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

 .الموحدة األولية أهمية نسبية، يتم استبعادها عند إعداد القوائم المالية
 

المتعتتارع عليهتتا فتتي المملكتتة استتتخدام التقتتديرات المحاستتبية يتطلتتب إعتتداد القتتوائم الماليتتة وفقتتاا لمعتتايير المحاستتبة 

واالفتراضات التي تؤثر في مبالغ األصول والخصوم واإلفصاح عن األصول وااللتزامات المحتملة في تتاري  القتوائم 

 .المالية وفي مبالغ اإليرادات والمصروفات خالل فترة القوائم المالية
 

 :حاسبيةفي ما يلي ملخص ألهم السياسات الم
  

 فترة القوائم المالية (  أ
 

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

وتعد القوائم المالية األولية الموحدة وفقاا لمنهج تكامل الفترات الدورية والذي يعتبر كتل فتترة متن فتترات الستنة الماليتة 

 .وبموجب ذلك يتم إثبات إيرادات ومكاسب ومصروفات وخسائر الفترة خالل الفترة. المالية جزءاا مكمالا للسنة
  

 النتائج األولية(  ب
 

 .نتائج العمليات للفترة األولية قد ال تكون مؤشراا دقيقاا لنتائج العمليات عن كل السنة
 

 إثبات اإليرادات (ج
 

يتم إثبات اإليرادات، صافية من الخصومات، عند تقديم الختدمات استتناداا إلتم إمكانيتة الوصتول إلتم أو استتخدام شتبكة 

ويتم احتساب إيترادات االستتخدام بنتاءا علتم أجتزاء التدقائق المستتخدمة، وفقتاا لمستعار المعتمتدة متن . المقاسم ومرافقها

 . هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

 يل الرسوم الصادر بشأنها فواتير مقدماا ويتم إثباتها علم مدى الفترة التي يتم فيها تقديم الخدماتيتم تأج . 

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

 ركة درجة عالية من عدم التأكتد يتم إثبات إيرادات الخدمات المقدمة للعمالء عند تحصيلها إذا كان لدى الش

 .في إمكانية تحصيلها
 

 النقد وما يماثله (د
 

يشتتمل النقتتد ومتتا يماثلتتف النقتتد فتتي الصتتناديق واألرصتتدة لتتدى البنتتوك واالستتتثمارات عاليتتة الستتيولة ذات فتتترة استتتحقاق 

 . يوماا أو أقل من تاري  شرائها 22قدرها 
 

 حسابات المدينين( هـ
 

يظهر رصتيد حستابات المتدينين بصتافي القيمتة القابلتة للتحقتق التتي تمثتل قيمتة الفتواتير مضتافاا إليهتا اإليتراد المستتحق 

 . المتعلق برسوم االستخدام غير المفوترة ناقصاا مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
 

بموجبهتا مقاصتة وتستوية األرصتدة ة وجهات حكومية يتم يلدى المجموعة اتفاقيات مع مشغلي شبكات اتصاالت خارج

  .المدينة والدائنة لنفس المشغل والجهات الحكومية
 
 
 الممتلكات والمنشآت والمعدات واالستهالك (و
 

ببيانتات تاريخيتة تفصتيلية كافيتة لتستجيل الممتلكتات والمنشت ت قطتا  االتصتاالت م، لتم يحتتفظ 0221مايو  0قبل  (1)

تم تسجيل كافة الممتلكتات والمنشت ت والمعتدات التتي تتم تحويلهتا متن قطتا   والمعدات وفق التكلفة التاريخية، ولذا

م طبقتاا للتقتويم التذي قامتت بتف الشتركة وبمستاعدة خبتراء تقتويم محليتين 0221مايو  0االتصاالت إلم الشركة في 

 :وفيما يلي األسس الرئيسية المستخدمة في التقويم. ودوليين
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 قيمة التقويم    األراضي       -

 تكلفة االستبدال المستهلكة  المباني والمنش ت والمعدات    -   
 

أعاله يتم تسجيل الممتلكات والمنش ت والمعدات التي تقتنيها المجموعتة بالتكلفتة  ( 0)في ما عدا ما ورد في الفقرة ( 0)

 .التاريخية
 

تشمل تكلفتة الشتبكة جميتع النفقتات حتتم نقطتة التوصتيل للعميتل، بمتا فتي ذلتك أتعتاب المقاولتـين والمتواد والعمالتة  (3)

 . المباشرة، حتم تاري  وضع هذه األصول في الخدمة
 

يتتتم احتستتاب استتتهالك الممتلكتتات والمنشتت ت والمعتتدات باستتتثناء األراضتتي باستتتخدام طريقتتة القستتط الثابتتت علتتم  (4)

 :شغيلية التقديرية لمصول حسب ما يأتياألعمار الت
 

 عدد السنوات 

 32 – 02 المباني

 03 – 1  شبكة ومعدات االتصاالت 

 1 - 0 األصول األخرى          
  

إال إذا كانت تزيد من اإلنتاجية أو العمر التشتغيلي لمصتل، . يتم إثبات مصروفات اإلصالح والصيانة عند حدوثها (5)

