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  إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت الثابتة والمتحركة. .أ 

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

وير وتنفيددو وتددوخير خدددمات االتصدداالت مددو حميددف النددواحل الفنيددة والماليددة إعددداد الخ دد  والدرااددات الالطمددة لت دد .ج 

واإلدارية. وإعداد وتنفيو الخ   التدريبية خل محال االتصاالت وتقديم أو الحصول على الخدمات االاتشدارية التدل 

  تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بأعمالها وأوحه نشا ها.

وت ويرهدا عدو  ريدق اادتخدام أحدده ا حهدطة والمعددات التدل توصدلت إليهدا التوّاف خل شبكات ونظم االتصاالت  .د 

  تقنية االتصاالت خصوصاً خل محال تقديم الخدمات وإدارتها.

توخير المعلومات والتقنيات وا نظمة المعتمدة على المعلومات للعمالء بما خل ولك إعداد و بف وتوطيف أدلدة الهدات   .ه 

معلومات والبيانات وتوخير واائل االتصال الالطمة لنقل خــدمات )اإلنترندت  بمدا ال وا دلة التحارية والنشرات وال

هددـ وخدددمات الحااددب اعلددل العامددة  0201/  01/  41  بتدداري  061يتعددـارم مددف رددـرار محلددء الددوطراء ررددم )

اإلعدالم أو وغير ولك ممدا يتعلدق بأنشد ة االتصداالت أو الخددمات التدل تقددمها الشدركة ادواء كداو ولدك  غدرام 

  التحارة أو الدعاية أو أية أغرام أخرى تراها الشركة مناابة.

تحددارة الحملددة والتحطئددة وااددتيراد وتصدددير وشددراء وامددتالك وتددأحير وتصددنيف وتاددويق وبيددف وت ددوير وتصددميم  .و 

كدة وتركيب وصيانة أحهطة ومعدات ومكوندات شدبكات االتصداالت المختلفدة بمدا خدل ولدك الشدبكات الثابتدة والمتحر

والخاصة  وكدولك بدراما الحاادب اعلدل والممتلكدات الفكريدة ا خدرى وتقدديم الخددمات والقيدام بأعمدال المقداوالت 

  المتعلقة بشبكات االتصاالت المختلفة.

  ااتثمار عقارات الشركة وما رد يترتب على ولك مو بيف وشراء وتأحير وإدارة وت وير وصيانة. .ط 
 

ات أخدرى وأو تشدترك مدف الشدركات والمؤاادات أو الهيئدات ا خدرى الادعودية ولها خضالً عو ولك أو تؤاء شدرك

وا حنبية التل تطاول أعماالً شبيهة أو مكملة  عمالها أو التل رد تعاونها على تحقيدق غرضدها أو أو تشدتريها كلهدا أو 

 حطءاً منها.
 

 السياسات المحاسبية الهامة -1
 

المرخقة وخقاً لمعدايير المحاادبة المتعدار  عليهدا خدل المملكدة العربيدة الادعودية  تم إعداد القوائم المالية ا ولية الموحدة

والصادرة عو الهيئة الاعودية للمحاابيو القانونييو. وتتضمو القوائم المالية ا ولية الموحدة للمحموعدة القدوائم الماليدة 

 .م4102 مارء 10خل  للشركة وشركاتها التابعة والطميلة والمشاريف المشتركة للفترة المنتهية
 

تتفددق الايااددات المحااددبية الهامددة المتبعددة خددل إعددداد القددوائم الماليددة ا وليددة الموحدددة المدرحددة أدندداه مددف الايااددات 

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

اب غير محققة ناتحة مو المعامالت داخل المحموعة   إوا كاندت وات ا رصدة والمعامالت داخل المحموعة وأية مكا

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

يت لددب إعددداد القددوائم الماليددة ا وليددة الموحدددة وخقدداً لمعددايير المحااددبة المتعددار  عليهددا خددل المملكددة العربيددة الاددعودية 

رات المحاادددبية واالختراضددات التددل تدددؤثر خددل مبدددال  ا صددول والخصددوم واإلخصدددا  عددو ا صدددول ااددتخدام التقدددي

وااللتطامات المحتملة خل تاري  القوائم المالية ا ولية الموحدة وعو مبال  اإليرادات والمصدروخات خدالل ختدرة القدوائم 

 المالية ا ولية الموحدة.
 

 في ما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية:
 
 أسس التوحيد 3 -1
 

 الشركات التابعة

يددتم تصددني  الشددركات التددل تمددارء المحموعددة عليهددا الاددي رة كشددركات تابعددة. وتعددر  الاددي رة بأنهددا القدددرة علددى 

ااتخدام  أو توحيه ااتخدام  أصول منشأة أخرى الكتااب مناخف ارتصادية. يبدأ توحيد القوائم الماليدة للشدركات التابعدة 

 مالية ا ولية الموحدة للمحموعة اعتباراً مو تاري  الاي رة وينتهل بفقدانها.ضمو القوائم ال
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 فترة القوائم المالية الموحدة 1-1
 

 تبدأ الانة المالية للمحموعة خل أول يناير وتنتهل بنهاية شهر ديامبر مو كل عام ميالدي. 
 

 النتائج األولية 1-1
 

 مؤشراً دريقاً لنتائا العمليات عو كامل الانة.نتائا العمليات للفترة ا ولية رد ال تكوو 
 

ُتعد القوائم المالية ا ولية الموحدة وخقاً لمنها تكامل الفترات الدورية والدوي يعتبدر كدل ختدرة مدو ختدرات الادنة الماليدة  

 حطءاً مكمالً للانة المالية. وبموحب ولك يتم إثبات إيرادات ومكااب ومصروخات وخاائر الفترة خاللها.
 
 النقد وما يماثله 1-4
 

يشددمل النقددد ومددا يماثلدده النقددد خددل الصددناديق وا رصدددة لدددى البنددوك واالاددتثمارات عاليددة الادديولة وات ختددرة ااددتحقاق 

 يوماً أو أرل مو تاري  شرائها وخيما عدا ولك تصن  ااتثمارات رصيرة ا حل. 01ردرها 
 
 حسابات المدينين 1-5
 

صداخل القيمدة القابلدة للتحقدق التدل تمثدل ريمدة الفدواتير مضداخاً إليهدا اإليدراد المادتحق يظهر رصديد حادابات المددينيو ب

 المتعلق براوم االاتخدام غير المفوترة نارصاً مخصص الديوو المشكوك خل تحصيلها. 
 
 مقاصة الحسابات 1-6
 

إحدراء مقاصدة بشدكل لدى المحموعة اتفاريات مف مشغلل شبكات اتصاالت خارحية و حهات أخدرى تتضدمو بموحبهدا 

 دوري مف تلك الحهات بحيه يتم مقاصة ا رصدة المدينة والدائنة لنفء المشغل الخارحل أو الحهات ا خرى. 
 
