدوه المعاملة متوقعا8ً
 
 األطراف ذات العالقة 1-15
 

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

األهمية النسبية مع األطراف ذات العالقة بغض النظر عين وجيود أو عيدم وجيود أرصيدة لهيذه العملييات بنهايية الفتيرة 

المالية8 ويكون اإلفصاح عن العملييات ذات الطبيعية المتماثلية دفعية واحيدة عيدا تليك التيي يكيون فيهيا اإلفصياح إفراديياً 

 لى البيانات المالية للمجموعة8ضرورياً لفهم تأثير العمليات بين ذوق العالقة ع
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 استثمارات مسجلة وفق طريقة حقوق الملكية وأخرى -0
 

  مما يأتي: يونيو 20كما في  تتكون االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية وأخرى
 

 م2113  م2513  )بآالف الرياالت السعودية(

     استثمارات مسجلة وفق طريقة حقوق الملكية:

 2857.8111  28.5.8.30  الزميلة الشركات

 .8221825.  81.1..581  المشاريع المشتركة

 187208107  5..181118  مجموع االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية

 8521..  2008101  االستثمارات األخرى

  1851.8.01  1877.8112 

               
 الخييارجي فييي مجموعيية بيناريييانج جييي إس إم القابضيية هاقامييت المجموعيية بمراجعيية اسييتثمار ،م1022خييالل عييام 

8 وعلييه وقعيت االسيتثمار اعليى هيذ المشيترك التيأثيرالفعليبما في ذلك طريقة إدارتها وتحديد ميدى  )مشروع مشترك(

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

فيي مجموعية  اسيتثمارهامعالجية  قامت المجموعة بيالتوقف عين وبناء على ذلك الشركات التابعة لمجموعة بيناريانج(8

   م10228إبتداء من الربع الثاني  إيرسيل  بطريقة حقوق الملكية
 
 استثمارات محتفظ بها الى تاريخ االستحقاق -1

 
قامييت الشييركة بإنشيياء محييافظ اسييتثمارية متنوعيية مييع عييدد ميين البنييوك المحلييية  1021خييالل الربييع الثيياني ميين العييام 

خييالل الربييع كمييا قامييت  8رأس المييال بالكامييل مضييمونةمليييار   ولمييدة ال تتجيياوز الخمييس أعييوام  1والدولييية بقيميية 

كودائيع نقديية طويلية األجيل )مرابحيات(  ميع بنيك دولييسيعودق  ملييار   2مبل   م بإستثمار1021الرابع من العام 

 . %2ولمدة خمس سنوات وبعائد سنوق 
 

دينييار بحرينييي مييا  مليييون 20مبليي   بإسييتثمار إحييدى شييركات المجموعييةم قامييت 1021ميين العييام  الثالييهخيالل الربييع 

سينوات وبعائيد  ثالثيةكودائيع نقديية طويلية األجيل )مرابحيات( ولميدة  مليون   سيعودق ميع بنيك دوليي 1185يعادل 

 . %282سنوق 
 

سنوات  20م8 مدة التمويل 1007المجموعة استثمار في صكوك قامت به إحدى شركاتها في ديسمبر  كذلك لدى

مليون   سعودق ، ويبل  معدل هامش الربح المعدل المتبادل بين بنوك كواال المبور "كاليبور"  ...28بمبل  

  8%8 هذا التمويل يدخل ضمن عمليات األطراف ذات العالقة داخل المجموعة0815زائداً نسبة 
 
 ، صافيالممتلكات والمنشآت والمعدات -5

 
واقعة اللشركة ام قراراً من وزارة المالية يقضي بنزع ملكية أرض 1021خالل الربع الثاني من عام  الشركةتلقت  

وبما أن  مليون   .71بمبل  تعويض يبل   متر 280178000في حي الفيصلية بمدينة الرياض والبال  مساحتها 

 515فأن الشركة حققت مكاسب تبل   ،   مليون 222تبل   صافي القيمة الدفترية لألرض و المباني المقامة عليها 

علما بأن الشركة اعترضت على مبل  التعويض  8م1021تم األعتراف بها خالل الربع الرابع من العام  مليون  

 نظرا ألن القيمة المقدرة ألرضها أقل من القيمة العادلة لها8
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 األصول غير الملموسة، صافي -.
 