 .تتم رسملتهاوفي كلتا الحالتين 
 

بيع الممتلكات والمنش ت والمعدات وذلك بمقارنة القيمة /يتم تحديد المكاسب والخسائر الناتجة من استبعاد (6)

  المباعة وتدرج المكاسب والخسائر في قائمة الدخل األولية/المتحصلة مع القيمة الدفترية لمصول المستبعدة

 . الموحدة
 

ش ت والمعتدات التتي يتتم فيهتا تحويتل جتوهري لمنتافع ومختاطر الملكيتة إلتم يتم تصنيع إيجارات الممتلكات والمن (7)

يتتم إثبتات اإليجتار الرأستمالي فتي تتاري  نشتأتف بالقيمتة العادلتة لمصتل أو القيمتة . المجموعة كإيجتارات رأستمالية

زأين همتتا ويتتتم تجزئتتة كتتل دفعتتة متتن دفعتتات اإليجتتار إلتتم جتت. الحاليتتة للحتتد األدنتتم لتتدفعات اإليجتتار، أيهمتتا أقتتل

المصتتروع التمتتويلي التتذي يجتتب تحميلتتف علتتم دختتل الفتتترة الحاليتتة والتتنقص فتتي قيمتتة االلتتتزام عتتن عقتتد اإليجتتار 

 .الرأسمالي
 

 .يتم استهالك األصول المستأجرة بموجب إيجارات رأسمالية علم مدى األعمار اإلنتاجية لتلك األصول
 

 .االمتياز علم عمرها االنتاجي أو مدة العقد أيهما أقصر يتم استهالك الموجودات الثابتف الخاضعة لعقود حقوق
 
 األصول غير الملموسة(  ز

 الشهرة

  وتمثل زيادة تكلفة شراء حصتة . تنشأ الشهرة عند شراء حصة في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة

 . المجموعة عن القيمة العادلة لصافي األصول للشركة التابعة أو المشرو  المشترك في تاري  الشراء
 

   (.إن وجدت)يتم قياس الشهرة بالتكلفة وتخفض بأي خسائر هبوط في قيمتها 
 

 وق الطيف الترددي وتراخيص الجيل الثاني والثالثحق

يتم تسجيل هذه األصول غير الملموسة عند الشراء بالتكلفة ويتم اطفاؤها ابتداءا متن تتاري  تقتديم الخدمتة باستتخدام 

 .طريقة القسط الثابت علم مدى اعمارها اإلنتاجية أو المدة النظامية أيهما أقصر
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 غير المتداولةالهبوط في قيمة األصول  (ح
 

تقوم المجموعة بمراجعة األصول غير المتداولة بشكل دوري لمعرفة ما إذا كانت هنالتك مؤشترات علتم وجتود هبتوط 

وتستخدم لهذا الغترض . ويتم في حالة وجود هذه المؤشرات تقدير القيمة الممكن استردادها لمصل. في قيمتها الدفترية

وتعتبتر الزيتادة فتي . ل في حالة تعذر تقدير القيمة القابلة لالستترداد لمصتل بمفتردهوحدة توليد النقد التي يتبع لها األص

القيمة الدفترية لمصل عن القيمة الممكن استردادها هبوطاا فتي قيمتة األصتل تستجل كخستارة فتي قائمتة التدخل األوليتة 

م الهبتوط فتي قيمتة األصتل فيتتم عكتس وإذا ثبتت مستتقبالا زوال األستباب التتي أدت إلت. للفترة الماليتة التتي تحتدي فيهتا

وتثبتت كتدخل فتي قائمتة التدخل األوليتة الموحتدة فتي الفتترة الماليتة التتي تحتدي ( باستثناء الشتهرة)خسارة هبوط القيمة 

فيهتا، بمتتا ال يتجتتاوز القيمتتة الدفتريتة التتتي كتتان متتن الممكتتن تحديتدها لتتو لتتم يتتتم إثبتتات خستارة هبتتوط قيمتتة األصتتل فتتي 

 .ة السابقةالفترات المالي

 االستثمارات (ط

 الشركات التابعة

وتعتترع الستتيطرة بأنهتتا القتتدرة علتتم . يتتتم تصتتنيع الشتتركات التتتي تمتتارس الشتتركة عليهتتا الستتيطرة كشتتركات تابعتتة

يبدأ توحيد القوائم الماليتة للشتركات التابعتة . استخدام، أو توجيف استخدام، أصول منشأة أخرى الكتساب منافع اقتصادية

 .ئم المالية الموحدة للمجموعة اعتباراا من تاري  السيطرة وينتهي بفقدانهاضمن القوا

 االستثمار في المشاريع المشتركة

المشتترو  المشتتترك هتتو ترتيتتب تعاقتتدي تقتتوم بموجبتتف المجموعتتة وأطتتراع أختترى بنشتتاط اقتصتتادي يخضتتع للستتيطرة 

يلية المتعلقة بنشتاطات المشترو  المشتترك الموافقتة المشتركة وذلك عندما تتطلب القرارات االستراتيجية المالية والتشغ

 .باإلجما  من كل األطراع المشاركة في السيطرة

الترتيبتتات التعاقديتتة التتتي تتضتتمن تكتتوين منشتتأة منفصتتلة يكتتون لكتتل مشتتارك فيهتتا حصتتة يشتتار إليهتتا كمشتتاريع تحتتت 

