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  دارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت الثابتة والمتحركة.إ .أ 

  توصيل وتقديم خدمات االتصاالت المختلفة إلى العمالء وصيانتها وإدارتها. .ب 

عددداد الخ دد  والدرااددات الالطمددة لت ددوير وتنفيددا وتددواير خدددمات االتصدداالت مددة وميددل النددواح  الفنيددة والماليددة إ .ج 

واإلدارية. وإعداد وتنفيا الخ   التدريبية ا  موال االتصاالت وتقديم أو الحصول على الخدمات االاتشدارية التد  

  تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بأعمالها وأووه نشا ها.

التوّال ا  شبكات ونظم االتصاالت وت ويرهدا عدة  ريدق اادتخدام أحدده ا وهدطة والمعددات التد  توصدلت إليهدا  .د 

  تقنية االتصاالت خصوصاً ا  موال تقديم الخدمات وإدارتها.

تف تواير المعلومات والتقنيات وا نظمة المعتمدة على المعلومات للعمالء بما ا  الك إعداد و بل وتوطيل أدلدة الهدا .ه 

وا دلة التوارية والنشرات والمعلومات والبيانات وتواير واائل االتصال الالطمة لنقل خــدمات )اإلنترندت  بمدا ال 

هددـ وخدددمات الحااددب اعلدد  العامددة  0201/  01/  41  بتدداري  061يتعددـارم مددل رددـرار مولددء الددوطراء ررددم )

دمها الشدركة ادواء كداة الدك  غدرام اإلعدالم أو وغير الك ممدا يتعلدق بأنشد ة االتصداالت أو الخددمات التد  تقد

  التوارة أو الدعاية أو أية أغرام أخرى تراها الشركة مناابة.

توددارة الوملددة والتوطئددة وااددتيراد وتصدددير وشددراء وامددتالك وتددأوير وتصددنيل وتاددويق وبيددل وت ددوير وتصددميم  .و 

ا اد  الدك الشدبكات الثابتدة والمتحركدة وتركيب وصيانة أوهطة ومعدات ومكوندات شدبكات االتصداالت المختلفدة بمد

والخاصة  وكدالك بدراما الحاادب اعلد  والممتلكدات الفكريدة ا خدرى وتقدديم الخددمات والقيدام بأعمدال المقداوالت 

  المتعلقة بشبكات االتصاالت المختلفة.

  ااتثمار عقارات الشركة وما رد يترتب على الك مة بيل وشراء وتأوير وإدارة وت وير وصيانة. .ط 
 

ولها اضالً عة الك أة تؤاء شدركات أخدرى وأة تشدترك مدل الشدركات والمؤاادات أو الهيئدات ا خدرى الادعودية 

وا ونبية الت  تطاول أعماالً شبيهة أو مكملة  عمالها أو الت  رد تعاونها على تحقيدق غرضدها أو أة تشدتريها كلهدا أو 

 وطءاً منها.
 

 السياسات المحاسبية الهامة -4
 

القوائم المالية ا ولية الموحدة المراقة واقاً لمعدايير المحاادبة المتعدارف عليهدا اد  المملكدة العربيدة الادعودية  تم إعداد

والصادرة عة الهيئة الاعودية للمحاابية القانونيية. وتتضمة القوائم المالية ا ولية الموحدة للموموعدة القدوائم الماليدة 

 .م4102 ابتمبر 11لمشاريل المشتركة للفترة المنتهية ا  للشركة وشركاتها التابعة والطميلة وا
 

تتفددق الايااددات المحااددبية الهامددة المتبعددة ادد  إعددداد القددوائم الماليددة ا وليددة الموحدددة المدروددة أدندداه مددل الايااددات 

 .م4101ديامبر  10للانة المنتهية ا   المدرقةالمحاابية المبينة ا  القوائم المالية الموحدة 
 

والمعامالت داخل الموموعة وأية مكااب غير محققة ناتوة مة المعامالت داخل الموموعة   إاا كاندت اات  ا رصدة

 أهمية نابية  يتم ااتبعادها عند إعداد القوائم المالية ا ولية الموحدة.
 

كددة العربيددة الاددعودية يت لددب إعددداد القددوائم الماليددة ا وليددة الموحدددة واقدداً لمعددايير المحااددبة المتعددارف عليهددا ادد  الممل

ااددتخدام التقددديرات المحاادددبية واالاتراضددات التدد  تدددؤثر ادد  مبدددالف ا صددول والخصددوم واإلاصدددا  عددة ا صدددول 

وااللتطامات المحتملة ا  تاري  القوائم المالية ا ولية الموحدة وعة مبالف اإليرادات والمصدرواات خدالل اتدرة القدوائم 

 المالية ا ولية الموحدة.
 

 يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية:في ما 
 
 أسس التوحيد 0 -4
 

 الشركات التابعة

يددتم تصددنيف الشددركات التدد  تمددارء الموموعددة عليهددا الاددي رة كشددركات تابعددة. وتعددرف الاددي رة بأنهددا القدددرة علددى 

ليدة للشدركات التابعدة ااتخدام  أو توويه ااتخدام  أصول منشأة أخرى الكتااب مناال ارتصادية. يبدأ توحيد القوائم الما

 ضمة القوائم المالية ا ولية الموحدة للموموعة اعتباراً مة تاري  الاي رة وينته  بفقدانها.
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 فترة القوائم المالية الموحدة 4-4
 

 تبدأ الانة المالية للموموعة ا  أول يناير وتنته  بنهاية شهر ديامبر مة كل عام ميالدي. 
 

 النتائج األولية 4-0
 

 لعمليات للفترة ا ولية رد ال تكوة مؤشراً دريقاً لنتائا العمليات عة كامل الانة.نتائا ا
 

ُتعد القوائم المالية ا ولية الموحدة واقاً لمنها تكامل الفترات الدورية والداي يعتبدر كدل اتدرة مدة اتدرات الادنة الماليدة  

 اب ومصرواات وخاائر الفترة خاللها.وطءاً مكمالً للانة المالية. وبمووب الك يتم إثبات إيرادات ومكا
 
 النقد وما يماثله 4-2
 

يشددمل النقددد ومددا يماثلدده النقددد ادد  الصددناديق وا رصدددة لدددى البنددوك واالاددتثمارات عاليددة الادديولة اات اتددرة ااددتحقاق 

 يوماً أو أرل مة تاري  شرائها وايما عدا الك تصنف ااتثمارات رصيرة ا ول. 01ردرها 
 
 دينينحسابات الم 4-5
 

يظهر رصديد حادابات المددينية بصداا  القيمدة القابلدة للتحقدق التد  تمثدل ريمدة الفدواتير مضداااً إليهدا اإليدراد المادتحق 

 المتعلق براوم االاتخدام غير المفوترة نارصاً مخصص الديوة المشكوك ا  تحصيلها. 
 
 مقاصة الحسابات 4-6
 

خاروية و وهات أخدرى تتضدمة بمووبهدا إودراء مقاصدة بشدكل  لدى الموموعة اتفاريات مل مشغل  شبكات اتصاالت

 دوري مل تلك الوهات بحيه يتم مقاصة ا رصدة المدينة والدائنة لنفء المشغل الخارو  أو الوهات ا خرى. 
 
 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 4-7
 

لمشكوك ا  تحصيله منها  ويراعى تقوم الموموعة بدرااة حاابات المدينية لتكوية المخصصات الالطمة لمواوهة ا

عند تكوية المخصص نوع الخدمة المقدمة )ووال  خ و  ثابتة  خدمات مع يات  تاويات دولية  ... ال   وائة 

 العميل والعمر الطمن  للدية  وخبرة الموموعة ا  تحصيل الديوة الاابقة والحالة االرتصادية العامة.
 
 المخزون 4-8
 

اي يتكوة بشكل أااا  مة كوابل ور ل غيار وماتهلكات  بااتخدام متوا  التكلفة المروح يتم تاويل المخطوة  ال

صاٍف مة المخصصات. يتم تاويل بنود المخطوة الت  تعتبر وطءاً أاااياً مة أصول الشبكة  مثل المعدات 

دات. وتاول بنود االحتيا ية لل وارئ الت  ال يمكة نقلها مة المقام  ضمة بنود الممتلكات والمنشآت والمع

 المخطوة المووودة ا  عهدة المقاول المائول عة رال كفاءة وتواعة الشبكة ضمة ا عمال الرأامالية تحت التنفيا .
 

تقوم الموموعة بتكوية مخصص للمخطوة المتقادم والب  ء الحركة والك بناًء على درااة حركة المخطوة بشكل 

اا اإلوراء غير عمل   يتم تكوية المخصص على أااء موموعات أو منفصل لألصناف الرئياية. وعندما يكوة ه

ائات مة أصناف المخطوة  على أة يراعى التأكد مة أة ا صناف الفردية الت  رد تت لب إوراء تخفيم ووهري  

 ا  ريمتها رد تم أخاها ا  االعتبار عند تكوية المخصص.
 