 ما يلي: م1025يونيو  20كما في تتضمن االصول غير الملموسة 
 

 دولة الكويت : –( ) ش8م8ك( VIVAشركة االتصاالت الكويتية ) 
 

 50تصيياالت الكويتييية )فيفييا( والبييال  رأسييمالها إل% ميين شييركة ا.1م علييى نسييبة 1007فييي ديسييمبر  الشييركةحييازت 

  سيعودق بسيعر الصيرف كميا فيي ذليك التياريخ، وتعميل هيذه مليون  7..مليون دينار كويتي أق ما يعادل حوالي 

 م100.8ديسيمبر  1الشركة في مجال خدمات الهاتف الجوال في السوق الكويتي 0 وقد بيدأ التشيغيل التجيارق لهيا فيي 

 تصياالت الكويتيية )فيفيا( وتعيالج اسيتثمارها فيهيا بطريقية التوحييد لسييطرتها عليى السياسياتإلمجموعة شيركة االتدير 

 المالية والتشغيلية وذلك بسبب تمثيلها في مجلس إدارتها بأغلبية األعضاء8
 

 مملكة البحرين: –البحرين )ش8 م8 ب8 م(   فيفاشركة 
 

تصياالت السيعودية إلم بمملكة البحيرين، وتمتليك شيركة ا1001البحرين )ش8 م8 ب8 م( في فبراير  شركة فيفاتأسست 

ملييون  .71ملييون دينيار بحرينيي أق ميا يعيادل حيوالي  75البحيرين والبيال  رأسيمالها  شركة فيفيا% من 200نسبة 

تصيياالت المتنقلييية إل  سييعودق بسييعر الصيييرف كمييا فيييي ذلييك التيياريخ، وتعميييل هييذه الشيييركة فييي كافيية خيييدمات ا

لتشيغيل التجيارق تصاالت الدولية والنطاق العريض والخدمات األخرى ذات الصلة بالسوق البحرينيية، وقيد بيدأت اإلوا

 م10208مارس  2في 
 

 :يونيو 20وفيما يلي تفاصيل األصول غير الملموسة، صافي كما في 
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 م5132

 
 م1132

      

 
 تراخيص

 
08..58..5  281018522 

 
 أخرى

 
.1281.5  ...8221 

 
 

 
1850180.3  185708.12 

 
          المرابحات  -1

 في:وتتمثل 
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 م5132

 
 م1132

      

 
 الجزء المتداول

 
1821181.0  28.21811. 

 
 الجزء غير المتداول

 
18..081.1  .85118771 

   
1821.8151  .82718700 

 
 مليون   مقابل رهن أصول ثابتة  102يتضمن الجزء غير المتداول من المرابحات على مرابحات بحوالي 

 
           صكوك -.
 

وتم  كحد أقصى   سعودق مليار 5بقيمة اجمالية  صكوكبرنامج الشركة اعتمدت م،1021عام  منخالل الربع الثاني 
 :م1025يونيو  20كما في  وفيما يلي بياناتهااصدار الشريحة االولى 

 
القيمة اإلجمالية  القيمة اإلسمية للصك تاريخ اإلصدار االصدار

 لإلصدار
 تاريخ اإلستحقاق

 1011يونيو  1 مليار   سعودق 1 مليون   سعودق 2 1021يونيو  1 صكوك االتصاالت
 

تم إصدار الصكوك الموضحة أعاله بالقيمة اإلسمية بدون خصم أو عالوة إصدار8 تحمل هذه الصكوك عائداً يحسب على 
 سنوات تدفع كل ثالثة أشهر8 20نقطة لمدة  70 أساس )سايبور( لثالثة أشهر+ هامش قدرة
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 تكلفة الخدمات -.