 . السيطرة المشتركة

لمشتتتركة فتتي القتتوائم الماليتتة األوليتتة الموحتتدة باستتتخدام يتتتم احتستتاب حصتتة المجموعتتة فتتي المشتتاريع تحتتت الستتيطرة ا

طريقة التوحيد التناسبي، حيي يتم تجميع حصة الشركة في كل من أصول وخصوم ودخل ومصروفات هذه المشتاريع 

 .مع البنود المناظرة لها في البيانات المالية للشركة

تتم معالجة الشهرة الناتجة من شراء المجموعة لحصة في المشاريع تحت الستيطرة المشتتركة وفقتاا للسياستة المحاستبية 

 . للمجموعة المتعلقة بالشهرة

 (الشركات الزميلة)االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية 

المجموعتة عليهتا تتأثيراا مهمتاا ولكنهتا ال تستيطر الشركات الزميلة هي تلك الشركات أو المنش ت األخرى التي تمتارس 

التتتأثير المهتتم هتتو القتتدرة علتتم المشتتاركة فتتي . متتن حقتتوق التصتتويت% 32-02عليهتتا، وتتترتبط عمومتتاا بتتامتالك نستتبة 

 .السياسات المالية والتشغيلية للشركات الزميلة دون التمكن من السيطرة علم تلك السياسات

وطبقتاا لطريقتة حقتوق . شركات التي تؤثر فيها تأثيراا مهمتاا وفتق طريقتة حقتوق الملكيتةتظهر الشركة استثماراتها في ال

( خستارة)الملكية، يتم قيد االستثمارات عند الشراء بالتكلفة، ويتم تعديلها بعد ذلك بمتا يختص الشتركة متن صتافي دختل 

لتتعكس حصتة الشتركة فتي صتافي الشركات المستثمر فيها وأرباحها الموزعة وأي تغيرات فتي حقتوق ملكيتهتا، وذلتك 

وتظهر هذه االستثمارات في قائمتة المركتز المتالي األوليتة الموحتدة ضتمن األصتول غيتر . أصول الجهة المستثمر فيها

الشتتركات المستتتثمر فيهتتا فتتي قائمتتة التتدخل األوليتتة ( خستتارة)المتداولتتة، ويظهتتر متتا يختتص الشتتركة متتن صتتافي دختتل 

 .الموحدة
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 الزكاة( ي
 

ضتتمن القتتوائم الماليتتة األوليتتة  الوعتتاء الزكتتويباحتستتاب وتستتجيل مخصتتص الزكتتاة المبنتتي علتتم أستتاس تقتتوم الشتتركة 

ويتم تسجيل الفروقات الناتجة عن الربط الزكتوي النهتائي فتي . في المملكة الموحدة وفقاا ألحكام وقواعد فريضة الزكاة

 .من مصلحة الزكاة والدخل التي يتم فيها اعتماد هذا الربط الفترة
 
 الضرائب  (ك
 

 .يتم احتساب الضريبة للشركات المستثمر فيها خارج المملكة وفقاا لمنظمة الضريبية المتبعة في بلدانها
 

 الضرائب المإجلة المدينة

يتم تسجيل الضرائب المؤجلة المدينة للشركات األجنبية فقط في حالة احتمال وجود أربتاح مستتقبلية خاضتعة للضتريبة 

ويتطلتب هتذا حكمتاا يتعلتق بتاألداء المتالي المستتقبلي للشتركة . استتخدام الفروقتات المؤقتتة لتلتك الشتركاتيمكن مقابلهتا 

 .األجنبية التي قامت بإثبات الضريبة المؤجلة المدينة

 مخصص مكافؤة نهاية الخدمة  (ل
 

يمثل مخصص مكافأة نهاية الخدمة مبالغ مستحقة تدفع للموظفين عند انتهاء عقود عملهتم، وفقتاا لمنظمتة المعمتول بهتا 

 . في المملكة والدول المستثمر فيها
 
 معامالت العمالت األجنبية (م
 

 عملة التعامل والعرض

باستتخدام عملتة البيئتة االقتصتادية الرئيستة التتي يتم قياس البنود المضمنة في القوائم الماليتة لكتل منشتأة فتي المجموعتة 

 .هذه القوائم المالية األولية الموحدة يتم عرضها باللاير السعودي". عملة التعامل"تعمل فيها المنشأة 
 

 المعامالت واألرصدة

رع الستائدة فتي يتم تحويل األرصدة بالعمالت األجنبية لمصول وااللتزامات النقدية محددة القيمة باستخدام أسعار الص

 .تاري  قائمة المركز المالي األولية الموحدة

يتتتم تستتجيل المكاستتب والخستتائر الناتجتتة عتتن تستتوية معتتامالت العمتتالت األجنبيتتة و المكاستتب والخستتائر غيتتر المحققتتة 

 .في قائمة الدخل األولية الموحدة السعودي الناتجة عن تحويل األرصدة النقدية للعمالت األجنبية إلم اللاير
 

 (ترجمة القوائم المالية)منشآت المجموعة 

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

  علم أساس سعر الصرع السائد في تاري  االستحواذ( ما عدا األرباح المبقاة)تترجم بنود حقوق الملكية. 