 الممتلكات والمنشآت والمعدات واالستهالك 4-9
 

ببياندات تاريخيدة تفصديلية كاايدة لتادويل الممتلكدات والمنشدآت ر داع االتصداالت م  لدم يحدتفظ 0001مايو  4 ربل  0)

والمعدات واق التكلفة التاريخية  ولاا تم تاويل كااة الممتلكدات والمنشدآت والمعددات التد  تدم تحويلهدا مدة ر داع 

مدت بده الشدركة وبماداعدة خبدراء تقدويم محليدية م  بقداً للتقدويم الداي را0001مايو  4االتصاالت إلى الشركة ا  

 ودوليية. 
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 وايما يل  ا اء الرئياية الماتخدمة ا  التقويم:

 ريمة التقويم    ا راض   -     

 تكلفة االاتبدال الماتهلكة  المبان  والمنشآت والمعدات -      
 

لمنشآت والمعدات الت  تقتنيها الموموعدة بالتكلفدة    أعاله يتم تاويل الممتلكات وا0  ا  ما عدا ما ورد ا  الفقرة )4)

 التاريخية.
 

تشمل تكلفدة الشدبكة وميدل النفقدات حتدى نق دة التوصديل للعميدل  بمدا اد  الدك أتعداب المقاولدـية والمدواد والعمالدة  (3)

 المباشرة  حتى تاري  وضل هاه ا صول ا  الخدمة. 
 

بااددتثناء ا راضدد  بااددتخدام  ريقددة القادد  الثابددت علددى يددتم احتادداب ااددتهالك الممتلكددات والمنشددآت والمعدددات  (4)

 ا عمار التشغيلية التقديرية لألصول حاب ما يأت :
 

 عدد الانوات 

 01  – 41 المبان 

 40  –    1 شبكة ومعدات االتصاالت 

 1  –    4 ا صول ا خرى                                                
  

ت اإلصال  والصيانة عند حدوثها. إال إاا كانت تطيد مة اإلنتاوية أو العمر التشدغيل  لألصدل  يتم إثبات مصرواا (5)

 وا  كلتا الحالتية تتم راملتها.
 

يددتم تحديددد المكااددب والخاددائر الناتوددة مددة ااددتبعاد/بيل الممتلكددات والمنشددآت والمعدددات والددك بمقارنددة القيمددة  (6)

ا وليددة تبعدة/المباعة وتدددرج المكااددب والخاددائر ادد  رائمددة الدددخل المتحصددلة مددل القيمددة الداتريددة لألصددول المادد

 الموحدة. 
 

يتم تصنيف إيوارات الممتلكات والمنشآت والمعددات التد  يدتم ايهدا تحويدل ودوهري لمنداال ومخدا ر الملكيدة إلدى  (7)

لألصدل أو القيمدة الموموعة كإيودارات رأادمالية. يدتم إثبدات اإليودار الرأادمال  اد  تداري  نشدأته بالقيمدة العادلدة 

الحاليددة للحددد ا دنددى لددداعات اإليوددار  أيهمددا أرددل. ويددتم توطئددة كددل داعددة مددة داعددات اإليوددار إلددى وددطأية همددا 

المصددروف التمددويل  الدداي يوددب تحميلدده علددى دخددل الاددنة الحاليددة والددنقص ادد  ريمددة االلتددطام عددة عقددد اإليوددار 

 الرأامال .
 

 وارات رأامالية على مدى ا عمار اإلنتاوية لتلك ا صول.يتم ااتهالك ا صول الماتأورة بمووب إي (8)
 

يتم ااتهالك المووودات الثابته الخاضعة لعقدود حقدوق االمتيداط )إة ووددت  علدى عمرهدا االنتداو  أو مددة العقدد  (9)

 أيهما أرصر.  
 
 تكاليف برامج الحاسب اآللي 4-03
 

الت  يتم شراؤها مة المورد حينما تف  بمعدايير الرادملة  يتم راملة التكاليف المتعلقة ببراما التشغيل والت بيقات  (1)

ومنها تحاية القدرة اإلنتاوية  صل مة ا صول أو أة تطيد بشكل ملحوظ العمر اإلنتاو  لألصل  ويتم إ فاؤهدا 

 على اترة االنتفاع بها. 
 
هدا تخصديص موموعدة عمدل يتم راملة تكاليف براما التشغيل الم ورة داخليداً إاا اادتوات معدايير الرادملة  ومن (2)

داخلية معينة لت دوير البدراما وأة يمكدة تحديدد التكداليف اات العالردة بادهولة  ويدتم إ فاؤهدا علدى اتدرة االنتفداع 

 بها.
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يددتم تحميددل تكدداليف بددراما الت بيقددات الم ددورة داخليدداً كمصددرواات عنددد حدددوثها  وإاا تعددار تحديددد تكلفددة بددراما  (3)

كداليف أوهدطة الحاادب اعلد  اات الصدلة ايدتم تادويل بدراما أنظمدة التشدغيل أنظمة التشغيل بشكل منفصدل عدة ت

 كوطء مة الوهاط.
 
تحمدددل تكلفدددة اإلضدددااات أو التعدددديالت أو عمليدددات ت دددوير البدددراما الالحقدددة ادددواء كاندددت تشدددغيلية أو ت بيقيدددة  (4)

 كمصرواات عند حدوثها.
 
 تحويل البيانات كمصرواات عند حدوثها.تحمل تكاليف التدريب المرتب ة ببراما الحااب اعل  وتكاليف  (5)
 

 األصول غير الملموسة 4-00
 

 الشهرة
 

    تنشأ الشهرة عند شراء حصة ا  الشركات التابعة. وتمثل طيادة تكلفة الشراء عة حصدة الموموعدة اد

القيمددة العادلددة لصدداا  ا صددول للشددركة التابعددة ادد  تدداري  الشددراء. وعندددما يكددوة هدداا الفددرق اددالباً يددتم 

 ويله اوراً كمكااب ضمة رائمة الدخل ا ولية الموحدة بالفترة الت  تمت به عملية االاتحواا.تا
 

  . يتم رياء الشهرة بالتكلفة وتخفم بأي خاائر هبو  ا  ريمتها )إة وودت 
 

 حقوق الطيف الترددي وتراخيص تقديم خدمات االتصاالت المتنوعة 
 

لشراء بالتكلفة ويتم ا فاؤها ابتداًء مدة تداري  تقدديم الخدمدة باادتخدام يتم تاويل هاه ا صول غير الملمواة عند ا

  ريقة القا  الثابت على مدى اعمارها اإلنتاوية أو المدة النظامية أيهما أرصر.
 
 الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة 4-04
 

هنالدك مؤشدرات علدى وودود هبدو   تقوم الموموعة بمراوعة ا صول غير المتداولة بشكل دوري لمعراة ما إاا كانت

ا  ريمتها الداترية. ويتم ا  حالة ووود هاه المؤشرات تقدير القيمة الممكة ااتردادها لألصل. وتاتخدم لهاا الغدرم 

وحدة توليد النقد الت  يتبل لها ا صل ا  حالة تعار تقدير القيمة القابلة لالادترداد لألصدل بمفدرده. وتعتبدر الطيدادة اد  

ا وليدة لداترية لألصل عة القيمة الممكة ااتردادها هبو اً اد  ريمدة ا صدل تادول كخادارة اد  رائمدة الددخل القيمة ا

الموحدة للفترة المالية الت  تحده ايها. وإاا ثبدت مادتقبالً طوال ا ادباب التد  أدت إلدى الهبدو  اد  ريمدة ا صدل ايدتم 

اد  رائمدة الددخل ا وليدة الموحددة اد  الفتدرة الماليدة التد   عكء خاارة هبو  القيمة )باادتثناء الشدهرة  وتثبدت كددخل

تحده ايها  بما ال يتواوط القيمة الداترية الت  كاة مة الممكة تحديدها ايما لو لم يتم إثبات خاارة هبو  ريمة ا صدل 

 ا  الفترات المالية الاابقة.
 