 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 1-7
 

تقوم المحموعة بدرااة حاابات المدينيو لتكويو المخصصات الالطمة لمواحهة المشكوك خل تحصيله منها  ويراعى 

تكويو المخصص نوع الخدمة المقدمة )حوال  خ و  ثابتة  خدمات مع يات  تاويات دولية  ... ال   وخئة عند 

 العميل والعمر الطمنل للديو  وخبرة المحموعة خل تحصيل الديوو الاابقة والحالة االرتصادية العامة.
 
 المخزون 1-8
 

غيار وماتهلكات  بااتخدام متوا  التكلفة المرحح يتم تاحيل المخطوو  الوي يتكوو بشكل أااال مو كوابل ور ف 

صاٍ  مو المخصصات. يتم تاحيل بنود المخطوو التل تعتبر حطءاً أاااياً مو أصول الشبكة  مثل المعدات 

االحتيا ية لل وارئ التل ال يمكو نقلها مو المقام  ضمو بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات. وتاحل بنود 

 ل عهدة المقاول المائول عو رخف كفاءة وتواعة الشبكة ضمو ا عمال الرأامالية تحت التنفيو .المخطوو الموحودة خ
 

تقوم المحموعة بتكويو مخصص للمخطوو المتقادم والب لء الحركة وولك بناًء على درااة حركة المخطوو بشكل 

خصص على أااء محموعات أو منفصل لألصنا  الرئياية. وعندما يكوو هوا اإلحراء غير عملل  يتم تكويو الم

خئات مو أصنا  المخطوو  على أو يراعى التأكد مو أو ا صنا  الفردية التل رد تت لب إحراء تخفيم حوهري  

 خل ريمتها رد تم أخوها خل االعتبار عند تكويو المخصص.
 
 الممتلكات والمنشآت والمعدات واالستهالك 1-9
 

ببياندات تاريخيدة تفصديلية كاخيدة لتادحيل الممتلكدات والمنشدآت االت ر داع االتصدم  لدم يحدتفظ 0001مايو  4ربل   0)

والمعدات وخق التكلفة التاريخية  ولوا تم تاحيل كاخة الممتلكدات والمنشدآت والمعددات التدل تدم تحويلهدا مدو ر داع 

محليديو م  بقداً للتقدويم الدوي رامدت بده الشدركة وبماداعدة خبدراء تقدويم 0001مايو  4االتصاالت إلى الشركة خل 

 ودولييو. 
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 وخيما يلل ا اء الرئياية الماتخدمة خل التقويم:

 ريمة التقويم    ا راضل  -     

 تكلفة االاتبدال الماتهلكة  المبانل والمنشآت والمعدات -      
 

وعدة بالتكلفدة    أعاله يتم تاحيل الممتلكات والمنشآت والمعدات التل تقتنيها المحم0  خل ما عدا ما ورد خل الفقرة )4)

 التاريخية.
 

تشمل تكلفدة الشدبكة حميدف النفقدات حتدى نق دة التوصديل للعميدل  بمدا خدل ولدك أتعداب المقاولدـيو والمدواد والعمالدة  (3)

 المباشرة  حتى تاري  وضف هوه ا صول خل الخدمة. 
 

قادد  الثابددت علددى يددتم احتادداب ااددتهالك الممتلكددات والمنشددآت والمعدددات بااددتثناء ا راضددل بااددتخدام  ريقددة ال (4)

 ا عمار التشغيلية التقديرية لألصول حاب ما يأتل:
 

 عدد الانوات 

 01  – 41 المبانل

 40  –    1 شبكة ومعدات االتصاالت 

 1  –    4 ا صول ا خرى                                                
  

إوا كانت تطيد مو اإلنتاحية أو العمر التشدغيلل لألصدل   يتم إثبات مصروخات اإلصال  والصيانة عند حدوثها. إال (5)

 وخل كلتا الحالتيو تتم راملتها.
 

يددتم تحديددد المكااددب والخاددائر الناتحددة مددو ااددتبعاد/بيف الممتلكددات والمنشددآت والمعدددات وولددك بمقارنددة القيمددة  (6)

ا وليددة ئر خددل رائمددة الدددخل المتحصددلة مددف القيمددة الدختريددة لألصددول الماددتبعدة/المباعة وتدددرج المكااددب والخاددا

 الموحدة. 
 

يتم تصني  إيحارات الممتلكات والمنشآت والمعددات التدل يدتم خيهدا تحويدل حدوهري لمنداخف ومخدا ر الملكيدة إلدى  (7)

المحموعة كإيحدارات رأادمالية. يدتم إثبدات اإليحدار الرأادمالل خدل تداري  نشدأته بالقيمدة العادلدة لألصدل أو القيمدة 

ى لدددخعات اإليحددار  أيهمددا أرددل. ويددتم تحطئددة كددل دخعددة مددو دخعددات اإليحددار إلددى حددطأيو همددا الحاليددة للحددد ا دندد

المصددرو  التمددويلل الددوي يحددب تحميلدده علددى دخددل الاددنة الحاليددة والددنقص خددل ريمددة االلتددطام عددو عقددد اإليحددار 

 الرأامالل.
 

 نتاحية لتلك ا صول.يتم ااتهالك ا صول الماتأحرة بموحب إيحارات رأامالية على مدى ا عمار اإل (8)
 

يتم ااتهالك الموحودات الثابته الخاضعة لعقدود حقدوق االمتيداط )إو وحددت  علدى عمرهدا االنتداحل أو مددة العقدد  (9)

 أيهما أرصر.  
 
 تكاليف برامج الحاسب اآللي 1-30
 

ل بمعدايير الرادملة  يتم راملة التكالي  المتعلقة ببراما التشغيل والت بيقات التل يتم شراؤها مو المورد حينما تف (1)

ومنها تحايو القدرة اإلنتاحية  صل مو ا صول أو أو تطيد بشكل ملحوظ العمر اإلنتاحل لألصل  ويتم إ فاؤهدا 

 على خترة االنتفاع بها. 
 
يتم راملة تكالي  براما التشغيل الم ورة داخليداً إوا اادتوخت معدايير الرادملة  ومنهدا تخصديص محموعدة عمدل  (2)

 ت وير البراما وأو يمكو تحديد التكالي  وات العالرة باهولة  ويتم إ فاؤها على خترة االنتفاع بها.داخلية معينة ل
 
يددتم تحميددل تكددالي  بددراما الت بيقددات الم ددورة داخليدداً كمصددروخات عنددد حدددوثها  وإوا تعددور تحديددد تكلفددة بددراما  (3)

خيدتم تادحيل بدراما أنظمدة التشدغيل  أنظمة التشغيل بشكل منفصدل عدو تكدالي  أحهدطة الحاادب اعلدل وات الصدلة

 كحطء مو الحهاط.
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تحمدددل تكلفدددة اإلضددداخات أو التعدددديالت أو عمليدددات ت دددوير البدددراما الالحقدددة ادددواء كاندددت تشدددغيلية أو ت بيقيدددة  (4)

 كمصروخات عند حدوثها.
 