 األرباح المبقاة المترجمة في نهاية العام الماضي مضافاا إليها صتافي دختل : باح المبقاة كما يلييترجم بند األر

العام من قائمة الدخل المترجمة مطروحاا منها قيمتة التوزيعتات المعلنتة مترجمتة بستعر الصترع الستائد وقتت 

 .إعالنها

 أمتا بنتود المكاستب . عناصر قائمة الدخل يتم ترجمتها باستخدام المتوسط المرجح لسعر الصرع ختالل الفتترة

 . والخسائر المهمة فتترجم علم أساس سعر الصرع السائد وقت حدوثها

  كل فروقات تحويل العملة الناتجة يتم تستجيلها فتي بنتد مستتقل ضتمن حقتوق المستاهمين إذا كانتت ذات أهميتة

 .نسبية

وعند بيع هذه المنش ت جزئياا أو التخلص منها فإن الفروقات التي سبق تسجيلها ضمن حقوق المساهمين يتم إثباتها فتي 

 .قائمة الدخل األولية الموحدة كجزء من مكاسب أو خسائر البيع
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 االلتزامات المحتملة (ن
 

فقتتط بوقتتو  أو عتتدم وقتتو  حتتدي أو أحتتداي االلتتتزام المحتمتتل هتتو التتتزام قتتد ينشتتأ متتن أحتتداي ستتابقة ووجتتوده ستتيتأكد 

مستقبلية غير مؤكتدة ليستت ضتمن الستيطرة الكاملتة للمجموعتة، أو هتو التتزام حتالي غيتر مستجل بستبب أنتف لتيس متن 

وفي حالة عتدم إمكانيتة قيتاس مبلتغ االلتتزام بموثوقيتة . المحتمل أن تدفقاا خارجاا للموارد سيكون مطلوباا لتسديد االلتزام

 .لمجموعة ال تقوم بتسجيل االلتزامات المحتملة لكنها تفصح عنها في القوائم المالية األولية الموحدةكافية فإن ا
 

 تكلفة الخدمات (س
 

تمثتتل جميتتع التكتتاليع التتتي تكبتتدتها المجموعتتة إلنتتتاج الختتدمات ولهتتا ارتبتتاط مباشتتر بتتاإليرادات المتولتتدة متتن استتتخدام 

 .استخدام الشبكات الخارجية الشبكة بما فيها الرسوم الحكومية ورسوم
 
 المصروفات البيعية والتسويقية (ع
 

وتستجل عنتد حتدوثها . تمثل جميع التكاليع التي تكبدتها المجموعة ولها ارتباط مباشر بتسويق وتوزيتع وبيتع الختدمات

علتتم الفتتترات ذات إذا لتتم يتستتن تحديتتد الفتتترات المستتتفيدة منهتتا، أمتتا إذا أمكتتن تحديتتد الفتتترات المستتتفيدة فيتتتم تحميلهتتا 

 .الصلة
 

 العمومية واإلدارية المصروفات  (ف
 

تمثتل جميتتع المصتاريع التشتتغيلية التتي تكبتتدتها المجموعتة والتتتي ال يمكتن ربطهتتا بشتكل مباشتتر بتكتاليع الختتدمات أو 

أمكتن تحديتد وتسجل عنتد حتدوثها إذا لتم يتستن تحديتد الفتترات المستتفيدة منهتا، أمتا إذا . بالمصاريع البيعية والتسويقية

 .الفترات المستفيدة فيتم تحميلها علم الفترات ذات الصلة
 

 ربح السهم (ص
 

يتم احتساب عائد السهم من األرباح علم أساس قسمة الدخل من العمليتات التشتغيلية والعمليتات األخترى، قبتل استتبعاد 

 .جح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة، وصافي الدخل للفترة المالية، علم المتوسط المرالملكية غير المسيطرةحقوق 
 
 المشتقات المالية( ض
 

تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة إلدارة التعرض ألسعار الفائدة ومخاطر أسعار الصترع األجنبتي ، بمتا فتي 

يتم قياس المشتتقات بشتكل مبتدئي بالقيمتة العادلتة فتي تتاري  التدخول . ذلك العقود اآلجلة و سعر الفائدة لمبادلة العمالت

ويتتم االعتتراع فتورا بتالربح . يمة العادلة في تاري  كل فترة مشمولة بالتقريرقياسها بالق إعادةللعقد المشتق ويتم الحقا 

الموحدة ، ما لم تكن األداة المشتقة مخصصة وفعالة كأداة تحوط ، وفي هذه الحالتة  األوليةأو الخسارة في قائمة الدخل 

 .التحوطيةعلم طبيعة العالقة  الموحدة األوليةيعتمد توقيت االعتراع في قائمة الدخل 
 

تخصص المجموعة مشتقات محددة إما كتحوطات علم القيمة العادلة لمصول والخصوم المعتترع بهتا أو االلتزامتات 

، التحتتوط متتن التقلبتتات فتتي التتتدفقات ( القيمتتة العادلتتة للتحتتوط)غيتتر المعتتترع بهتتا باستتتثناء مختتاطر العمتتالت األجنبيتتة 