 :تتكون تكلفة الخدمات مما يأتي

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 يونيو 03الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 يونيو 03الستة أشهر المنتهية في 

   
 م2513

 
 م1132

 
 م2513

 
 م1132

          

 
 رسوم استخدام الشبكات الخارجية

 
285.380.1  281.280.2  080.581..  281.28017 

 
 الرسوم الحكومية ) * (

 
2822.81.0  280728115  182.58110  1820.8502 

 
 إصالح وصيانة

 
..28...  5718015  2801.8.52  281.185.1 

 
 تكاليف الموظفين

 
50.81.2  5208.11  2831.811.  11.8171 

 
 إيجارات معدات وممتلكات وسيارات

 
11.83..  2178..7  11.811.  12181.5 

 
 أخرى

 
..38.2.  1228271  285.18...  .518217 

   
583518..5  18.1.817.  .8..18555  181708020 

 
 والسالمة تصاالت والبريد والتوصيل واألم ومصروفات اال "أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها: استشارات 

  .ومستلزمات مكتبيةومصروفات المرافق 
 يلي تفاصيل الرسوم الحكومية: فيما)*( 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

 يونيو 03المنتهية في الثالثة أشهر 
 

 يونيو 03الستة أشهر المنتهية في 

  
 م2513

 
 م1132

 
 م2513

 
 م2113

         
 رسوم تقديم الخدمة تجارياً 

 
.218.51  .718212  281.08.0.  28715817. 

 22185.7  2108251  82.1..  108.20  رسوم الرخصة

 رسوم استخدام الطيف الترددق
 

20281..  2118015  15.8.03  11.8110 

  
2822.81.0  280728115  182.58110  1820.8502 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 

 

 

 

 يونيو 03الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 يونيو 03الستة أشهر المنتهية في 

  
 م2513

 
 م1132

 
 م2513

 
 م2113

         
 الشركة

 
2831183.2  1.18127  1832581..  2811182.. 

 باقي شركات المجموعة
 

118.11  ..81..  21.8.01  2718227 

  
2822.81.0  280728115  182.58110  1820.8502 
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 المصروفات البيعية والتسويقية -23
 
 تتكون المصروفات البيعية والتسويقية مما يأتي:  
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 يونيو 03الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 يونيو 03الستة أشهر المنتهية في 

   
 م2513

 
 م1132

 
 م2513

 
 م2113

     
 

   
 

 280708202  ..2811.82  55.8021  5.18000  تكاليف الموظفين 

 .52.855  51.83.5  1778217  0258153  مصروف الديون المشكوك في تحصيلها 

 
 ..11282  .1028.3  2278251  81.1..2  دعاية وإعالن

 
 .215871  2.083.3  1.18122  .8.1..  عمولة مبيعات

 728250  22180.2  128025  .1.813  طباعة بطاقات هاتفية ومستلزمات مكتبية 

 
 إصالح وصيانة

 
028150  5.81.2  1.80..  21.8100 

 
 أخرى

 
211831.  2158122  12081.0  1.1812. 

   
2801.81..  281.78105  18.1.8213  18.1.8721 

       
األم  و  إيجارات معدات وممتلكات وسياراتو استشارات وأتعاب قانونية ومهنية "أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها:

 .مراكز االتصاالتومصروفات ادارة  مصروفات المرافقو مصروفات االتصاالت والبريد والتوصيل و  والسالمة
 

 العمومية واإلدارية المصروفات  -22   
 اإلدارية مما يأتي:والعمومية  تتكون المصروفات  

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 يونيو 03الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 يونيو 03الستة أشهر المنتهية في 

   
 م2513

 
 م1132

 
 م2513

 
 م2113

          

 
 تكاليف الموظفين

 
52.8.01  1118701  ..181.2  ..1851. 

 
 إصالح وصيانة

 
2118..1  2228270  1.08...  215827. 

 
 إيجارات معدات وممتلكات وسيارات

 
..800.  52811.  20581.1  221820. 