 .تحمل تكالي  التدريب المرتب ة ببراما الحااب اعلل وتكالي  تحويل البيانات كمصروخات عند حدوثها (5)
 

 األصول غير الملموسة 1-33
 

 الشهرة
 

   تنشأ الشهرة عند شراء حصة خل الشركات التابعة. وتمثل طيادة تكلفة الشراء عو حصدة المحموعدة خدل

القيمددة العادلددة لصدداخل ا صددول للشددركة التابعددة خددل تدداري  الشددراء. وعندددما يكددوو هددوا الفددرق اددالباً يددتم 

 ا ولية الموحدة بالفترة التل تمت به عملية االاتحواو.تاحيله خوراً كمكااب ضمو رائمة الدخل 
 

  . يتم رياء الشهرة بالتكلفة وتخفم بأي خاائر هبو  خل ريمتها )إو وحدت 
 

 حقوق الطيف الترددي وتراخيص تقديم خدمات االتصاالت المتنوعة 
 

مدو تداري  تقدديم الخدمدة باادتخدام  يتم تاحيل هوه ا صول غير الملمواة عند الشراء بالتكلفة ويتم ا فاؤها ابتداءً 

  ريقة القا  الثابت على مدى اعمارها اإلنتاحية أو المدة النظامية أيهما أرصر.
 
 الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة 1-31
 

تقوم المحموعة بمراحعة ا صول غير المتداولة بشكل دوري لمعرخة ما إوا كانت هنالدك مؤشدرات علدى وحدود هبدو  

تها الدخترية. ويتم خل حالة وحود هوه المؤشرات تقدير القيمة الممكو ااتردادها لألصل. وتاتخدم لهوا الغدرم خل ريم

وحدة توليد النقد التل يتبف لها ا صل خل حالة تعور تقدير القيمة القابلة لالادترداد لألصدل بمفدرده. وتعتبدر الطيدادة خدل 

ا وليدة ردادها هبو اً خدل ريمدة ا صدل تادحل كخادارة خدل رائمدة الددخل القيمة الدخترية لألصل عو القيمة الممكو اات

الموحدة للفترة المالية التل تحده خيها. وإوا ثبدت مادتقبالً طوال ا ادباب التدل أدت إلدى الهبدو  خدل ريمدة ا صدل خيدتم 

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

تحده خيها  بما ال يتحاوط القيمة الدخترية التل كاو مو الممكو تحديدها خيما لو لم يتم إثبات خاارة هبو  ريمة ا صدل 

 خل الفترات المالية الاابقة.
 
 األصول المحتفظ بها للبيع 1-31
 

 البيدف تكدالي  نارصداً  العادلة أو القيمة الدخترية بالقيمة للبيف بها كمحتفظ المصنفة االاتبعاد ومحموعات االصول تقاء

 مدو الدختريدة ريمتها ااترداد باإلمكاو كاو إوا للبيف بها كمحتفظ االاتبعاد ومحموعات االصول أرل. يتم تصني  أيهما

 يدراً كب البيدف احتمدال يكدوو عنددما خقد  مناادبة الحالدة هدوه تعتبر .الماتمر خالل االاتخدام مو وليء بيف عملية خالل

 يعتبر أو المتورف مو الوي بالبيف تلتطم اإلدارة أو يحب .الحالية حالتها خل خوراً  للبيف متاحة االاتبعاد محموعة وتعتبر

 .التصني  تاري  مو واحدة انة خالل نهائياً  بيعاً 
 

ن  حميددف عندددما تكددوو المحموعددة ملتطمددة بخ ددة البيددف التددل تن ددوي علددى خقددداو الاددي رة علددى الشددركة التابعددة  تصدد

أصول وخصوم هوه الشركة التابعة كأصول محتفظ بها للبيف عند ان باق الشدرو  المدوكورة أعداله  بغدم النظدر عدو 

 ما إوا كانت المحموعة اتحتفظ بحصة غير ماي رة خل شركتها التابعة اابقاً بعد البيف.
 

يمة الدخترية الاابقة أو القيمة العادلدة نارصداً يتم ريااها بالق بها للبيف كمحتفظ المصنفة االاتبعاد  )ومحموعات االصول

 تكالي  البيف أيهما أرل.
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 االستثمارات  1-34
 

 االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية 
 

 االستثمارات في المشاريع المشتركة -أ

يخضددف للاددي رة  المشددروع المشددترك هددو ترتيددب تعاردددي تقددوم بموحبدده المحموعددة وأ ددرا  أخددرى بنشددا  ارتصددادي

المشتركة وولك عندما تت لب القرارات االاتراتيحية المالية والتشغيلية المتعلقة بنشدا ات المشدروع المشدترك المواخقدة 

 باإلحماع مو كل ا  را  المشاركة خل الاي رة.

آت تحت الادي رة     الترتيبات التعاردية التل تتضمو تكويو منشأة منفصلة يكوو لكل مشارك خيها حصة يشار إليها كمنش

 المشتركة.
 

تددتم معالحددة الشددهرة الناتحددة مددو شددراء المحموعددة لحصددة خددل المشدداريف تحددت الاددي رة المشددتركة كحددطء مددو حادداب 

 االاتثمار خل المشروع المشترك عند ت بيق  ريقة حقوق الملكية. 
 

يددة الموحدددة وخقدداً ل ريقددة التوحيددد وكانددت المحموعددة تعددالا وتوحددد ااددتثماراتها خددل تلددك المشدداريف خددل روائمهددا المال

خل ظدل عددم تغ يدة ولدك خدل المعدايير الصدادرة مدو الهيئدة الادعودية  10التناابل  بما يتواخق مف المعيار الدولل ررم 

م رام محلء معايير المحاابة الدولية بإصدار المعيار المحاابل الددولل رردم 4100مايو  04للمحاابيو القانونييو. خل 

والدوي تضدمو إلغداء ت بيدق  ريقدة التوحيدد التناادبل واادتخدام بددالً عنهدا  ريقدة  10عيدار الددولل رردم كبديل للم 00

م وبدأثر رحعدل  رامدت بت بيدق 4101وعليه خإو المحموعدة بددءاً مدو عدام  م.4101يناير  0حقوق الملكية إبتداءاً مو 

)المحاادبة عدو االادتثمار وخدق  06ار رردم  ريقة حقوق الملكيدة علدى مشداريعها تحدت الادي رة المشدتركة وخقداً لمعيد

  ريقة حقوق الملكية  الصادر عو الهيئة الاعودية للمحاابيو القانونييو.
 