ترتبط بأصول وخصوم محددة أو مخاطر العمالت األجنبيتة فتي التزامتات النقدية التي إما ان تعزى إلم مخاطر معينة 

 (.تحوط التدفق النقدي)المنشأة الغير معترع بها 
 

التغيرات في القيمة العادلتة للمشتتقات التتي تتم تخصيصتها والمؤهلتة كتحوطتات بالقيمتة العادلتة يتتم االعتتراع بهتا فتي 

فتي حالتة . مع أي تغيرات في القيمة العادلة لمصول أو الخصوم المغطاة الموحدة ، جنبا إلم جنب األوليةقائمة الدخل 

التحوط للتدفقات النقدية ، يتم االعتراع بالجزء الفعتال متن التغيترات فتي القيمتة العادلتة للمشتتقات التتي تتم تخصيصتها 

غيتر الفعتال يتتم االعتتراع بتف الربح أو الخستارة المتعلقتة بتالجزء . والمؤهلة كتحوط للتدفقات النقدية في حقوق الملكية

 .الموحدة األوليةعلم الفور في قائمة الدخل 
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يتم التوقع عن إتبا  محاسبة التحوط عندما تقوم المجموعة بإلغاء عالقة التحوط ،أو بيع أداة تحتوط ، أو إنهاءهتا ، أو 

فتي ذلتك الوقتت ستتبقي فتي حقتوق خسارة متراكمتة / أي ربح . ممارستها أو أنها لم تعد تلبي متطلبات محاسبة التحوط

عنتدما ال يكتون  حتدوي المعاملتة متوقعتاا، يتتم االعتتراع  األوليتة الملكية ويتم االعتراع بها في قائمتة التدخل الموحتدة

 .بالربح أو الخسارة علم الفور في قائمة الدخل الموحدة

 األصول غير الملموسة، صافي -5
 

الناتجة من شراء حصص الشركة في مجموعتة بيناريتانج القابضتة وشتركة إن تتضمن األصول غير الملموسة الشهرة 

تي إس وشركة أوجيف لالتصاالت المحدودة، إضافة لنصيب الشركة من الشهرة المستجلة فتي القتوائم الماليتة لمجموعتة 

 .بيناريانج القابضة وشركة أوجيف لالتصاالت المحدودة
 

 :أصول غير ملموسة هيوالشركات المستثمر فيها التي نتج عنها 
 

 ماليزيا –مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة 
 

من مجموعة ماكستيس القابضتة الماليزيتة التتي % 022بيناريانج الماليزية شركة استثمارية قابضة كانت تمتلك 

تتم فتي شتهر نتوفمبر . تعمل في قطا  االتصاالت المتنقلة في ماليزيا والتي لم تكتن مدرجتة بالبورصتة الماليزيتة

. ك ضمن شتركات البورصتة الماليزيتةمن أسهم ماكسيس لالكتتاب العام وأدرجت تبعاا لذل% 12م طرح 0222

 %. 02وبذلك انخفضت نسبة ملكية بيناريانج القابضة في شركة ماكسيس إلم 
 

لتتدى بيناريتتانج القابضتتة استتتثمارات أختترى فتتي شتتركات اتصتتاالت فتتي كتتل متتن الهنتتد وإندونيستتيا، وتمتلتتك نستتبة 

% 03زت الشتركة علتم نستبة حتا. من شركة إن تتي إس اإلندونيستية% 22من شركة إيرسيل الهندية و% 02

 .م0220من شركة بيناريانج في سبتمبر 
 

 اندونيسيا –شركة إن تي إس 
 

حصلت شركة إن تي إس علم رخصة تشغيل شبكة الهاتع الجوال بتقنية الجيل الثالي في اندونيسيا، وقتد بتدأت 

من شتركة إن تتي إس % 30حازت الشركة علم نسبة . م0221بتقديم خدماتها تجارياا في الربع األول من عام 

 .م0220في سبتمبر 
 

 اإلمارات العربية المتحدة –شركة أوجيه لالتصاالت المحدودة 
 

شركة أوجيف لالتصتاالت المحتدودة هتي شتركة مستجلة فتي إمتارة دبتي بدولتة اإلمتارات العربيتة المتحتدة ولتديها 

% 13حتازت الشتركة علتم نستبة  .استثمارات في شركات تعمل في قطا  االتصاالت في تركيا وجنوب أفريقيا

 .م0221من شركة أوجيف لالتصاالت في أبريل 
 

قامتت شتركة أوجيتف لالتصتاالت المحتدودة بتغييتر العملتة الوظيفيتتة إلحتدى الشتركات التابعتة لهتا فتي تركيتا إلتتم 

م لوجود تغيتر فتي األحتداي والظتروع ذات الصتلة بعتد استتحواذ مجموعتة 0222الدوالر األمريكي خالل عام 

 .من رأسمالها وذلك بأثر مستقبلي طبقاا للمعايير المحاسبية% 13التصاالت السعودية علم ا
 

 الكويت –( ك. م. ش)شركة االتصاالت الكويتية 
 

مليتون دينتار  32من رأسمال شركة االتصاالت الكويتية البتالغ % 04م نسبة 0220حازت الشركة في ديسمبر 