 
 استشارات وأتعاب قانونية ومهنية

 
2358111  71851.  2028.53  2028..1 

 1..158  ..1181  178.71  108.13  مصروفات االمن و السالمة 

 
 أخرى

 
.58512  21.8711  2..8010  1118001 

   
..28213  .5.8221  2811.8.13  285.787.0 

 
 "أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها: أقساط تأمي  ومستلزمات مكتبية ومصروفات شح  ومناولة وبريد وتوصيل

  .ومصروفات المرافق
 

 االستهالك واإلطفاء -21    
 

 يتكون االستهالك واإلطفاء مما يأتي:
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 يونيو 03أشهر المنتهية في الثالثة 

 
 يونيو 03الستة أشهر المنتهية في 

   
 م2513

 
 م1132

 
 م2513

 
 م2113

          

 
 استهالك

 
285118122  285218.25  0823.82..  1815287.1 

 
 إطفاء

 
15183.1  1058121  532811.  21282.2 

 
 
  

28.1.8.35  2872.8517  08.3.8.21  282128212 
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 صافيبال ،أخرى -20
 

 أخرى، بالصافي: -تتكون االيرادات والمصروفات األخرى
 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 03الثالثة أشهر المنتهية في 
  يونيو

 يونيو 03الستة أشهر المنتهية في 

  
 م2513

 
 م1132

 
 م2513

 
 م2113

    
 

   
 

 إيرادات متنوعة
 

1..8.1.  2528727  12.8110  .728075 

 بيع / استبعاد الممتلكات والمنشآت والمعدات خسائر
 

(558111)  (5085.1)  (2.28133)  (118115) 

 مصروفات متنوعة
 

(1.18311)  (2028111)  (2832.8133)  (1278712) 

  
(1.8.5.)  (18771)  (1.28.51)  1058111 

 

مكاسيب ناتجية عين االسيتحواذ عليى شيركة  م1025يونييو  20السيتة أشيهر المنتهيية فيي لفتيرة المتنوعية  االيراداتتتضمن 

 ).2انظر ايضاح ( مليون   12تابعة بمبل  

ملييون  395م مصروف راتب شهرين بمبلي  1025يونيو  20الستة أشهر المنتهية في لفترة تتضمن المصروفات المتنوعة 

 لموظفي الشركة والتي جاءت إقتداءا وتزامناً مع األمر الملكي الكريم8 كمنحة  
    

 والضرائب مخصص الزكاة -21
 

ونتج عنه فرق عن المخصص  م1021خالل الربع االول من عام  م بشكل نهائي1022تم أعداد االقرار الزكوق لعام 

بسبب ارتفاع رصيد االرباح المبقاة وانخفاض ارصدة االستثمارات بشكل  سعودق، مليون   251بمبل  وذلك المقدر 

  كبير8
 
 االرتباطات وااللتزامات المحتملة -25
  
 االرتباطات  
 

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

المصييروفات الرأسييمالية ارتباطييات فيمييا يتعلييق بمشييروعات توسييعة الشييبكة8 بلغييت وبصييورة أساسييية 

ملييون  18252 م1021 يونييو 20مليون   سيعودق ) 18112حوالي  م1025يونيو  20 القائمة كما في

 (8  سعودق
 

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

تواريخ مسيتقبلية مختلفية8 وقيد بلي  إجميالي مصيروفات اإليجيار بموجيب عقيود اإليجيار التشيغيلية خيالل الربيع 

مليييون    .51و مليييون   سييعودق 220مبليي  م 1025 يونيييو 20أشييهر المنتهييية فييي الثيياني والسييتة 

مليييون    211مبليي  م 1021 يونيييو 20والسييتة أشييهر المنتهييية فييي  الثيياني)الربييع  سييعودق علييى التييوالي

 8(مليون   سعودق على التوالي 211و سعودق 
 

استثمار في صندوق رأس المال الجرقء المتخصص باالستثمار في الشيركات الناشيئة والصيغيرة  الشركة لدى ( ج)

والمتوسطة الحجم التي تعمل في مجاالت االتصاالت و تقنية المعلومات بالسوق السيعودق و األسيواق العالميية 