 األصول المحتفظ بها للبيع 4-00
 

 البيدل تكداليف نارصداً  العادلة أو القيمة الداترية بالقيمة للبيل بها كمحتفظ المصنفة االاتبعاد وموموعات االصول تقاء

 مدة الداتريدة ريمتها ااترداد باإلمكاة كاة إاا للبيل بها كمحتفظ االاتبعاد وموموعات االصول أرل. يتم تصنيف أيهما

 كبيدراً  البيدل احتمدال يكدوة عنددما اقد  ادبةمنا الحالدة هداه تعتبر .الماتمر خالل االاتخدام مة وليء بيل عملية خالل

 يعتبر أة المتورل مة الاي بالبيل تلتطم اإلدارة أة يوب .الحالية حالتها ا  اوراً  للبيل متاحة االاتبعاد موموعة وتعتبر

 .التصنيف تاري  مة واحدة انة خالل نهائياً  بيعاً 
 

داة الاددي رة علددى الشددركة التابعددة  تصددنف وميددل عندددما تكددوة الموموعددة ملتطمددة بخ ددة البيددل التدد  تن ددوي علددى اقدد

أصول وخصوم هاه الشركة التابعة كأصول محتفظ بها للبيل عند ان باق الشدرو  المداكورة أعداله  بغدم النظدر عدة 

 ما إاا كانت الموموعة اتحتفظ بحصة غير ماي رة ا  شركتها التابعة اابقاً بعد البيل.
 

يتم ريااها بالقيمة الداترية الاابقة أو القيمة العادلدة نارصداً  بها للبيل كمحتفظ ةالمصنف االاتبعاد  )وموموعات االصول

 تكاليف البيل أيهما أرل.
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 االستثمارات  4-02
 

 االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية 
 

 االستثمارات في المشاريع المشتركة -أ

عددة وأ ددراف أخددرى بنشددا  ارتصددادي يخضددل للاددي رة المشددروع المشددترك هددو ترتيددب تعاردددي تقددوم بمووبدده المومو

المشتركة والك عندما تت لب القرارات االاتراتيوية المالية والتشغيلية المتعلقة بنشدا ات المشدروع المشدترك الموااقدة 

 باإلوماع مة كل ا  راف المشاركة ا  الاي رة.

ارك ايها حصة يشار إليها كمنشآت تحت الادي رة     الترتيبات التعاردية الت  تتضمة تكوية منشأة منفصلة يكوة لكل مش

 المشتركة.
 

تددتم معالوددة الشددهرة الناتوددة مددة شددراء الموموعددة لحصددة ادد  المشدداريل تحددت الاددي رة المشددتركة كوددطء مددة حادداب 

 االاتثمار ا  المشروع المشترك عند ت بيق  ريقة حقوق الملكية. 
 

لددك المشدداريل ادد  روائمهددا الماليددة الموحدددة واقدداً ل ريقددة التوحيددد وكانددت الموموعددة تعددالا وتوحددد ااددتثماراتها ادد  ت

ا  ظدل عددم تغ يدة الدك اد  المعدايير الصدادرة مدة الهيئدة الادعودية  10التنااب   بما يتوااق مل المعيار الدول  ررم 

ااب  الددول  رردم م رام مولء معايير المحاابة الدولية بإصدار المعيار المح4100مايو  04للمحاابية القانونيية. ا  

والداي تضدمة إلغداء ت بيدق  ريقدة التوحيدد التناادب  واادتخدام بددالً عنهدا  ريقدة  10كبديل للمعيدار الددول  رردم  00

م وبدأثر روعد   رامدت بت بيدق 4101وعليه اإة الموموعدة بددءاً مدة عدام  م.4101يناير  0حقوق الملكية إبتداءاً مة 

)المحاادبة عدة االادتثمار وادق  06الادي رة المشدتركة واقداً لمعيدار رردم   ريقة حقوق الملكيدة علدى مشداريعها تحدت

  ريقة حقوق الملكية  الصادر عة الهيئة الاعودية للمحاابية القانونيية.
 

 االستثمارات في الشركات الزميلة -ب
 

ولكنهدا ال تادي ر  الشركات الطميلة ه  تلك الشركات أو المنشآت ا خرى الت  تمدارء الموموعدة عليهدا تدأثيراً مهمداً 

% مددة حقددوق التصددويت. التددأثير المهددم هددو القدددرة علددى المشدداركة ادد  01-41عليهددا  وتددرتب  عمومدداً بددامتالك ناددبة 

 الايااات المالية والتشغيلية للشركات الطميلة دوة التمكة مة الاي رة على تلك الايااات.
 

اً مهمداً وادق  ريقدة حقدوق الملكيدة. و بقداً ل ريقدة حقدوق تظهر الشركة ااتثماراتها ا  الشركات الت  تؤثر ايها تأثير

الملكية  يتم ريد االاتثمارات عند الشراء بالتكلفة  ويتم تعديلها بعد الك بمدا يخدص الشدركة مدة صداا  دخدل )خادارة  

الشركات الماتثمر ايها وأرباحها الموطعة وأي تغيرات اد  حقدوق ملكيتهدا  والدك لدتعكء حصدة الشدركة اد  صداا  

صول الوهة الماتثمر ايها. وتظهر هاه االاتثمارات ا  رائمدة المركدط المدال  ا وليدة الموحددة ضدمة ا صدول غيدر أ

المتداولددة  ويظهددر مددا يخددص الشددركة مددة صدداا  دخددل )خاددارة  الشددركات الماددتثمر ايهددا ادد  رائمددة الدددخل ا وليددة 

 الموحدة.
 

 االستثمارات األخرى
 

ق الماليددة المتاحددة للبيددل التدد  ال تددؤدي إلددى اددي رة أو تددأثير هددام علددى أادداء القيمددة يددتم تاددويل االاددتثمار ادد  ا ورا

العادلة  وتحاب القيمة العادلة  لألوراق المالية المتاحة للبيل التد  تتدوار لهدا ريمدة ادورية علدى أاداء هداه القيمدة. أمدا 

ب عددم وودود ادوق نشد  لتبادلهدا أو عددم تدوار ا وراق المالية المتاحة للبيل الت  ال يمكدة تحديدد ريمتهدا العادلدة  بادب

مؤشرات أخدرى يمكدة مدة خاللهدا تحديدد القيمدة الادورية بموضدوعية  اتكدوة تكلفتهدا هد  البدديل للقيمدة العادلدة. ويدتم 

إثبات المكااب والخاائر غير المحققة ا  بند ماتقل ضمة حقوق المااهمية ا  رائمة المركط المال  ا ولية الموحددة 

ووهرية. ويتم إظهار الخاائر الناتوة عة االنخفام الدائم ا  القيمة العادلة بأرل مة التكلفة ا  رائمدة الددخل  إة كانت

 ا ولية الموحدة للفترة الت  يحده ايها االنخفام.
 

م عكدء يتم إثبات المكااب والخاائر الناتوة عة بيل ا وراق المالية المتاحة للبيل خدالل الفتدرة التد  تحدده ايهدا  ويدت

 أي مكااب أو خاائر غير محققة تم إثباتها اابقاً ا  رائمة الدخل ا ولية الموحدة.
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يدتم تاددويل االاددتثمار ادد  ا وراق الماليددة التدد  يحددتفظ بهددا إلدى تدداري  االاددتحقاق علددى أادداء التكلفددة المعدلددة بمقدددار 

عة االنخفام غير المؤرت ا  القيمدة العادلدة  االاتنفاد ا  العالوة أو الخصم  إة وودت. ويتم إظهار الخاائر الناتوة

 عة تكلفتها ضمة رائمة الدخل ا ولية الموحدة للفترة الت  يحده ايها االنخفام. 
 
 الزكاة 05 -4
 

تقوم الموموعة باحتااب وتاويل مخصص الطكداة المبند  علدى أاداء الوعداء الطكدوي ضدمة القدوائم الماليدة ا وليدة 

اعد اريضة الطكاة الشرعية اد  المملكدة. ويدتم تادويل الفروردات الناتودة عدة الدرب  الطكدوي الموحدة واقاً  حكام ورو

 النهائ  ا  الفترة الت  يتم ايها اعتماد هاا الرب  مة مصلحة الطكاة والدخل.
 
 الضرائب 4-06
 

 بلدانها. يتم احتااب الضريبة للشركات الماتثمر ايها خارج المملكة واقاً لألنظمة الضريبية المتبعة ا 
 

 الضرائب المؤجلة 
 

يتم تاويل الضرائب المؤولة للشركات ا ونبية اق  ا  حالة احتمدال وودود أربدا  مادتقبلية خاضدعة للضدريبة يمكدة 

مقابلها ااتخدام الفرورات المؤرتة لتلك الشركات. ويت لب هاا حكمداً يتعلدق بدا داء المدال  المادتقبل  للشدركة ا ونبيدة 

 ت الضريبة المؤولة.الت  رامت بإثبا
 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة  4-07
 

يمثل مخصص مكااأة نهاية الخدمة مبالف ماتحقة تدال للموظفية عند انتهاء عقود عملهدم  واقداً لألنظمدة المعمدول بهدا 

 ا  المملكة العربية الاعودية والدول الماتثمر ايها. 
 