 االستثمارات في الشركات الزميلة -ب
 

الشركات الطميلة هل تلك الشركات أو المنشآت ا خرى التل تمدارء المحموعدة عليهدا تدأثيراً مهمداً ولكنهدا ال تادي ر 

% مددو حقددوق التصددويت. التددأثير المهددم هددو القدددرة علددى المشدداركة خددل 01-41تب  عمومدداً بددامتالك ناددبة عليهددا  وتددر

 الايااات المالية والتشغيلية للشركات الطميلة دوو التمكو مو الاي رة على تلك الايااات.
 

كيدة. و بقداً ل ريقدة حقدوق تظهر الشركة ااتثماراتها خل الشركات التل تؤثر خيها تأثيراً مهمداً وخدق  ريقدة حقدوق المل

الملكية  يتم ريد االاتثمارات عند الشراء بالتكلفة  ويتم تعديلها بعد ولك بمدا يخدص الشدركة مدو صداخل دخدل )خادارة  

الشركات الماتثمر خيها وأرباحها الموطعة وأي تغيرات خدل حقدوق ملكيتهدا  وولدك لدتعكء حصدة الشدركة خدل صداخل 

هر هوه االاتثمارات خل رائمدة المركدط المدالل ا وليدة الموحددة ضدمو ا صدول غيدر أصول الحهة الماتثمر خيها. وتظ

المتداولددة  ويظهددر مددا يخددص الشددركة مددو صدداخل دخددل )خاددارة  الشددركات الماددتثمر خيهددا خددل رائمددة الدددخل ا وليددة 

 الموحدة.
 

 االستثمارات األخرى
 

ال تددؤدي إلددى اددي رة أو تددأثير هددام علددى أادداء القيمددة  يددتم تاددحيل االاددتثمار خددل ا وراق الماليددة المتاحددة للبيددف التددل

العادلة  وتحاب القيمة العادلة  لألوراق المالية المتاحة للبيف التدل تتدوخر لهدا ريمدة ادورية علدى أاداء هدوه القيمدة. أمدا 

أو عددم تدوخر ا وراق المالية المتاحة للبيف التل ال يمكدو تحديدد ريمتهدا العادلدة  بادبب عددم وحدود ادوق نشد  لتبادلهدا 

مؤشرات أخدرى يمكدو مدو خاللهدا تحديدد القيمدة الادورية بموضدوعية  ختكدوو تكلفتهدا هدل البدديل للقيمدة العادلدة. ويدتم 

إثبات المكااب والخاائر غير المحققة خل بند ماتقل ضمو حقوق المااهميو خل رائمة المركط المالل ا ولية الموحددة 

الناتحة عو االنخفام الدائم خل القيمة العادلة بأرل مو التكلفة خل رائمدة الددخل إو كانت حوهرية. ويتم إظهار الخاائر 

 ا ولية الموحدة للفترة التل يحده خيها االنخفام.
 

يتم إثبات المكااب والخاائر الناتحة عو بيف ا وراق المالية المتاحة للبيف خدالل الفتدرة التدل تحدده خيهدا  ويدتم عكدء 

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

لقيمدة العادلدة االاتنفاد خل العالوة أو الخصم  إو وحدت. ويتم إظهار الخاائر الناتحة عو االنخفام غير المؤرت خل ا

 عو تكلفتها ضمو رائمة الدخل ا ولية الموحدة للفترة التل يحده خيها االنخفام. 
 
 الزكاة 35 -1
 

تقوم المحموعة باحتااب وتاحيل مخصص الطكداة المبندل علدى أاداء الوعداء الطكدوي ضدمو القدوائم الماليدة ا وليدة 

المملكدة. ويدتم تادحيل الفروردات الناتحدة عدو الدرب  الطكدوي الموحدة وخقاً  حكام ورواعد خريضة الطكاة الشرعية خدل 

 النهائل خل الفترة التل يتم خيها اعتماد هوا الرب  مو مصلحة الطكاة والدخل.
 
 الضرائب 1-36
 

 يتم احتااب الضريبة للشركات الماتثمر خيها خارج المملكة وخقاً لألنظمة الضريبية المتبعة خل بلدانها.
 

 الضرائب المؤجلة 
 

يتم تاحيل الضرائب المؤحلة للشركات ا حنبية خق  خل حالة احتمدال وحدود أربدا  مادتقبلية خاضدعة للضدريبة يمكدو 

مقابلها ااتخدام الفرورات المؤرتة لتلك الشركات. ويت لب هوا حكمداً يتعلدق بدا داء المدالل المادتقبلل للشدركة ا حنبيدة 

 التل رامت بإثبات الضريبة المؤحلة.
 
 ص مكافأة نهاية الخدمة مخص 1-37
 

يمثل مخصص مكاخأة نهاية الخدمة مبال  ماتحقة تدخف للموظفيو عند انتهاء عقود عملهدم  وخقداً لألنظمدة المعمدول بهدا 

 خل المملكة العربية الاعودية والدول الماتثمر خيها. 
 
 معامالت العمالت األجنبية 1-38
 

 عملة التعامل والعرض
 

ة خل القوائم المالية ا ولية الموحدة لكل منشأة خل المحموعة باادتخدام عملدة البيئدة االرتصدادية يتم رياء البنود المضمن

 الرئياة التل تعمل خيها المنشأة "عملة التعامل".
 

 إو هوه القوائم المالية ا ولية الموحدة يتم عرضها باللاير الاعودي.
 

 المعامالت واألرصدة
 

حنبية لألصول وااللتطامات النقدية محددة القيمة بااتخدام أاعار الصر  الادائدة خدل يتم تحويل ا رصدة بالعمالت ا 

 تاري  رائمة المركط المالل ا ولية الموحدة.
 