مليييون  37.5 تييم دفييع مليييون دوالر امريكييي فييي الصييندوق 50مبليي   األخييرى، والتزمييت الشييركة باسييتثمار

 عند الطلب من قبل مدير الصندوق8 دوالر امريكي مليون12.5  ويدفع المبل  المتبقي وهو دوالر
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 االلتزامات المحتملة 
 

تواجه الشركة خالل ممارسة نشاطها االعتيادق إجراءات قانونية ودعاوى قضائية ومطالبات أخرى8 وال يتوقع  -

األولية  الشركة المالي أو نتائج عملياتها المبينة في هذه القوائم الماليةأن يكون لها تأثير جوهرق على مركز 

 8الموحدة
 

 نسعودق تتضممليون    18272تبل   م1025يونيو  20لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة كما في  -

مليون   سعودق( لصالح شركة اكس ال  522مليون دوالر امريكي )ما يعادل  211خطاب ضمان بمبل  

والتي ال تزال قيد البت مع  التي تم بيعها ( لشركة بي تي اكسيسVATفيما يخص ضرائب القيمة المضافة )

الجهات الضريبية االندونيسية8 وبناءاً على المعطيات الحالية واالستشارات الضريبية التي تم الحصول عليها فإن 

النتيجة المتوقعة ستكون لصالح شركة بي تي أكسيس8 كما تتضمن ايضا حصة المجموعة من خطابات الضمان 

 مليون   سعودق8 5.5لمشتركة مبل  القائمة الستثماراتها في المشاريع ا
 

 مليون   سعودق8 ..2 م تبل 1025يونيو  20قائمة كما في  اعتمادات مستنديةلدى المجموعة  -
 
 األدوات المالية -.2
 

 القيمة العادلة   

هيي المبلييل الييكي يمكيي  أ  تييتم بييل مبادليية أصييل أو سييداد إلتيزام بييي  أطييراا مطلعيية وراابيية فييي التعامييل وبشييروط تعامييل 
م والمبينية فيي 1021و م1025يونيو  20إن القيمة المسجلة لكل األدوات المالية تقارب قيمتها العادلة كما في عادلية. 

  ما يأتي:
  وما يماثله ، حسابات المدينين والدائنين واألرصدة المدينة والدائنة تعتبر القيمة العادلة لكل من النقد

 األخرى مقاربة للقيمة المسجلة نتيجة لطبيعة فترتها قصيرة األجل8

 8تستند القيمة العادلة لألسهم في األسواق النشطة وفقاً ألسعار السوق 

 دية المخصومة8تستند القيمة العادلة للسندات الحكومية والقروض على التدفقات النق 
 

 ال تعتقد اإلدارة أ  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة تختلا كثيرًا ع  قيمتها الدفترية.
 

 مخاطر معدالت العوائد
   

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

النقدية8 وتدير المجموعة تدفقاتها النقدية عن طريق مراقبة التوقيت بين التدفق النقدق المحصل والتدفق النقدق 

مجموعة من العوائد من خالل أرصدة يحتفظ بها كمرابحة المستخدم8 ويتم استثمار الفائض النقدق لزيادة دخل ال

 وودائع قصيرة وطويلة األجل8 إال أن مخاطر معدالت العوائد في هذا الخصوص ال تعتبر جوهرية8 

 مخاطر تغير أسعار الصرف 
 

ارة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية8 تقوم اإلد

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

الصرف ، كما أن العملة الرسمية للمجموعة هي ال  السعودق وهو العملة األساسية التي تتعامل بها المجموعة 

 مريكي8وسعره ثابت حالياً وبهامش بسيط مقابل الدوالر األ
 

 مخاطر االئتمان
 

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

لخسارة مالية8 تتكون األدوات المالية التي قد تعرض المجموعة لمخاطر تركز المديونية بشكل رئيسي من 

مجموعة بإيداع أرصدتها النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات األرصدة النقدية وحسابات المدينين8 تقوم ال