 معامالت العمالت األجنبية 4-08
 

 لعرضعملة التعامل وا
 

يتم رياء البنود المضمنة ا  القوائم المالية ا ولية الموحدة لكل منشأة ا  الموموعة باادتخدام عملدة البيئدة االرتصدادية 

 الرئياة الت  تعمل ايها المنشأة "عملة التعامل".
 

 إة هاه القوائم المالية ا ولية الموحدة يتم عرضها باللاير الاعودي.
 

 المعامالت واألرصدة
 

م تحويل ا رصدة بالعمالت ا ونبية لألصول وااللتطامات النقدية محددة القيمة بااتخدام أاعار الصرف الادائدة اد  يت

 تاري  رائمة المركط المال  ا ولية الموحدة.
 

يددتم تاددويل المكااددب والخاددائر الناتوددة عددة تاددوية معددامالت العمددالت ا ونبيددة و المكااددب والخاددائر غيددر المحققددة 

 ة عة تحويل ا رصدة النقدية للعمالت ا ونبية إلى اللاير الاعودي ا  رائمة الدخل ا ولية الموحدة.الناتو
 

 منشآت المجموعة )ترجمة القوائم المالية(
 

 يتم تحويل النتائا والمراكط المالية لكل منشآت الموموعة الت  لها عملة تعامل مختلفة عة عملة العرم كما يل :
 

 الملكية )ما عدا ا ربا  المبقاة  على أااء اعر الصرف الاائد ا  تاري  االاتحواا. تتروم بنود حقوق 
 

 . تتروم ا صول والخصوم واقاً لاعر الصرف الاائد ا  تاري  رائمة المركط المال 
 

  دخدل  يتروم بند ا ربا  المبقاة كما يل : ا ربا  المبقاة المترومة ا  نهاية العام الماض  مضاااً إليها صداا

الفتددرة ا وليددة مددة رائمددة الدددخل ا وليددة الموحدددة المترومددة م روحدداً منهددا ريمددة التوطيعددات المعلنددة مترومددة 

 باعر الصرف الاائد ورت إعالنها.
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  عناصر رائمة الدخل ا ولية الموحدة يتم ترومتها بااتخدام المتوا  المروح لاعر الصرف خالل الفترة. أمدا

 مهمة اتتروم على أااء اعر الصرف الاائد ورت حدوثها. بنود المكااب والخاائر ال
 

  كل ارورات تحويل العملة الناتوة يتم تادويلها اد  بندد مادتقل ضدمة حقدوق الماداهمية إاا كاندت اات أهميدة

 نابية.
 

ا اد  وعند بيل هاه المنشآت وطئياً أو التخلص منها اإة الفرورات الت  ابق تاويلها ضمة حقوق المااهمية يتم إثباته

 رائمة الدخل ا ولية الموحدة كوطء مة مكااب أو خاائر البيل.
 
 االلتزامات المحتملة 4-09
 

االلتددطام المحتمددل هددو التددطام رددد ينشددأ مددة أحددداه اددابقة وووددوده ادديتأكد اقدد  بورددوع أو عدددم ورددوع حددده أو أحددداه 

حدال  غيدر مادول بادبب أنده لديء مدة ماتقبلية غير مؤكددة ليادت ضدمة الادي رة الكاملدة للموموعدة  أو هدو التدطام 

المحتمل أة تداقاً خارواً للموارد ايكوة م لوباً لتاديد االلتطام. وا  حالة عددم إمكانيدة ريداء مبلدف االلتدطام بموثوريدة 

 كااية اإة الموموعة ال تقوم بتاويل االلتطامات المحتملة لكنها تفصح عنها ا  القوائم المالية ا ولية الموحدة.
 
 ثبات اإليراداتإ 4-43
 

يتم إثبات اإليرادات  صااية مة الخصومات  عند تقديم الخددمات اادتناداً إلدى إمكانيدة الوصدول إلدى أو اادتخدام شدبكة 

 المقاام ومرااقها. ويتم احتااب إيرادات االاتخدام بناًء على أوطاء الدرائق الماتخدمة  واقاً لألاعار المعتمدة. 
 

 شأنها اواتير مقدماً ويتم إثباتها على مدى الفترة الت  يتم ايها تقديم الخدمات. يتم تأويل الراوم الصادر ب 

 .يتم إثبات إيرادات الخدمات المقدمة للعمالء الت  لم تصدر بها اواتير  ا  الفترة المتعلقة بها 

  عدم التأكدد يتم إثبات إيرادات الخدمات المقدمة للعمالء عند تحصيلها إاا كاة لدى الشركة دروة عالية مة

 مة إمكانية تحصيلها.
 
 تكلفة الخدمات 4-40
 

تمثل وميل التكاليف الت  تكبدتها الموموعة لتقديم الخدمات ولها ارتبا  مباشر باإليرادات المتولدة مة ااتخدام الشدبكة 

 -ويتم إثباتها ا  اترات تنفيا المكالمات اات الصلة بما ايها :
 

 مترتبدة علدى الموموعدة مقابدل حقدوق تقدديم خددمات االتصداالت بالمملكدة الراوم الحكوميدة وهد  التكداليف ال

 والدول الماتثمر بها بما ا  الك ااتخدام ال يف الترددي.
 

  راددوم ااددتخدام الشددبكات الخارويددة والمتمثلددة ادد  تكدداليف الددرب  بشددبكات اتصدداالت أونبيددة ومحليددة متعلقددة

 بمكالمات عمالء الموموعة.
 
 ة والتسويقيةالمصروفات البيعي 4-44
 

تمثل وميل التكاليف الت  تكبدتها الموموعة ولها ارتبا  مباشر بتاويق وتوطيدل وبيدل الخددمات. وتادول عندد حددوثها 

إاا لددم يتاددة تحديددد الفتددرات الماددتفيدة منهددا  أمددا إاا أمكددة تحديددد الفتددرات الماددتفيدة ايددتم تحميلهددا علددى الفتددرات اات 

 الصلة.
 
 ة واإلدارية المصروفات العمومي 4-40
 

تمثدل وميددل المصداريف التشددغيلية التد  تكبدددتها الموموعدة والتدد  ال يمكدة رب هددا بشدكل مباشددر بتكداليف الخدددمات أو 

بالمصاريف البيعية والتاويقية. وتاول عندد حددوثها إاا لدم يتادة تحديدد الفتدرات المادتفيدة منهدا  أمدا إاا أمكدة تحديدد 

 ى الفترات اات الصلة.الفترات الماتفيدة ايتم تحميلها عل
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 ربح السهم 4-42
 

يتم احتااب عائد الاهم مة ا ربا  على أااء رامة الدخل مة العمليات التشغيلية والعمليات ا خدرى ) المصدرواات 

  وصاا  الدخل للفترة المالية  علدى المتواد  المدروح الملكية غير الماي رةواإليرادات ا خرى    ربل ااتبعاد حقوق 

  اهم القائمة خالل الفترة.لعدد ا
 

 المشتقات المالية 4-45
 

تاتخدم الموموعة ا دوات المالية المشتقة إلدارة التعرم  اعار الفائدة ومخا ر أاعار الصدرف ا ونبد    بمدا اد  

ي  الددخول الك العقود اعولة و اعر الفائدة لمبادلة العمالت. يتم رياء المشدتقات بشدكل مبددئ  بالقيمدة العادلدة اد  تدار

للعقد المشتق ويتم الحقا إعادة ريااها بالقيمة العادلة ا  تاري  كل اترة مشمولة بالتقرير. ويدتم االعتدراف ادورا بدالربح 

الموحدة   ما لم تكة ا داة المشتقة مخصصة واعالة كأداة تحو    وا  هاه الحالدة ا ولية أو الخاارة ا  رائمة الدخل 

 .الموحدة على  بيعة العالرة التحو يةا ولية رائمة الدخل  يعتمد توريت االعتراف ا 
 

تخصص الموموعة مشتقات محددة إما كتحو ات على القيمة العادلة لألصول والخصوم المعتدرف بهدا أو االلتطامدات 

داقات غيددر المعتددرف بهددا بااددتثناء مخددا ر العمددالت ا ونبيددة )القيمددة العادلددة للتحددو     التحددو  مددة التقلبددات ادد  التدد

النقدية الت  إما أة تعطى إلى مخا ر معينة ترتب  بأصول وخصوم محددة أو مخا ر العمالت ا ونبيدة اد  التطامدات 

 المنشأة الغير معترف بها )تحو  التداق النقدي .
 