 .م0221وقد بدأ التشغيل التجاري في ديسمبر ، الهاتع الجوال تعمل هذه الشركة في مجال خدمات. كويتي
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 البحرين –( م. ب. م. ش)إس تي سي البحرين 
 

م بمملكتتة البحتترين ، وتمتلتتك الشتتركة نستتبة 0222فتتي فبرايتتر ( م. ب. م. ش)تأسستتت إس تتتي ستتي البحتترين 

مجتال ختدمات االتصتاالت المتنقلتة تعمل هذه الشركة في . مليون دينار بحريني 03من رأسمالها البالغ % 022

 .م0202واالتصاالت الدولية والخدمات األخرى ذات الصلة، وقد بدأ التشغيل التجاري في مارس 
 

 :وفيما يلي تفاصيل األصول غير الملموسة، صافي
 
 

 
 (ب الع الرياالت السعودية)

  
 م4232

 
 م4222

    
 (غير مراجعة ) 

 
 (مراجعــة ) 

       
 

 تراخيص
  

3768636835 
 

0331013012 

 
 الشهرة الناتجة من توحيد القوائم المالية

  
768276678 

 
330103112 

 
 عالمات تجارية وعالقات تعاقدية

  
563346483 

 
231023204 

 
 حقوق استخدام الطيع الترددي

  
466346323 

 
1213123 

 
 في مجموعة بيناريانج القابضة% 03الشهرة الناتجة من شراء حصة 

  
367756336 

 
030313002 

 
 في شركة أوجيف لالتصاالت المحدودة% 13الشهرة الناتجة من شراء حصة 

  
3486527 

 
1043124 

 
 في شركة إن تي إس % 30الشهرة الناتجة من شراء حصة 

  
7356323 

 
0013020 

 
 أخرى

  
2826322 

 
1333024 

    
5363286243 

 
0230003014 

 
 القروض -4
 

 :وتتمثل في
 

 
 (ب الع الرياالت السعودية)

 
 م4232

 
 م4222

   
 (غير مراجعة ) 

 
 (مراجعــة ) 

 
 قصيرة األجل

 
366736324 

 
133023202 

 
 طويلة األجل

 
4367586477 

 
0030003240 

   
5263336277 

 
1030223210 

 
مليتون لاير   023340م مبلتغ 0202 ديستمبر 10يبلغ نصيب المجموعة من قروض الشركات المستثمر فيها كمتا فتي 

 . سعودي
 
 الخدمات تكلفة -5

 :تتكون تكلفة الخدمات مما يأتي
 

 ديسمبر 53المنتهية في  السنة  ديسمبر 53الثالثة أشهر المنتهية في   (بآالف الرياالت السعودية) 

 م4222  م4232  م4222  م4232   
 (مراجعــة )   (غير مراجعة )   (غير مراجعة )   (غير مراجعة )    

          
  032223012   362376863   030013402   363836776  رسوم استخدام الشبكات الخارجية 
  334423122   767226878   032103232   366756247  ) * (الرسوم الحكومية  
  032043023   465636638   1023112   7556723  إصالح وصيانة 
  130223430   462436327   1043013   7246667  تكاليع الموظفين 
  032313201   465366627   0003212   7566247  أخرى 

   766376764   332013400   4366626654   0230023120  
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 .إيجارات معدات وممتلكات وسيارات ومصروفات المرافق واستشارات: تشمل بنوداا متنوعة أهمها" أخرى" 
 
 :يلي تفاصيل الرسوم الحكومية فيما)*(   
 

 (بآالف الرياالت السعودية) 
 53الثالثة أشهر المنتهية في 

 ديسمبر
 

 53المنتهية في  السنة
 ديسمبر

 م4222  م4232  م4222  م4232  

 (مراجعــة )   (غير مراجعة )   (غير مراجعة )   (غير مراجعة )   

             

  234433121   666456743   030113413   362256732 الشركة 

  2223220   364376263   0213042   5726737 باقي شركات المجموعة 

  366756247   032103232   767226878   334423122  

 
 
 
 
 المصروفات البيعية والتسويقية  -8   
 

 
 :تتكون المصروفات البيعية والتسويقية مما يأتي  

 

 (بآالف الرياالت السعودية) 
 53الثالثة أشهر المنتهية في 

 ديسمبر
 

 53المنتهية في  السنة
 ديسمبر

 م4222  م4232  م4222  م4232  

 (مراجعــة )   (غير مراجعة )   (غير مراجعة )   (مراجعة غير )   

             

  032423002   465726522   4103022   7736534 دعاية وإعالن 

  031013121   362226572   2013000   6726258 تكاليع الموظفين 

  033203211   367366325   1203010   5836783 مصروع الديون المشكوك في تحصيلها 

  0003241   6286625   023212   3576744 طباعة بطاقات هاتفية ومستلزمات مكتبية 

  0233104   3456773   323421   436876 إصالح وصيانة 

  3203223   7336276   0113012   3236462 أخرى 

  367646726   031023240   762246333   431443112  
 
إيجتتتارات معتتتدات وممتلكتتتات وستتتيارات ومصتتتروفات االتصتتتاالت والبريتتتد : تشتتتمل بنتتتوداا متنوعتتتة أهمهتتتا" أختتترى"  