يددتم تاددحيل المكااددب والخاددائر الناتحددة عددو تاددوية معددامالت العمددالت ا حنبيددة و المكااددب والخاددائر غيددر المحققددة 

 لعمالت ا حنبية إلى اللاير الاعودي خل رائمة الدخل ا ولية الموحدة.الناتحة عو تحويل ا رصدة النقدية ل
 

 منشآت المجموعة )ترجمة القوائم المالية(
 

 يتم تحويل النتائا والمراكط المالية لكل منشآت المحموعة التل لها عملة تعامل مختلفة عو عملة العرم كما يلل:
 

 بقاة  على أااء اعر الصر  الاائد خل تاري  االاتحواو.تترحم بنود حقوق الملكية )ما عدا ا ربا  الم 
 

 .تترحم ا صول والخصوم وخقاً لاعر الصر  الاائد خل تاري  رائمة المركط المالل 
 

  يترحم بند ا ربا  المبقاة كما يلل: ا ربا  المبقاة المترحمة خل نهاية العام الماضل مضاخاً إليها صداخل دخدل

الدددخل ا وليددة الموحدددة المترحمددة م روحدداً منهددا ريمددة التوطيعددات المعلنددة مترحمددة  الفتددرة ا وليددة مددو رائمددة

 باعر الصر  الاائد ورت إعالنها.
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  عناصر رائمة الدخل ا ولية الموحدة يتم ترحمتها بااتخدام المتوا  المرحح لاعر الصر  خالل الفترة. أمدا

 ر  الاائد ورت حدوثها. بنود المكااب والخاائر المهمة ختترحم على أااء اعر الص
 

  كل خرورات تحويل العملة الناتحة يتم تادحيلها خدل بندد مادتقل ضدمو حقدوق الماداهميو إوا كاندت وات أهميدة

 نابية.
 

وعند بيف هوه المنشآت حطئياً أو التخلص منها خإو الفرورات التل ابق تاحيلها ضمو حقوق المااهميو يتم إثباتها خدل 

 وحدة كحطء مو مكااب أو خاائر البيف.رائمة الدخل ا ولية الم
 
 االلتزامات المحتملة 1-39
 

االلتددطام المحتمددل هددو التددطام رددد ينشددأ مددو أحددداه اددابقة ووحددوده ادديتأكد خقدد  بورددوع أو عدددم ورددوع حددده أو أحددداه 

و ماتقبلية غير مؤكددة ليادت ضدمو الادي رة الكاملدة للمحموعدة  أو هدو التدطام حدالل غيدر مادحل بادبب أنده لديء مد

المحتمل أو تدخقاً خارحاً للموارد ايكوو م لوباً لتاديد االلتطام. وخل حالة عددم إمكانيدة ريداء مبلد  االلتدطام بموثوريدة 

 كاخية خإو المحموعة ال تقوم بتاحيل االلتطامات المحتملة لكنها تفصح عنها خل القوائم المالية ا ولية الموحدة.
 
 إثبات اإليرادات 1-10
 

يرادات  صاخية مو الخصومات  عند تقديم الخددمات اادتناداً إلدى إمكانيدة الوصدول إلدى أو اادتخدام شدبكة يتم إثبات اإل

 المقاام ومراخقها. ويتم احتااب إيرادات االاتخدام بناًء على أحطاء الدرائق الماتخدمة  وخقاً لألاعار المعتمدة. 
 

 اتها على مدى الفترة التل يتم خيها تقديم الخدمات. يتم تأحيل الراوم الصادر بشأنها خواتير مقدماً ويتم إثب 

 .يتم إثبات إيرادات الخدمات المقدمة للعمالء التل لم تصدر بها خواتير  خل الفترة المتعلقة بها 

  يتم إثبات إيرادات الخدمات المقدمة للعمالء عند تحصيلها إوا كاو لدى الشركة درحة عالية مو عدم التأكدد

 ا.مو إمكانية تحصيله
 
 تكلفة الخدمات 1-13
 

تمثل حميف التكالي  التل تكبدتها المحموعة لتقديم الخدمات ولها ارتبا  مباشر باإليرادات المتولدة مو ااتخدام الشدبكة 

 -ويتم إثباتها خل خترات تنفيو المكالمات وات الصلة بما خيها :
 

 وق تقدديم خددمات االتصداالت بالمملكدة الراوم الحكوميدة وهدل التكدالي  المترتبدة علدى المحموعدة مقابدل حقد

 والدول الماتثمر بها بما خل ولك ااتخدام ال ي  الترددي.
 

  راددوم ااددتخدام الشددبكات الخارحيددة والمتمثلددة خددل تكددالي  الددرب  بشددبكات اتصدداالت أحنبيددة ومحليددة متعلقددة

 بمكالمات عمالء المحموعة.
 
 المصروفات البيعية والتسويقية 1-11
 

الي  التل تكبدتها المحموعة ولها ارتبا  مباشر بتاويق وتوطيدف وبيدف الخددمات. وتادحل عندد حددوثها تمثل حميف التك

إوا لددم يتاددو تحديددد الفتددرات الماددتفيدة منهددا  أمددا إوا أمكددو تحديددد الفتددرات الماددتفيدة خيددتم تحميلهددا علددى الفتددرات وات 

 الصلة.
 
 المصروفات العمومية واإلدارية  1-11
 

اري  التشددغيلية التدل تكبدددتها المحموعدة والتددل ال يمكدو رب هددا بشدكل مباشددر بتكدالي  الخدددمات أو تمثدل حميددف المصد

بالمصاري  البيعية والتاويقية. وتاحل عندد حددوثها إوا لدم يتادو تحديدد الفتدرات المادتفيدة منهدا  أمدا إوا أمكدو تحديدد 

 الفترات الماتفيدة خيتم تحميلها على الفترات وات الصلة.
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 ربح السهم 1-14
 

يتم احتااب عائد الاهم مو ا ربا  على أااء رامة الدخل مو العمليات التشغيلية والعمليات ا خدرى ) المصدروخات 

  وصاخل الدخل للفترة المالية  علدى المتواد  المدرحح الملكية غير الماي رةواإليرادات ا خرى    ربل ااتبعاد حقوق 

 لعدد ا اهم القائمة خالل الفترة.
 

 المشتقات المالية 1-15
 

تاتخدم المحموعة ا دوات المالية المشتقة إلدارة التعرم  اعار الفائدة ومخا ر أاعار الصدر  ا حنبدل   بمدا خدل 

ولك العقود اعحلة و اعر الفائدة لمبادلة العمالت. يتم رياء المشدتقات بشدكل مبددئل بالقيمدة العادلدة خدل تداري  الددخول 

الحقا إعادة ريااها بالقيمة العادلة خل تاري  كل خترة مشمولة بالتقرير. ويدتم االعتدرا  خدورا بدالربح للعقد المشتق ويتم 

الموحدة   ما لم تكو ا داة المشتقة مخصصة وخعالة كأداة تحو    وخل هوه الحالدة ا ولية أو الخاارة خل رائمة الدخل 

 .الموحدة على  بيعة العالرة التحو يةا ولية يعتمد توريت االعترا  خل رائمة الدخل 
 

تخصص المحموعة مشتقات محددة إما كتحو ات على القيمة العادلة لألصول والخصوم المعتدر  بهدا أو االلتطامدات 

غيددر المعتددر  بهددا بااددتثناء مخددا ر العمددالت ا حنبيددة )القيمددة العادلددة للتحددو     التحددو  مددو التقلبددات خددل التدددخقات 

ا أو تعطى إلى مخا ر معينة ترتب  بأصول وخصوم محددة أو مخا ر العمالت ا حنبيدة خدل التطامدات النقدية التل إم

 المنشأة الغير معتر  بها )تحو  التدخق النقدي .
 