ا اد  التغيرات ا  القيمة العادلدة للمشدتقات التد  تدم تخصيصدها والمؤهلدة كتحو دات بالقيمدة العادلدة يدتم االعتدراف بهد

رائمة الدخل ا ولية الموحدة   ونبا إلى ونب مل أي تغيرات ا  القيمة العادلة لألصول أو الخصوم المغ اة. اد  حالدة 

التحو  للتداقات النقدية   يتم االعتراف بالوطء الفعدال مدة التغيدرات اد  القيمدة العادلدة للمشدتقات التد  تدم تخصيصدها 

حقوق المااهمية. الربح أو الخاارة المتعلقدة بدالوطء غيدر الفعدال يدتم االعتدراف والمؤهلة كتحو  للتداقات النقدية ا  

 به على الفور ا  رائمة الدخل ا ولية الموحدة.
 

يتم التورف عة إتباع محاابة التحو  عندما تقوم الموموعة بإلغاء عالرة التحو   أو بيل أداة تحدو    أو إنهاءهدا   أو 

  مت لبات محاابة التحو . أي ربح / خاارة متراكمدة اد  الدك الوردت ادتبق  اد  حقدوق مماراتها أو أنها لم تعد تلب

 المااهمية ويتم االعتراف بها ا  رائمة الدخل ا ولية الموحدة عندما ال يكوة حدوه المعاملة متورعاً.
 

 األطراف ذات العالقة 4-46
 

اات عالردة ويدتم اإلاصدا  عدة وميدل العمليدات اات تقوم الموموعة خالل دورة أعمالها العادية بالتعامدل مدل أ دراف 

النابية مل ا  راف اات العالرة بغم النظر عدة وودود أو عددم وودود أرصددة لهداه العمليدات بنهايدة الفتدرة  ا همية

المالية. ويكوة اإلاصا  عة العمليدات اات ال بيعدة المتماثلدة داعدة واحددة عددا تلدك التد  يكدوة ايهدا اإلاصدا  إاراديداً 

 انات المالية للموموعة.ضرورياً لفهم تأثير العمليات بية اوي العالرة على البي
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 استثمارات مسجلة وفق طريقة حقوق الملكية وأخرى -0
 

 تتكوة االاتثمارات الماولة واق  ريقة حقوق الملكية وأخرى مما يأت :
 

 م4300  م2430  )بآالف الرياالت السعودية(

     استثمارات مسجلة وفق طريقة حقوق الملكية:

 0001100.4  055905235  الشركات الطميلة

 06000661.  756265836  المشاريل المشتركة

 000000121  954085400  مجموع االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية

 60.10.  675030  االستثمارات األخرى

  950355504  0046100.0 

               
 خددارو  ادد  موموعددة بيناريددانا ودد  إء إم القابضددةال هارامددت الموموعددة بمراوعددة ااددتثمار  م4101خددالل عددام 

. وعليده االادتثمار اعلدى هدا التدأثير المهدم الفعلد  المشدتركبما ا  الك  ريقة إدارتها وتحديد مدى  )مشروع مشترك 
ورعددت تعددديل ادد  االتفاريددة مددل بددار  الشددركاء ادد  موموعددة بيناريددانا ايمددا يتعلددق بحقورهددا التشددغيلية ادد  موموعددة 

 اادتثمارهامعالودة  رامت الموموعة بالتورف عدة وبناء على الك ى الشركات التابعة لموموعة بيناريانا .)احدإيرايل
خدالل  وندتا عدة الدك ريدام الموموعدة .م4101إبتدداء مدة الربدل الثدان   ا  موموعدة إيراديل  ب ريقدة حقدوق الملكيدة

ادبتمبر  11م إلدى 4101ابريدل  0مدة  بعكء حصتها مة صاا  خاائر موموعة إيرادل للفتدرة م4101الربل الرابل 
م 4101يونيدو  11أبريدل الدى  0 علماً بدأة المبلدف الداي يخدص الفتدرة مدة. اعودي مليوة لاير 00.م والبالغة 4101

 مليوة لاير اعودي. 210مة المبلف المعكوء اعاله يبلف 
 

 011رات )الشدهرة  بمبلدف م رامت الموموعة بتاويل مخصدص هبدو  اد  االادتثما4101 مة عام خالل الربل االول
 مليوة لاير اعودي ايما يخص إاتثمارها ا  موموعة إيرايل )احدى الشركات التابعة لموموعة بيناريانا .

 
 استثمارات محتفظ بها الى تاريخ االستحقاق -2

 
محليددة رامددت الشددركة بإنشدداء محددااظ ااددتثمارية متنوعددة مددل عدددد مددة البنددوك ال 4102خددالل الربددل الثددان  مددة العددام 

   .مليار لاير ولمدة ال تتواوط الخمء أعوام 2والدولية بقيمة 
 

انوات بمبلف  01م. مدة التمويل .411الموموعة ااتثمار ا  صكوك رامت به إحدى شركاتها ا  ديامبر  كالك لدى

" طائداً نابة مليوة لاير اعودي   ويبلف معدل هامش الربح المعدل المتبادل بية بنوك كواالالمبور "كاليبور 00611

  .%. هاا التمويل يدخل ضمة عمليات ا  راف اات العالرة داخل الموموعة1020
 
 ، صافيالممتلكات والمنشآت والمعدات -5

 
م ردراراً مدة وطارة الماليدة يقضد  بندطع ملكيدة 4102تلقت شركة االتصاالت الادعودية خدالل الربدل الثدان  مدة عدام  

متدر مربدل وريمتهدا الداتريدة  0012.0111ية بمديندة الريدام والبدالف ماداحتها وارعة ا  حد  الفيصدلاللشركة اأرم 

واوف يدتم إحتاداب هـ 4/0/0240وتاري   000/1والمملوكة لها بمووب الصك ررم  اعودي لاير 010040102.1

 .ةمة ربل وطارة المالي بقيمة التعويمنهائياً مقبوالً لهاا النطع حال تالم الشركة ررارا  ا ثر المال 
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 األصول غير الملموسة، صافي -6
 

 ما يل : م4102 ابتمبر 11كما ا  تتضمة االصول غير الملمواة 
 

 دولة الكويت : –( ) ش.م.ك.م( VIVAشركة االتصاالت الكويتية ) 
 

لف تصاالت الكويتية )ايفا  والبداإل% مة شركة ا46م على نابة .411تصاالت الاعودية ا  ديامبر إلحاطت شركة ا

مليوة لاير اعودي باعر الصرف كمدا اد  الدك التداري    .61مليوة دينار كويت  أي ما يعادل حوال   01رأامالها 

ديادمبر  2وتعمل هاه الشركة ا  موال خدمات الهاتف الووال ا  الاوق الكويت  , ورد بدأ التشغيل التواري لهدا اد  

ت الكويتية )ايفا  وتعالا اادتثمارها ايهدا ب ريقدة التوحيدد تصاالإلتصاالت الاعودية تدير شركة اإلم.موموعة ا4111

 لاي رتها على الايااات المالية والتشغيلية والك بابب تمثيلها ا  مولء إدارتها بأغلبية ا عضاء.

 مملكة البحرين: –)ش. م. ب. م(   (VIVA)شركة إس تي سي البحرين 
 

تصداالت إلم بمملكدة البحدرية  وتمتلدك شدركة ا4110برايدر تأاات إء ت  اد  البحدرية )ايفدا  )ش. م. ب. م  اد  ا

مليددوة ديندار بحريند  أي مددا  0.% مدة شددركة إء تد  اد  البحددرية ) ايفدا   والبدالف رأادمالها 011الادعودية نادبة 

مليوة لاير ادعودي بادعر الصدرف كمدا اد  الدك التداري   وتعمدل هداه الشدركة اد  كاادة خددمات  26.يعادل حوال  

تصدداالت الدوليددة والن دداق العددريم والخدددمات ا خددرى اات الصددلة بالاددوق البحرينيددة  ورددد إلتنقلددة واتصدداالت المإلا

 م.4101مارء  1بدأت التشغيل التواري ا  

 :ابتمبر 11وايما يل  تفاصيل ا صول غير الملمواة  صاا  كما ا  
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 م2430

 
 م4300

      

 
 تراخيص

 
058225272  201..0160 

 
 أخرى

 
6775598  0110214 

   
255445374  200100000 

 
          المرابحات  -7

 وتتمثل ا :
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 م2430

 
 م4300

      

 
 الوطء المتداول

 
058855464  0024.001. 

 
 الوطء غير المتداول

 
654765803  .04610.11 

   
850645394  10606061. 

 
مليوة لاير مقابل رهدة أصدول ثابتدة  حددى  .01تضمة الوطء غير المتداول مة المرابحات على مرابحات بحوال  ي

 الشركات التابعة )إء ت  ا  البحرية . 
 