 .والتوصيل واألمن والسالمة
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 اإلدارية العمومية والمصروفات   -7   
 
 :تتكون المصروفات اإلدارية والعمومية مما يأتي  

  (بآالف الرياالت السعودية) 
 53الثالثة أشهر المنتهية في 

 ديسمبر
 

 53المنتهية في  السنة
 ديسمبر

 م4222  م4232  م4222  م4232   
 (مراجعــة )   (غير مراجعة )   (غير مراجعة )   (غير مراجعة )    

              

  030303221   368246652   2223020   6236737  تكاليع الموظفين 
  2303001   5876733   0123230   326523  إصالح وصيانة 
  0043202   4866225   203004   276623  إيجارات معدات وممتلكات وسيارات 
  0003310   5836264   023001   3566344  استشارات وأتعاب قانونية ومهنية 
  0203201   3876835   413413   656437  مصروفات المرافق 
  4123020   7886753   0243440   4376722  أخرى 

   2726332   032033121   568326472   133003212  
 

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

 االستهالك واإلطفاء  -3    
 

 (بآالف الرياالت السعودية) 
 53الثالثة أشهر المنتهية في 

 ديسمبر
 

 53المنتهية في  السنة
 ديسمبر

 م4222  م4232  م4222  م4232  

 (مراجعــة )   (غير مراجعة )   (غير مراجعة )   (غير مراجعة )   

             

  431203242   767746728   031203030   362566362 استهالك 
  2243402   362746428   1133030   4346763 إطفاء 

  464386822   030143220   368666734   030213012  

 
 اإليرادات والمصروفات األخرى، صافي  -2 

 :يأتييتكون هذا البند مما   

  (بآالف الرياالت السعودية) 
 53الثالثة أشهر المنتهية في 

 ديسمبر
 

 53المنتهية في  السنة
 ديسمبر

 م4222  م4232  م4222  م4232   

 (مراجعــة )   (غير مراجعة )   (غير مراجعة )   (غير مراجعة )    

              

  032423220   464726857   2303221   5276335  إيرادات متنوعة 

  4203031   5746272   223210   326577  مكاسب  تغير أسعار العمالت األجنبية 

 (2343200)  (7686362)  (0103022)  (3226372)  مصروفات متنوعة 

   4486542   2013424   463266378   030303211  
 

مليتون لاير عبتارة عتن مكاستب بيتع  001مبلتغ م 0202ديستمبر  10للستنة المنتهيتة فتي  المتنوعتةتتضمن اإليرادات 

 .القابضة  بيناريانجإلحدى شركات مجموعة (  أبراج ) أصول ثابتة 
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 االرتباطات وااللتزامات المحتملة - 32
  
 االرتباطات  
 

تتتدخل المجموعتتة ختتالل ممارستتة نشتتاطها االعتيتتادي فتتي ارتباطتتات متعلقتتة بمصتتروفات رأستتمالية جوهريتتة (  أ)

المصتتروفات الرأستتمالية ارتباطتتات بلغتتت . فيمتتا يتعلتتق بمشتتروعات توستتعة الشتتبكةوبصتتورة أساستتية 

 13122:م0222 ديستتمبر 10)مليتتون لاير ستتعودي  13221م حتتوالي 0202 ديستتمبر 10 القائمتتة كمتتا فتتي

 (.مليون لاير سعودي

يتتتم استتتئجار أراضب ومبتتانب الستتتخدامها فتتي عمليتتات المجموعتتة بموجتتب تعهتتدات إيجتتار تشتتغيلية تنتهتتي فتتي  ( ب) 

وقتد بلتغ إجمتالي مصتروفات اإليجتار بموجتب عقتود اإليجتار التشتغيلية ختالل الربتع . تواري  مستتقبلية مختلفتة

مليتون لاير ستعودي  411مليتون لاير ستعودي و  020م مبلتغ 0202 ديستمبر 10المنتهيتة فتي  والستنة الرابع

مليتون  321مليتون لاير ستعودي و  021: م0222 ديسمبر 10المنتهية في  والسنة الرابعالربع )علم التوالي 

 ( .لاير سعودي علم التوالي
 

 االلتزامات المحتملة 
وال . إلجتتراءات قانونيتتة ودعتتاوى قضتتائية ومطالبتتات أختترىتتعتترض المجموعتتة ختتالل ممارستتة نشتتاطها االعتيتتادي 

يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري علتم مركتز المجموعتة المتالي أو نتتائج عملياتهتا المبينتة فتي القتوائم الماليتة األوليتة 

 .الموحدة
 
 

 المعلومات القطاعية   -33  

  الخدمات المقدمة من قبل المجموعة وتتم قامت المجموعة بتحديد قطاعاتها التشغيلية الرئيسة علم أساس نو 

ال يوجد هناك إيرادات أو مصاريع . المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاا لمحكام والشروط التجارية المعتادة

 . جوهرية هامة أخرى بين القطاعات
 

 :تتمثل القطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة في 

  الهاتع الجوال وخدمات الجيتل الثالتي والبطاقتات مستبقة التدفع والتجتوال : الرئيسةقطا  الجوال، وتشمل خدماتف

 .الدولي والرسائل

 الهاتع الثابت وهواتع البطاقة واالتصال البيني واالتصاالت الدولية: قطا  الهاتع، وتشمل خدماتف الرئيسة. 