التغيرات خل القيمة العادلدة للمشدتقات التدل تدم تخصيصدها والمؤهلدة كتحو دات بالقيمدة العادلدة يدتم االعتدرا  بهدا خدل 

لية الموحدة   حنبا إلى حنب مف أي تغيرات خل القيمة العادلة لألصول أو الخصوم المغ اة. خدل حالدة رائمة الدخل ا و

التحو  للتدخقات النقدية   يتم االعترا  بالحطء الفعدال مدو التغيدرات خدل القيمدة العادلدة للمشدتقات التدل تدم تخصيصدها 

أو الخاارة المتعلقدة بدالحطء غيدر الفعدال يدتم االعتدرا   والمؤهلة كتحو  للتدخقات النقدية خل حقوق المااهميو. الربح

 به على الفور خل رائمة الدخل ا ولية الموحدة.
 

يتم التور  عو إتباع محاابة التحو  عندما تقوم المحموعة بإلغاء عالرة التحو   أو بيف أداة تحدو    أو إنهاءهدا   أو 

و . أي ربح / خاارة متراكمدة خدل ولدك الوردت ادتبقل خدل حقدوق مماراتها أو أنها لم تعد تلبل مت لبات محاابة التح

 المااهميو ويتم االعترا  بها خل رائمة الدخل ا ولية الموحدة عندما ال يكوو حدوه المعاملة متورعاً.
 

 األطراف ذات العالقة 1-16
 

  عدو حميدف العمليدات وات تقوم المحموعة خالل دورة أعمالها العادية بالتعامدل مدف أ درا  وات عالردة ويدتم اإلخصدا

ا همية النابية مف ا  را  وات العالرة بغم النظر عدو وحدود أو عددم وحدود أرصددة لهدوه العمليدات بنهايدة الفتدرة 

المالية. ويكوو اإلخصا  عو العمليدات وات ال بيعدة المتماثلدة دخعدة واحددة عددا تلدك التدل يكدوو خيهدا اإلخصدا  إخراديداً 

 مليات بيو ووي العالرة على البيانات المالية للمحموعة.ضرورياً لفهم تأثير الع
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 استثمارات مسجلة وفق طريقة حقوق الملكية وأخرى -1
 

 تتكوو االاتثمارات الماحلة وخق  ريقة حقوق الملكية وأخرى مما يأتل:
 

 م1031  م4103  )بآالف الرياالت السعودية(

     ية:استثمارات مسجلة وفق طريقة حقوق الملك

 0520256.6  355515061  الشركات الطميلة

 015.1.5142  757155305  المشاريف المشتركة

 0450605.11  951875367  مجموع االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية

 105022  715811  االستثمارات األخرى

  951605999  04500.5422 

               
 الخددارحل خددل محموعددة بيناريددانا حددل إء إم القابضددة هاامددت المحموعددة بمراحعددة ااددتثمارر  م4101خددالل عددام 

. وعليده االادتثمار ابمدا خدل ولدك  ريقدة إدارتهدا وتحديدد مددى الادي رة الفعليدة المشدتركة علدى هدو )مشروع مشدترك 
لتشددغيلية خددل محموعددة ورعددت تعددديل خددل االتفاريددة مددف بددارل الشددركاء خددل محموعددة بيناريددانا خيمددا يتعلددق بحقورهددا ا

 اادتثمارهامعالحدة  رامت المحموعة بالتور  عدو وبناء على ولك )احدى الشركات التابعة لمحموعة بيناريانا .إيرايل
م رامددت 4101خددالل الربددف االول  .م4101إبتددداء مددو الربددف الثددانل  خددل محموعددة إيرادديل  ب ريقددة حقددوق الملكيددة
مليدوو لاير ادعودي خيمدا يخدص إادتثمارها  011رات )الشهرة  بمبل  المحموعة بتاحيل مخصص هبو  خل االاتثما

   .خل محموعة إيرايل
     

 األصول غير الملموسة، صافي -4
 

 م ما يلل:4102مارء  10كما خل تتضمو االصول غير الملمواة 
 

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

تصاالت الكويتية )خيفا  والبدال  إل% مو شركة ا46م على نابة .411ة خل ديامبر تصاالت الاعوديإلحاطت شركة ا

مليوو لاير اعودي باعر الصر  كمدا خدل ولدك التداري    .61مليوو دينار كويتل أي ما يعادل حوالل  01رأامالها 

ديادمبر  2حاري لهدا خدل وتعمل هوه الشركة خل محال خدمات الهات  الحوال خل الاوق الكويتل , ورد بدأ التشغيل الت

تصاالت الكويتية )خيفا  وتعالا اادتثمارها خيهدا ب ريقدة التوحيدد إلتصاالت الاعودية تدير شركة اإلم.محموعة ا4111

 لاي رتها على الايااات المالية والتشغيلية وولك بابب تمثيلها خل محلء إدارتها بأغلبية ا عضاء.
 

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

تصداالت إلم بمملكدة البحدريو  وتمتلدك شدركة ا4110تأاات إء تل ادل البحدريو )خيفدا  )م. م. ب. م  خدل خبرايدر 

مليددوو ديندار بحريندل أي مددا  0.% مدو شددركة إء تدل ادل البحددريو ) خيفدا   والبدال  رأادمالها 011الادعودية نادبة 

الصدر  كمدا خدل ولدك التداري   وتعمدل هدوه الشدركة خدل كاخدة خددمات  مليوو لاير ادعودي بادعر 26.يعادل حوالل 

تصدداالت الدوليددة والن دداق العددريم والخدددمات ا خددرى وات الصددلة بالاددوق البحرينيددة  ورددد إلتصدداالت المتنقلددة واإلا

 م.4101مارء  1بدأت التشغيل التحاري خل 
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 :ارءم 10وخيما يلل تفاصيل ا صول غير الملمواة  صاخل كما خل 
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 م4103

 
 م1031

      

 
 تراخيص

 
159605789  251.65400 

 
 %  خل شركة بل تل أكايء تيليكوم 01 11الشهرة الناتحة مو شراء حصة  

   00 ايضا )انظر 
-  2105411 

 
 أخرى

 
6105143  1105114 

   
455935010  0511.5400 

     
 
          المرابحات  -5

 وتتمثل خل:
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 م4103

 
 م1031

      