القدرات االئتمانية العالية وتباشر سياسة للحد من حجم أرصدتها المودعة في كل مؤسسة مالية8 وال تعتقد 

المجموعة بوجود مخاطر عدم كفاءة كبيرة من هذه المؤسسات المالية8 وال تعتقد المجموعة أنها عرضة لمخاطر 
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تركز المديونية في ما يتعلق بحسابات المدينين نظراً لقاعدة عمالئها المتنوعة )سكنية، مهنية، مؤسسات تجارية 

 كبرى ومؤسسات عامة( التي تعمل في مجاالت عمل متنوعة موزعة على مناطق عديدة8
 

 مخاطر السيولة
 

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

المالية8 تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دورق من توفرها بمقادير كافية لمقابلة أية التزامات مستقبلية8 وال 

 تعتِبر المجموعة أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة8
 

 المعلومات القطاعية  -21  
 

 وفقاً ألنشطة المجموعة الرئيسية -
 

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

المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً لألحكام والشروط التجارية المعتادة8 ال يوجد هناك إيرادات أو مصاريف 

 جوهرية هامة أخرى بين القطاعات8 
 

 تتمثل القطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة في: 

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

 والتجوال الدولي والرسائل8

 تصاالت الدولية8قطاع الهاتف، وتشمل خدماته الرئيسة: الهاتف الثابت وهواتف البطاقة واالتصال البيني واال 

 قطاع المعطيات، وتشمل خدماته الرئيسة: الدوائر المؤجرة لنقل البيانات وخط العميل الرقمي(DSL)8 

 8غير الموزعة: وتشمل بعض العناصر التي ال يمكن ربطها بالقطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة 
 

 :م5132 يونيو 03أشهر المنتهية في  للستةوفقاً ألنشطة المجموعة الرئيسية ويبين الجدول التالي المعلومات 
 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 الجوال
 

 الهاتف
 

 المعطيات
 

 غير موزعة / تسويات
 

 اإلجمالي

 إيرادات الخدمات
 

2.811383.0  0832.83.3  081.18012  (18.21)  118..58.03 

 إيرادات الربط البيني
 

52381.3  08..18155  ..28.12  -  5820.8.5. 

 مصروفات الربط البيني
 

(181.0815.)  (11582.1)  (28.328333)  -  (5820.8.5.) 

 صافي إيرادات الخدمات
 

2.810180.1  .810.820.  183158321  (18.21)  118..58.03 

 االستهالك واإلطفاء
 

285228.1.  28...805.  0508.3.  158...  08.3.8.21 

 صافي الدخل
 

.81.2811.  (28.358.00)  1558233  (5..830.)  583.28.31 

  
         

 إجمالي األصول 
 

028.218253  1181.18.05  2181..8113  1182.18.12  ..82.280.. 

 إجمالي الخصوم
 

21815183.3  .80018020  18.128.11  08.358511  01802.8.51 
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 ي :على النحو التالم 1132 يونيو 03أشهر المنتهية في  للستة وفقاً ألنشطة المجموعةوقد كانت المعلومات 
 

 السعودية()بآالف الرياالت 
 

 الجوال
 

 الهاتف
 

 المعطيات
 

 غير موزعة / تسويات
 

 اإلجمالي

 1185018.15  -  58.2.8220  .18117815  2181518201  إيرادات الخدمات

 إيرادات الربط البيني
 

72.8512  18..28...  5.18.01  -  581.58022 

 مصروفات الربط البيني
 
(185.78207)  (1108012)  (181578.22)  -  (581.58022) 

 صافي إيرادات الخدمات
 

2182108515  .82728111  281128202  -  1185018.15 

 االستهالك واإلطفاء
 

2877.8211  2825.8201  2078.12  2028111  282128212 

 صافي الدخل
 

281118122  (11285.1)  280108.25  (7758701)  5821181.1 

  
         