           صكوك -8
 

 صىكحد أر لاير اعودي مليار 0 تبلف بقيمة اومالية صكوكبرناما الشركة اعتمدت م 4102عام  مةخالل الربل الثان  
 :م4102 ابتمبر 11كما ا   وايما يل  بياناتهاوتم اصدار الشريحة االولى 

 
القيمة اإلسمية  تاريخ اإلصدار االصدار

 وكللصك
القيمة اإلجمالية 

 لإلصدار
 تاريخ اإلستحقاق

 4142يونيو  0 مليار لاير اعودي 4 مليوة لاير اعودي 0 4102يونيو  0 صكوك االتصاالت
 

لموضحة أعاله بالقيمة اإلامية بدوة خصم أو عالوة إصدار. تحمل هاه الصكوك عائداً يحاب على تم إصدار الصكوك ا
 انوات تدال كل ثالثة أشهر. 01نق ة لمدة  1. أااء )اايبور  لثالثة أشهر+ هامش ردرة
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 تكلفة الخدمات -9

 :تتكوة تكلفة الخدمات مما يأت 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 سبتمبر 03منتهية في الثالثة أشهر ال

 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةال

   
 م2430

 
 م0430

 
 م2430

 
 م0430

          

 
 راوم ااتخدام الشبكات الخاروية

 
056495068  00.260.60  556035265  006060600 

 
 الراوم الحكومية ) *  

 
053595447  001.10066  050675703  100120100 

 
 إصال  وصيانة

 
5505920  2240011  058205504  0002102.0 

 
 تكاليف الموظفية

 
2075055  1220011  052065002  001000000 

 
 إيوارات معدات وممتلكات وايارات

 
0425038  0110411  0605570  2100611 

 
  باعة ب ارات هاتفية وماتلطمات مكتبية    

 
0495388  .00..  0705980  110114 

 0110161  0555465  000060  235909  رااقمصرواات الم 

 
 أخرى

 
0805898  2640101  6775376  000120.01 

   
250005746  204110210  0052305756  0100040001 

 
  ومصروفات االتصاالت والبريد والتوصيل واألمن والسالمة. "أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها: استشارات 

 اوم الحكومية:يل  تفاصيل الر ايما)*( 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

 سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةال

  
 م2430

 
 م0430

 
 م2430

 
 م0430

         
 راوم تقديم الخدمة توارياً 

 
8705378  10101..  455965552  406020110 

 4100011  4325069  610021  695784  راوم الرخصة

 راوم ااتخدام ال يف الترددي
 

0085067  0110026  0665837  1410100 

  
053595447  001.10066  050675703  100120100 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 
 
 

 سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةال

  
 م2430

 
 م0430

 
 م2430

 
 م0430

         
 الشركة

 
9705970  001002.  459305007  4000.0112 

 بار  شركات الموموعة
 

875456  0000600  4665090  446041. 

  
053595447  001.10066  050675703  100120100 
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 المصروفات البيعية والتسويقية -03
 

 يقية مما يأت :تتكوة المصرواات البيعية والتاو  
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةال

   
 م2430

 
 م0430

 
 م2430

 
 م0430

     
 

   
 

 
 دعاية وإعالة

 
4605060  4110000  2825549  00.0120 

 
 عمولة مبيعات

 
585538  0420442  2525402  1040010 

 
 تكاليف الموظفية

 
5575722  004011.  056475827  00621060. 

 
 مصروف الديوة المشكوك ا  تحصيلها

 
0005307  2160101  8275570  001100210 

 
  باعة ب ارات هاتفية وماتلطمات مكتبية

 
465832  400124  0335052  0210100 

 
 إصال  وصيانة

 
655775  .20411  0905975  4410611 

 
 خرىأ

 
0635336  0010041  2495242  126016. 

   
052205307  000600112  250075706  201160222 

       
"أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها: إيجارات معدات وممتلكات وسيارات ومصروفات االتصاالت والبريد والتوصيل 

 .واالستشارات واألمن والسالمة
 

 دارية العمومية واإلالمصروفات   -00   
 اإلدارية مما يأت :والعمومية  تتكوة المصرواات  

 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةال

   
 م2430

 
 م0430

 
 م2430

 
 م0430

          

 
 تكاليف الموظفية

 
0585245  1100.61  054445950  001.1060. 

 
 صال  وصيانةإ

 
0085003  600120  0005686  4040002 

 
 إيوارات معدات وممتلكات وايارات

 
0425855  .10642  4085960  4440614 

 
 ااتشارات وأتعاب رانونية ومهنية

 
745735  100601  0765589  06006.1 

 
 مصرواات المرااق

 
85506  0102.4  085957  000.6. 

 
 أخرى

 
675355  0000001  0465534  1610.20 

   
7695886  6210240  450075626  401000210 

 
 "أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها: أقساط تأمين ومستلزمات مكتبية ومصروفات شحن ومناولة وبريد وتوصيل

 .ومصروفات االمن و السالمة
 

 االستهالك واإلطفاء  -04    
 

 يتكوة االاتهالك واإل فاء مما يأت :
 

 
 ف الرياالت السعودية()بآال

 
 سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةال

   
 م2430

 
 م0430

 
 م2430

 
 م0430

          

 
 ااتهالك

 
055045862  002010246  252625626  201010210 

 
 إ فاء

 
0565990  0100414  7285054  1100164 

   
058695855  0000.0.11  554045998  20.40012. 
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 صافيبال ،أخرى -اإليرادات والمصروفات األخرى  -00
 

 أخرى  بالصاا : -تتكوة االيرادات والمصرواات ا خرى
 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةال

  
 م2430

 
 م0430

 
 م2043

 
 م0430

    
 

   
 

 إيرادات متنوعة
 

2405600  06.0011  053925738  001.0011. 

بيل / ااتبعاد الممتلكات   خاائرمكااب/ )
  والمنشآت والمعدات

 
45857 

 
 
(100411  

 
 
(275369) 

 
 
(16.0210  

 مصرواات متنوعة
 

(4725882)  410114  (6945632)  (4600661  

  
0295636  00006..  0555305  .200161 

 

مليوة لاير اعودي ناتوة عة  ..4م بااتبعاد أصول ثابتة ريمتها الداترية 4101 مة عام رامت الشركة خالل الربل االول

  مشروع التحقق مة االصول الثابتة الاي نفاته.
    

 والضرائب مخصص الزكاة  -02
 

ونتا عنه ارق عة المخصص  م4102بل االول مة عام خالل الر م بشكل نهائ 4101تم أعداد االررار الطكوي لعام 

بابب ارتفاع رصيد االربا  المبقاة وانخفام ارصدة االاتثمارات بشكل  اعودي  مليوة لاير 000بمبلف والك المقدر 

  كبير.
 
 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  -05

  
 االرتباطات  
 

ي ادد  ارتبا ددات متعلقددة بمصددرواات رأاددمالية ووهريددة )أ   تدددخل الموموعددة خددالل مماراددة نشددا ها االعتيدداد

المصددرواات الرأاددمالية ارتبا ددات ايمددا يتعلددق بمشددروعات تواددعة الشددبكة. بلغددت وبصددورة أاااددية 

 10110 م4101 اددبتمبر 11مليددوة لاير اددعودي ) 40410حددوال   م4102 اددبتمبر 11 القائمددة كمددا ادد 

  .مليوة لاير اعودي
 

بدداٍة الاددتخدامها ادد  عمليددات الموموعددة بمووددب تعهدددات إيوددار تشددغيلية تنتهدد  ادد   يددتم ااددتئوار أراٍم وم)ب  

تواري  مادتقبلية مختلفدة. وردد بلدف إومدال  مصدرواات اإليودار بموودب عقدود اإليودار التشدغيلية خدالل الربدل 

 مليددوة لاير 010و  مليددوة لاير اددعودي 014مبلددف م 4102 اددبتمبر 11أشددهر المنتهيددة ادد   الثالدده والتاددعة

مليددوة لاير  .0مبلددف م 4101 اددبتمبر 11أشددهر المنتهيددة ادد   الثالدده والتاددعة)الربددل اددعودي علددى التوال 

 . مليوة لاير اعودي على التوال  000و اعودي 
 

لدددى شددركة االتصدداالت الاددعودية ااددتثمار ادد  صددندوق رأء المددال الوددريء المتخصددص باالاددتثمار ادد     ج)

الحوم الت  تعمل ا  موداالت االتصداالت و تقنيدة المعلومدات بالادوق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوا ة 

 02الاددعودي و ا اددواق العالميددة ا خددرى  يتضددمة أة تلتددطم الشددركة بطيددادة ااددتثمارها ادد  الصددندوق بمبلددف 

ادنوات مدة إنشدائه  علمداً بدأة الصدندوق تدم  1مليوة لاير اعودي عند ال لب مدة ربدل مددير الصدندوق خدالل 