 
 الحطء المتداول

 
356735677  0520050.0 

 
 الحطء غير المتداول

 
657735195  051145001 

   
854415071  00540.5.60 

 
أصدول ثابتدة  حددى مليوو لاير مقابل رهدو  .01يتضمو الحطء غير المتداول مو المرابحات على مرابحات بحوالل 

 . إء تل ال البحريو الشركات التابعة )
 
 تكلفة الخدمات -6

 :تتكوو تكلفة الخدمات مما يأتل
 

 م1031  م1034  )بآالف الرياالت السعودية( 

      

 450115000  150385014  راوم ااتخدام الشبكات الخارحية 

 050115100  350175078  الراوم الحكومية ) *   

 6115200  7355544    وصيانةإصال 

 0045011  4685080  تكالي  الموظفيو 

 0005012  3335798  إيحارات معدات وممتلكات وايارات 

 015.14  115191   باعة ب ارات هاتفية وماتلطمات مكتبية 

 5014..  645373  مصروخات المراخق 

 1105014  3145454  أخرى 

   455735551  250.0520. 

 
 ومصروفات االتصاالت والبريد والتوصيل واألمن والسالمة. "أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها: استشارات 
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 يلل تفاصيل الراوم الحكومية: خيما)*( 
 

 م1031  م1034  )بآالف الرياالت السعودية( 

      

 1215.01  8535115  راوم تقديم الخدمة تحارياً  

 615126  665198  راوم الرخصة 

 .0015.2  3395145  راوم ااتخدام ال ي  الترددي 

   350175078  050115100 

 
 

 )بآالف الرياالت السعودية(                            
 

 م1031  م1034 

 .001541  9465919      الشركة

 0015002  905349  بارل شركات المحموعة

  350175078  050115100 

           
 المصروفات البيعية والتسويقية -7
 

 تتكوو المصروخات البيعية والتاويقية مما يأتل:  
 
 م1031  م1034  )بآالف الرياالت السعودية( 

      

 4045616  3065377  دعاية وإعالو 

 .0025.0  3065495  عمولة مبيعات 

 0105.14  5315084  تكالي  الموظفيو 

 .41.506  1595109  حصيلهامصرو  الديوو المشكوك خل ت 

 645140  115135   باعة ب ارات هاتفية وماتلطمات مكتبية 

 .14514  695139  إصال  وصيانة 

 0445001  3145035  أخرى 

   351095534  0520.561. 
 

لتوصيل "أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها: إيجارات معدات وممتلكات وسيارات ومصروفات االتصاالت والبريد وا
 .واالستشارات واألمن والسالمة
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 العمومية واإلدارية المصروفات   -8   
 اإلدارية مما يأتل:والعمومية  تتكوو المصروخات  
 
 م1031  م1034  )بآالف الرياالت السعودية( 

      

 .1125.1  4395814  تكالي  الموظفيو 

 105010  845106  إصال  وصيانة 

 615201  605680  رات معدات وممتلكات واياراتإيحا 

 15.11.  135116  ااتشارات وأتعاب رانونية ومهنية 

 0.5161  385090  مصروخات المراخق 

 0015612  975130  أخرى 

   7335446  .215011 
 

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

 
 االستهالك واإلطفاء  -9    

 
 يتكوو االاتهالك واإل فاء مما يأتل:

 
 م1031  م1034  )بآالف الرياالت السعودية( 

      

 050405106  354195347  ااتهالك 

 025611  3855449  إ فاء 

   356145596  056005.12 
             
      

 صافيبال ،أخرى -اإليرادات والمصروفات األخرى  -30
 

 أخرى  بالصاخل: -تتكوو االيرادات والمصروخات ا خرى
 
 م1103  م4103  )بآالف الرياالت السعودية( 
      
 14250.0  1135158  إيرادات متنوعة 
  4.15261)  644  بيف / ااتبعاد الممتلكات والمنشآت والمعدات  خاائرمكااب / ) 
  0465610)  (3315799)  مصروخات متنوعة 
   1085101  (.05102  
 

مليوو لاير اعودي ناتحة عو مشروع  ..4م بااتبعاد أصول ثابتة ريمتها الدخترية 4101رامت الشركة خالل الربف االول 

     التحقق مو االصول الثابتة الوي نفوته.
 
 والضرائب مخصص الزكاة  -33
 

ونتا عنه خرق عو المخصص  م4102خالل الربف االول مو عام  م بشكل نهائل4101الطكوي لعام  تم أعداد االررار

بابب ارتفاع رصيد االربا  المبقاة وانخفام ارصدة االاتثمارات بشكل  اعودي  مليوو لاير 000بمبل  وولك المقدر 

  كبير.
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 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  -31
  
 االرتباطات  
 

ل المحموعددة خددالل مماراددة نشددا ها االعتيددادي خددل ارتبا ددات متعلقددة بمصددروخات رأاددمالية حوهريددة )أ   تدددخ

المصددروخات الرأاددمالية ارتبا ددات خيمددا يتعلددق بمشددروعات تواددعة الشددبكة. بلغددت وبصددورة أاااددية 

مليدوو  45600 م4101مدارء  10مليوو لاير اعودي ) ...45م حوالل 4102 مارء 10 القائمة كما خل

  .اعودي لاير
 

يددتم ااددتئحار أراٍم ومبدداٍو الاددتخدامها خددل عمليددات المحموعددة بموحددب تعهدددات إيحددار تشددغيلية تنتهددل خددل  )ب  

تواري  مادتقبلية مختلفدة. وردد بلد  إحمدالل مصدروخات اإليحدار بموحدب عقدود اإليحدار التشدغيلية خدالل الربدف 

 .  مليوو لاير اعودي 410مبل   م :4101ل ) الربف ا و مليوو لاير اعودي .00مبل  م 4102ا ول لعام 
 

لدددى شددركة االتصدداالت الاددعودية ااددتثمار خددل صددندوق رأء المددال الحددريء المتخصددص باالاددتثمار خددل    ج)

الشركات الناشئة والصغيرة والمتوا ة الححم التل تعمل خل محداالت االتصداالت و تقنيدة المعلومدات بالادوق 

 02تضددمو أو تلتددطم الشددركة بطيددادة ااددتثمارها خددل الصددندوق بمبلدد  الاددعودي و ا اددواق العالميددة ا خددرى  ي

ادنوات مدو إنشدائه  علمداً بدأو الصدندوق تدم  1مليوو لاير اعودي عند ال لب مدو ربدل مددير الصدندوق خدالل 

 م.4100إنشائه خل عام 
 

 االلتزامات المحتملة 
 

وى رضائية وم البات أخرى. وال يتورف أو تواحه الشركة خالل مماراة نشا ها االعتيادي إحراءات رانونية ودعا -

 يكوو لها تأثير حوهري على مركط الشركة المالل أو نتائا عملياتها المبينة خل هوه القوائم المالية.
 