 ت وختتتط العميتتتل الرقمتتتيالتتتدوائر المتتتؤجرة لنقتتتل البيانتتتا: قطتتتا  المعطيتتتات، وتشتتتمل خدماتتتتف الرئيستتتة(DSL) 

 .واإلنترنت

 وتشمل بعض العناصر التي ال يمكن ربطها بالقطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة: غير الموزعة. 
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 :( غير مراجعة )  ويبين الجدول التالي المعلومات القطاعية للفترة
 
 
 اإلجمالي  موزعةغير   المعطيات  الهاتف  الجوال  (ب الع الرياالت السعودية)

  7367386352   5526277   763626273   3263776246   5663726373  إيرادات الخدمات

  262856666  -   3746675   867526278   465736257  إيرادات الربط البيني

 (262856666)  -  (463736333)  (467526276)  (762766774)  مصروفات الربط البيني

  7367386352   5526277   763756825   3663876348   5366586556  الخدماتصافي إيرادات 

  368666734   4236272   7786742   567326343   662826324  االستهالك واإلطفاء

  266626574  (756224)   3356577   8726823   362426523  صافي الدخل

           

  33267236326   4863736647   867736642   5763746733   5264486652  إجمالي األصول 

  7764636277   4764836432   463836772   3467776387   3762556384  إجمالي الخصوم

 

 :(مراجعة )  م علم النحو التالي0222 ديسمبر 10وقد كانت المعلومات القطاعية للفترة المنتهية في 
 
 
 اإلجمالي  غير موزعة  المعطيات  الهاتف  الجوال  (ب الع الرياالت السعودية)

  3230123210   0313121   030203330   230143000   1232113203  إيرادات الخدمات

  132143400   -   3233102   432143402   032323022  إيرادات الربط البيني

 (132143400)  -  (031243002)  (034223331)  (332123212)  مصروفات الربط البيني

  3230123210   0313121   432203120   0230003021   1232303022  صافي إيرادات الخدمات

  030213012   0223102   2143241   130003122   132323421  االستهالك واإلطفاء

  0231413134   1013221   031103021  (2003211)   230023021  صافي الدخل

           

  02431013242   0234343402   330103012   1131213220   2032203401  إجمالي األصول 

  3332203200   0031233210   030233022   0331233021   0232333210  إجمالي الخصوم
 

 المشتقات المالية  -34
 

النقديتة للتحوط من مختاطر تقلبتات ستعر الفائتدة المتوقتع متن التتدفقات أبرمت المجموعة اتفاقيات لمقايضة سعر الفائدة 

لمثتر الفعتال لهتذه التحوطتات بتتاري  المبلغ األصلي والقيمة العادلة . المستقبلية فيما يتعلق بسعر الفائدة المتغير لديونها

علماا بأن القيمة العادلتة  مليون لاير سعودي علم التوالي 314مليون لاير سعودي و  03110هو م 0202ديسمبر  10

 .المالي األولية الموحدةالمركز ضمن االحتياطيات األخرى في قائمة ر من تظهلمثر الفعال لهذه التحوطات 
 

 ولتتم يتتتم  0202 ديستتمبر 10كمتتا فتتي الماليتتة فتتي القتتوائم الماليتة األوليتتة الموحتتدة األثتتر التراكمتتي للمشتتتقات  تتم أظهتتار

 .كونها غير ذات أهمية نسبيةعلم أرقام المقارنة  إعادة عرض أثر المشتقات المالية
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 األحداث الالحقة -35
 

القتتوائم ( م0200 ينتتاير 02الموافتتق )هتتـ 0210 صتتفر 03 األربعتتاء مجلتتس اإلدارة فتتي اجتماعتتف المنعقتتد يتتوم  اعتمتتد 

مليتتون لاير عتتن الربتتع  03322توزيتتع أربتتاح أوليتتة مقتتدارها م وأوصتتم ب0202الماليتتة األوليتتة الموحتتدة للربتتع الرابتتع 

م 0202وبتذلك يصتبح إجمتالي األربتاح الموزعتة عتن عتام . لاير عتن كتل ستهم  2303م بواقع 0202من عام  الرابع 

 (.لاير للسهم 1.22: م0222عام )لاير للسهم  1مبلغ 

 
 

 وأرقام المقارنة عرض البيانات بقائمة الدخل األولية الموحدة -36  
 

قامتتت المجموعتتة بإعتتادة تبويتتب المصتتاريع التشتتغيلية ليتتتم عتترض تكلفتتة الختتدمات والمصتتروفات البيعيتتة والتستتويقية 

مما ترتتب عليتف إعتادة تصتنيع بعتض أرقتام المقارنتة لفترتتي الثالثتة  بشكل مستقل،اإلدارية العمومية ووالمصروفات 

 والستتنة تصتتنيع المستتتخدم لفترتتتي الثالثتتة أشتتهرم لتتوافتتق متتع ال0222 ديستتمبر 10المنتهيتتتين فتتي والستتنة أشتتهر 

 .كما تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع العرض للفترة الحالية. م0202 ديسمبر 10المنتهيتين في 
 