 م.4100عام  إنشائه ا 
 

 االلتزامات المحتملة 
 

تواوه الشركة خالل مماراة نشا ها االعتيادي إوراءات رانونية ودعاوى رضائية وم البات أخرى. وال يتورل  -

 أة يكوة لها تأثير ووهري على مركط الشركة المال  أو نتائا عملياتها المبينة ا  هاه القوائم المالية.
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 ةاعودي تتضممليوة لاير  10224تبلف  م4102 ابتمبر 11ائمة كما ا  لدى الموموعة خ ابات ضماة ر -

مليوة لاير اعودي  لصالح شركة اكء ال ايما  021مليوة دوالر امريك  )ما يعادل  022خ اب ضماة بمبلف 

والت  ال تطال ريد البت مل   01)انظر ايضا     لشركة ب  ت  اكايءVATيخص ضرائب القيمة المضااة )

وبناءاً على المع يات الحالية واالاتشارات الضريبية الت  تم الحصول عليها اإة  .ضريبية االندونيايةالوهات ال

 اتكوة لصالح شركة ب  ت  أكايء.النتيوة المتورعة 
 

 مليوة لاير اعودي. 011 م تبلف4102 ابتمبر 11رائمة كما ا   اعتمادات ماتنديةلدى الموموعة  -
 
 األدوات المالية  -06
 

 لقيمة العادلةا   

هيي المبلييل الييكي يمكيين أن تييتم بييل مبادليية أصييل أو سييداد إلتيزام بييين أطييراا مطلعيية وراابيية فييي التعامييل وبشييروط تعامييل 
م والمبيندة 4101و م4102 ادبتمبر 11إة القيمة الماولة لكدل ا دوات الماليدة تقدارب ريمتهدا العادلدة كمدا اد  عادلة. 

  ا  ما يأت :
  لكل مة النقد وما يماثله   حاابات المدينية والدائنية وا رصدة المدينة والدائنة تعتبر القيمة العادلة

 ا خرى مقاربة للقيمة الماولة نتيوة ل بيعة اترتها رصيرة ا ول.

 .تاتند القيمة العادلة لألاهم ا  ا اواق النش ة واقاً  اعار الاوق 

  التداقات النقدية المخصومة.تاتند القيمة العادلة للاندات الحكومية والقروم على 
 

 ال تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة تختلا كثيرًا عن قيمتها الدفترية.
 

 مخاطر معدالت العوائد
   

عة وتداقاتها ه  مخا ر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات ا  معدالت العوائد ا  الاوق على المركط المال  للمومو

النقدية. وتدير الموموعة تداقاتها النقدية عة  ريق مراربة التوريت بية التداق النقدي المحصل والتداق النقدي 

الماتخدم. ويتم ااتثمار الفائم النقدي لطيادة دخل الموموعة مة العوائد مة خالل أرصدة يحتفظ بها كمرابحة 

 معدالت العوائد ا  هاا الخصوص ال تعتبر ووهرية.  وودائل رصيرة و ويلة ا ول. إال أة مخا ر

 مخاطر تغير أسعار الصرف 
 

ه  مخا ر التغير ا  ريمة ا دوات المالية بابب التغيرات ا  أاعار صرف العمالت ا ونبية. تقوم اإلدارة 

مخا ر تغير أاعار  بمراربة تقلبات أاعار صرف العملة ا ونبية والدخول ا  اتفاريات تحو  عند الحاوة  للحد مة

الصرف   كما أة العملة الرامية للموموعة ه  اللاير الاعودي وهو العملة ا اااية الت  تتعامل بها الموموعة 

 واعره ثابت حالياً وبهامش باي  مقابل الدوالر ا مريك .
 

 مخاطر االئتمان
 

موعة مما يؤدي إلى تكبد الموموعة ه  مخا ر عدم ردرة ا  راف ا خرى على الوااء بالتطاماتها تواه المو

لخاارة مالية. تتكوة ا دوات المالية الت  رد تعرم الموموعة لمخا ر تركط المديونية بشكل رئيا  مة 

ا رصدة النقدية وحاابات المدينية. تقوم الموموعة بإيداع أرصدتها النقدية ا  عدد مة المؤااات المالية اات 

تباشر ايااة للحد مة حوم أرصدتها المودعة ا  كل مؤااة مالية. وال تعتقد القدرات االئتمانية العالية و

الموموعة بووود مخا ر عدم كفاءة كبيرة مة هاه المؤااات المالية. وال تعتقد الموموعة أنها عرضة لمخا ر 

مؤااات توارية تركط المديونية ا  ما يتعلق بحاابات المدينية نظراً لقاعدة عمالئها المتنوعة )اكنية  مهنية  

 كبرى ومؤااات عامة  الت  تعمل ا  مواالت عمل متنوعة موطعة على منا ق عديدة.
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 مخاطر السيولة
 

ه  مخا ر تعرم الموموعة لصعوبات ا  الحصول على ا موال الالطمة لمقابلة االلتطامات المرتب ة با دوات 

ارها بمقادير كااية لمقابلة أية التطامات ماتقبلية. وال المالية. تدار الايولة عة  ريق التأكد بشكل دوري مة تو

 تعتِبر الموموعة أنها عرضة لمخا ر ووهرية متعلقة بالايولة.
 

 المعلومات القطاعية   -07  
 

 وفقاً ألنشطة المجموعة الرئيسية -
 

الموموعة وتتم  رامت الموموعة بتحديد ر اعاتها التشغيلية الرئياة على أااء نوع الخدمات المقدمة مة ربل 

المعامالت بية الق اعات التشغيلية واقاً لألحكام والشرو  التوارية المعتادة. ال يوود هناك إيرادات أو مصاريف 

 ووهرية هامة أخرى بية الق اعات. 
 

 تتمثل الق اعات التشغيلية الرئياة للموموعة ا : 

  الويدل الثالده والرابدل والب اردات مادبقة الددال ر اع الووال  وتشمل خدماته الرئيادة: الهداتف الودوال وخددمات

 والتووال الدول  والراائل.

 .ر اع الهاتف  وتشمل خدماته الرئياة: الهاتف الثابت وهواتف الب ارة واالتصال البين  واالتصاالت الدولية 

  ر اع المع يات  وتشمل خدماته الرئياة: الدوائر المؤورة لنقل البيانات وخ  العميل الررم(DSL) .واإلنترنت 

 .غير الموطعة: وتشمل بعم العناصر الت  ال يمكة رب ها بالق اعات التشغيلية الرئياة للموموعة 
 

 :م4302 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  للتسعةوفقاً ألنشطة المجموعة الرئيسية ويبين الجدول التالي المعلومات 
 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 الجوال
 

 الهاتف
 

 تالمعطيا
 

 غير موزعة / تسويات
 

 اإلجمالي

 إيرادات الخدمات
 

4050675920  056495957  954565653  25950  0254595530 

 إيرادات الربط البيني
 

053205979  658075024  8995343  -  857585020 

 مصروفات الربط البيني
 

(058595252)  (050455705)  (055705054)  -  (857585020) 

 دات الخدماتصافي إيرا
 

0855535266  950405562  655845508  25950  0254595530 

 االستهالك واإلطفاء
 

457055306  057705308  5085797  0685047  554045998 

 صافي الدخل
 

257085029  (4005483)  252955906  (2065975)  855665303 

  
         

 إجمالي األصول 
 

4950005370  4255225250  0358005489  4759065806  9452305649 

 إجمالي الخصوم
 

0059045922  750755700  054465202  753605648  0050965709 
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 ي :على النحو التالم 0430 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  للتسعة وفقاً ألنشطة المجموعةوقد كانت المعلومات 
 

 )بآالف الرياالت الاعودية 
 

 الجوال
 

 الهاتف
 

 المعطيات
 

 غير موزعة / تسويات
 

 اإلجمالي

 1201120410  4610426  101420.40  100060102  4006100041  إيرادات الخدمات

 إيرادات الرب  البين 
 

004100.41  1010101.2  1420001  -  0100400100 

 مصرواات الرب  البين 
 

(201120104   (000610166   (10.46011.   -  (0100400100  

 صاا  إيرادات الخدمات
 

0100160.00  0101010144  000410114  4610426  1201120410 

 االاتهالك واإل فاء
 

402100111  0064.0600  2.00404  0200002  20.40012. 

 صاا  الدخل
 

40.110600  6000.00  2014.0116  (004160.60   601620200 

  
         

 إومال  ا صول 
 

4.0.140612  4401020020  .01.20006  4001010200  1201410006 

 إومال  الخصوم
 

0106060161  00.040..4  400140160  102000000  1102110000 
 

 وفقاً لعمليات المجموعة -
 

 رامت الموموعة بتقايم عملياتها التشغيلية الرئياية إلى عمليات محلية ودولية.
 