 إجمالي األصول 
 

1.811.8522  1287108121  787028111  2180118055  .18.178152 

 إجمالي الخصوم
 

2281128.15  780228.10  18.228211  781028211  2081708211 
 

 وفقاً لعمليات المجموعة -
 

 قامت المجموعة بتقسيم عملياتها التشغيلية الرئيسية إلى عمليات محلية ودولية8
 

 :يونيو 03المنتهية في  الستة أشهرويبين الجدول التالي المعلومات وفقاً لعمليات المجموعة خالل 
 م 1325   

    

 العمليات الدولية  العمليات المحلية )بآالف الرياالت السعودية(

    
 185008.00  ..10811581 إيرادات الخدمات ) * (

    
 83118211.  ..231801083 إجمالي األصول ) ** (

 
 سعودي8 ( ألف لاير283.085.2) * ( تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة بإيرادات الخدمات مبلغ )

 سعودي8 ( ألف لاير2181158.11) ** ( تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة باألصول مبلغ )

 
 م 1321

 

 العمليات الدولية  العمليات المحلية )بآالف الرياالت السعودية(

    
 182.58752  28517..108 إيرادات الخدمات ) * (

    
 58.108221  1785.78215 إجمالي األصول ) ** (

 
 سعودق8 ( ألف  7118152) * ( تبل  قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة بإيرادات الخدمات مبل  )

 سعودق8 ( ألف  ..22857181تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة باألصول مبل  ) ) ** ( تبل  قيمة  
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 شركة االتصاالت العامة المحدودة "برافو"  -.2
 

محيدودة  ةمسؤوليشركة ذات اتفاقية مع الشركة الوطنية العالمية اف زق بتوقيع الشركة قامت  1022 أكتوبر 22 في

تصياالت القابضية )ويشيار اليهميا بيالطرف اآلخير( والتيي تيم بموجبهيا نقيل كاميل ملكيية إلالخليجيية لوالشركة الوطنيية 

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

 ملييون   111اآلخير مبلي  عليى أن ييدفع الطيرف  وذلك مقابل تسوية لجمييع مسيتحقاته حييه تيم االتفياق ،السعودية

   لشركة االتصاالت السعودية8 نقل ملكية كامل أصول شركة برافو باإلضافة إلى سعودق
 

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

حيييه بييدأت برافييو عملياتهييا فييي عييام  ،ةسيين 25د مدتييه تصيياالت السييعودية بعقييإل( مييع شييركة اBOTانتقييال الملكييية )

 SMR 800  8التي تعمل على تردد  iDENللسوق السعودق باستخدام تقنية  Push to Talkم لتقديم خدمة 1005
 

 علييى الحصييول بعييدنقييل ملكييية شييركة برافييو لشييركة االتصيياالت السييعودية  ت اجييراءات، اكتمليي1021ينيياير  20فييي 

 8موافقة الجهات التنظيمية
 

مليييون   سييعودق مقابييل مسييتحقات شييركة  2.2المسييتحوذ عليهييا فييي تيياريخ الشييراء  برافييو بليي  صييافي اصييول

كمخصيص  سيعودق ملييون   271تم تسجيل مبل  مليون   سعودق8 101البالغة و المتبقية االتصاالت السعودية

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

م تيم إسيتكمال التقيارير الخاصية بتوزييع 1025لصافي األصول خالل عام من تاريخ االستحواذ، وخيالل الربيع األول 

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

 101 االستحواذمبل  

 (293) القيمة العادلة لصافي األصول بتاريخ االستحواذ

 91 )22انظر ايضاح (المكاسب الناتجة عن االستحواذ 

 

 األحداث الالحقة -.2
 

ملييون  18000ا أرباح أوليية مقيداره ( توزيع1025يوليو  1) الموافق .212رمضان  25بتاريخ  مجلس اإلدارة أقر

 8عن كل سهم سعودق   2بواقع م 1025من عام الثاني عن الربع  سعودق  
 

  أرقام المقارنة -13
 

م لتتماشييى ميع التصينيف المسييتخدم 1021 يونييو 20لقيد تيم إعييادة تصينيف بعيض أرقييام المقارنية للفتيرة المنتهييية فيي 

 8م1025يونيو  20للفترة المنتهية في 
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