 :سبتمبر 03المنتهية في  أشهر التسعةاً لعمليات المجموعة خالل ويبين الجدول التالي المعلومات وفق

 م 4302

  

العمليات 
  المحلية

 العمليات الدولية

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 المملكة العربية السعودية
 

 إس تي سي البحرين
 

شركة إنتقرال 
  القابضة

شركة االتصاالت 
 الكويتية

       
 

 
 

 

          
 

 
 

 
 

       454845882  4605757  053005606  0059965074  ( *ات الخدمات ) إيراد

               

       458695032  2495958  457935450  03356075687  ( **إجمالي األصول ) 

               
 سعودي. ( ألف لاير054905048) * ( تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة بإيرادات الخدمات مبلغ )

 سعودي. ( ألف لاير0250405570) ** ( تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة باألصول مبلغ )
 

  م 4300

  

العمليات 
 العمليات الدولية  المحلية

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 المملكة العربية السعودية
 

 إس تي سي البحرين
 

شركة إنتقرال 
  القابضة

شركة االتصاالت 
  الكويتية

 
 

   

          
 

    
 إيرادات الخدمات ) *  

 14011.0110  0120.20  2110110  00.0400.0       

               

 إومال  ا صول ) **  
 0200060461  400200011  2010104  401040102       

               
 اعودي.   ألف لاير410020.ئم المالية المتعلقة بإيرادات الخدمات مبلف )) *   تبلف ريمة تاويات توحيد القوا

 اعودي.    ألف لاير0000210210) **   تبلف ريمة تاويات توحيد القوائم المالية المتعلقة با صول مبلف )
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 بي تي أكسيس تيليكوم اندونيسيااستبعاد شركة  -08
 

 وموعددة بإعدادة تصدنيف ااددتثمارها اد  شدركة بدد  تد  أكاديء تيليكددومرامدت الم  4101عدام الربدل الثدان  مددة خدالل 

لددالك التصددنيف   رامددت الموموعددة بإعددادة ريدداء صدداا  ا صددول المتعلقددة  للبيددل. واقدداً كأصددول محددتفظ بهددا  التابعددة

 .مليوة لاير اعودي 612باالاتثمار بالقيمة العادلة واعترات بخاائر محققة بلغت 
 

ورعددت الموموعددة اتفاريددة لبيددل حصددتها كاملددة ادد  شددركة بدد  تدد  أكادديء تيليكددوم  م؛4101اددبتمبر  46وبتدداري  

تصدداالت إل% بشددكل غيددر مباشددر  الددى شددركة اكددء ال  وهدد  احدددى شددركات ا10.40بشددكل مباشددر  و  011001)

 اً تقريبد ادعودي مليدوة لاير 10421مليدوة دوالر  أي مدا يعدادل  160تصاالت اإلندونياية بمبلدف إلالكبرى ا  اوق ا

% مة أاهم الشركة. باإلضااة لالك ورعت الموموعة تاوية مل المقرضية الرئياديية و الددائنية االخدرية 011مقابل 

اددداد ديددوة شددركة أكادديء للمقرضددية الرئياددية والدددائنية ادد   متحصددالت البيددليددتم ااددتخدام  حيددهبلشددركة أكادديء 

   .االخرية
 

الوهدات بعدد الحصدول علدى وميدل الموااقدات الالطمدة مدة الموموعدة صدفقة البيدل اكملدت   4102مدارء  00 بتاري 

 .التنظيمية ا   اندونيايا
     

  ما يلي:كاستبعاده الذي تم  الفئات الرئيسة لألصول والخصوم لالستثمارأدناه  ( أ

 

 )بآالف الرياالت السعودية( أصول محتفظ بها للبيع

 402040604 صاا   الممتلكات والمنشآت والمعدات

 01000.1 الملمواة صاا االصول غير 

 01.0022 المصرواات المداوعة مقدماً واالصول المتداولة االخرى

 4110102 النقد وما يماثله

 0010604 أخرى
 

055235494 

  خصوم متعلقة بصورة مباشرة بأصول محتفظ بها للبيع

 402620.26 المرابحات 

 000210. المصرواات الماتحقة

 2220212 حاابات الدائنية

 2100014 أخرى

 253705760 

  

 مستحقات نتجت عن إعادة تصنيف االصول كمحتفظ بها للبيع

 

985202 

 المستبعدة الخصومصافي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6005885 
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ب( المكاسببب والخسببائر الناتجببة عببن اسببتبعاد شببركة بببي تببي اكسببيس تيليكببوم والتببي تمببت 

 :4302خالل الربع االول 
 
 

 

 ودية()بآالف الرياالت السع 

 - الماتلم بواا ة موموعة االتصاالت الاعوديةالعوم 

 6100110  الماتبعدةصاا  الخصوم 

  .060001) المتعلقة بصاا  الخصوم الماتبعدةحقوق الملكية غير الماي رة 

  0100.41) 4102 خالل الربل االولموموعة التاويتها مة ربل تمت أرصدة إضااية 

 610006 رائمة الدخل الى التحو  و اروق الترومة تغيرا يات الناتوة مة االحتي اعادة تدوير مكااب

 10010 )ماولة مة ضمة االيرادات والمصرواات االخرى( مكااب االاتبعادصاا  
 

المتعلقة بشدركة بد  تد  أكاديء و المتبقية مليوة لاير اعودي مة االحتيا يات االخرى 426كما تم اعادة تدوير مبلف 

 المبقاة.الى االربا  
 

 شركة االتصاالت العامة المحدودة "برافو"  -09
 

شدركة اتفاريدة مدل الشدركة الو نيدة العالميدة اف طي بتوريدل تصاالت الادعودية إلشركة ارامت  4101 أكتوبر 10 ا 

تصدداالت القابضددة )ويشددار اليهمددا بددال رف اعخددر  والتدد  تددم إلوالشددركة الو نيددة الخليويددة لمحدددودة  ةماددؤولياات 

وهد  شدركة اات مادئولية محددودة ادعودية الدى  "براادو"تصاالت العامة المحدودة إلووبها نقل كامل ملكية شركة ابم

علدى أة يددال ال درف اعخدر مبلدف  والك مقابل تاوية لوميدل مادتحقاته حيده تدم االتفداق  تصاالت الاعوديةإلشركة ا

   لشركة االتصاالت الاعودية. كة برااونقل ملكية كامل أصول شر باإلضااة إلى اعودي مليوة لاير 422
 

تصاالت الت  تعمدل اد  المملكدة العربيدة الادعودية عدة  ريقدة اتفاريدة بنداء تشدغيل إلشركة برااو ه  احدى شركات ا

حيدده بدددأت برااددو عملياتهددا ادد  عددام   ةاددن 00تصدداالت الاددعودية بعقددد مدتدده إل  مددل شددركة اBOTانتقددال الملكيددة )

 .  SMR 111الت  تعمل على تردد  iDENللاوق الاعودي بااتخدام تقنية  Push to Talkم لتقديم خدمة 4110
 

 علددى الحصددول بعدددنقددل ملكيددة شددركة برااددو لشددركة االتصدداالت الاددعودية  ت اوددراءات  اكتملدد4102يندداير  11ادد  

 .موااقة الوهات التنظيمية
 

 اددعودي مقابددل ماددتحقات شددركة مليددوة لاير 110الماددتحوا عليهددا ادد  تدداري  الشددراء  برااددو بلددف صدداا  اصددول

كمخصدص  ادعودي مليدوة لاير 0.0تم تاويل مبلدف مليوة لاير اعودي. 414البالغة و المتبقية االتصاالت الاعودية

القيمدة  بتوطيدلالتقدارير الخاصدة ومدة المتوردل اادتكمال  القيمة العادلة لصاا  االصول الماتحوا عليها. بتحديد مرتب 

 .مة تاري  االاتحواا خالل عامالعادلة لصاا  ا صول 
 

 األحداث الالحقة -43
 

القدوائم الماليدة ا وليدة   م 4102 أكتدوبر .4المواادق  )  هدـ0216 محدرم 11 االثنديةيوم اعتمد مولء اإلدارة  -

 الثالدهعة الربدل  اعودي مليوة لاير 40111ا توطيل أربا  أولية مقدارهب أررو م 4102 الثالهالموحدة للربل 

 .عة كل اهم اعودي لاير 0بوارل م 4102مة عام 
 

  أرقام المقارنة -40
 

م لتتماشدى مدل التصدنيف المادتخدم 4101 ادبتمبر 11لقد تم إعادة تصدنيف بعدم أرردام المقارندة للفتدرة المنتهيدة اد  

 .م4102 ابتمبر 11للفترة المنتهية ا  
 

    

 