خ اب  واعودي تتضممليوو لاير  15006م تبل  4102 مارء 10لدى المحموعة خ ابات ضماو رائمة كما خل  -

مليوو لاير اعودي  لصالح شركة اكء ال خيما يخص  162)ما يعادل  مليوو دوالر امريكل .0ضماو بمبل  

والتل ال تطال ريد البت مف الحهات   00)انظر ايضا     لشركة بل تل اكايءVATضرائب القيمة المضاخة )

حة وبناءاً على المع يات الحالية واالاتشارات الضريبية التل تم الحصول عليها خإو النتي .الضريبية االندونياية

 اتكوو لصالح شركة بل تل أكايء.المتورعة 
 
 األدوات المالية  -31
 

 القيمة العادلة   

هيي المبلييل الييكي يمكيين أن تييتم بييل مبادليية أصييل أو سييداد إلتيزام بييين أطييراا مطلعيية وراابيية فييي التعامييل وبشييروط تعامييل 
م والمبيندة خدل 4101م و4102 مارء 10خل إو القيمة الماحلة لكل ا دوات المالية تقارب ريمتها العادلة كما عادلة. 

  ما يأتل:
  تعتبر القيمة العادلة لكل مو النقد وما يماثله   حاابات المدينيو والدائنيو وا رصدة المدينة والدائنة

 ا خرى مقاربة للقيمة الماحلة نتيحة ل بيعة خترتها رصيرة ا حل.

 اً  اعار الاوق.تاتند القيمة العادلة لألاهم خل ا اواق النش ة وخق 

 .تاتند القيمة العادلة للاندات الحكومية والقروم على التدخقات النقدية المخصومة 

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

 مخاطر معدالت العوائد
   

تأثير التغيرات خل معدالت العوائد خل الاوق على المركط المالل للمحموعة وتدخقاتها هل مخا ر متعددة تتعلق ب

النقدية. وتدير المحموعة تدخقاتها النقدية عو  ريق مراربة التوريت بيو التدخق النقدي المحصل والتدخق النقدي 

ل أرصدة يحتفظ بها كمرابحة الماتخدم. ويتم ااتثمار الفائم النقدي لطيادة دخل المحموعة مو العوائد مو خال

 وودائف رصيرة و ويلة ا حل. إال أو مخا ر معدالت العوائد خل هوا الخصوص ال تعتبر حوهرية. 
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 مخاطر تغير أسعار الصرف 
 

هل مخا ر التغير خل ريمة ا دوات المالية بابب التغيرات خل أاعار صر  العمالت ا حنبية. تقوم اإلدارة 

ر صر  العملة ا حنبية والدخول خل اتفاريات تحو  عند الحاحة  للحد مو مخا ر تغير أاعار بمراربة تقلبات أاعا

الصر    كما أو العملة الرامية للمحموعة هل اللاير الاعودي وهو العملة ا اااية التل تتعامل بها المحموعة 

 واعره ثابت حالياً وبهامم باي  مقابل الدوالر ا مريكل.
 

 مخاطر االئتمان
 

هل مخا ر عدم ردرة ا  را  ا خرى على الوخاء بالتطاماتها تحاه المحموعة مما يؤدي إلى تكبد المحموعة 

لخاارة مالية. تتكوو ا دوات المالية التل رد تعرم المحموعة لمخا ر تركط المديونية بشكل رئيال مو 

لنقدية خل عدد مو المؤااات المالية وات ا رصدة النقدية وحاابات المدينيو. تقوم المحموعة بإيداع أرصدتها ا

القدرات االئتمانية العالية وتباشر ايااة للحد مو ححم أرصدتها المودعة خل كل مؤااة مالية. وال تعتقد 

المحموعة بوحود مخا ر عدم كفاءة كبيرة مو هوه المؤااات المالية. وال تعتقد المحموعة أنها عرضة لمخا ر 

علق بحاابات المدينيو نظراً لقاعدة عمالئها المتنوعة )اكنية  مهنية  مؤااات تحارية تركط المديونية خل ما يت

 كبرى ومؤااات عامة  التل تعمل خل محاالت عمل متنوعة موطعة على منا ق عديدة.
 

 مخاطر السيولة
 

ة با دوات هل مخا ر تعرم المحموعة لصعوبات خل الحصول على ا موال الالطمة لمقابلة االلتطامات المرتب 

المالية. تدار الايولة عو  ريق التأكد بشكل دوري مو توخرها بمقادير كاخية لمقابلة أية التطامات ماتقبلية. وال 

 تعتِبر المحموعة أنها عرضة لمخا ر حوهرية متعلقة بالايولة.
 

 المعلومات القطاعية   -34  
 

 وفقاً ألنشطة المجموعة الرئيسية -
 

ر اعاتها التشغيلية الرئياة على أااء نوع الخدمات المقدمة مو ربل المحموعة وتتم  رامت المحموعة بتحديد 

المعامالت بيو الق اعات التشغيلية وخقاً لألحكام والشرو  التحارية المعتادة. ال يوحد هناك إيرادات أو مصاري  

 حوهرية هامة أخرى بيو الق اعات. 
 

 عة خل:تتمثل الق اعات التشغيلية الرئياة للمحمو 

  ر اع الحوال  وتشمل خدماته الرئيادة: الهدات  الحدوال وخددمات الحيدل الثالده والرابدف والب اردات مادبقة الددخف

 والتحوال الدولل والراائل.

 .ر اع الهات   وتشمل خدماته الرئياة: الهات  الثابت وهوات  الب ارة واالتصال البينل واالتصاالت الدولية 

 اته الرئياة: الدوائر المؤحرة لنقل البيانات وخ  العميل الررملر اع المع يات  وتشمل خدم(DSL) .واإلنترنت 

 .غير الموطعة: وتشمل بعم العناصر التل ال يمكو رب ها بالق اعات التشغيلية الرئياة للمحموعة 
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 :م1034مارس  13ي للثالثة أشهر المنتهية فوفقاً ألنشطة المجموعة الرئيسية ويبين الجدول التالي المعلومات 
 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 الجوال
 

 الهاتف
 

 المعطيات
 

 غير موزعة / تسويات
 

 اإلجمالي

 إيرادات الخدمات
 

658475394  351115011  157005939  15745  3057815893 

 إيرادات الربط البيني
 

4115410  151345310  1885961  -  150155531 

 مصروفات الربط البيني
 

(351435419)  (5115103)  (351635881)  -  (150155531) 

 صافي إيرادات الخدمات
 

650185385  150315961  357175999  15745  3057815893 

 االستهالك واإلطفاء
 

8665973  5595880  3505501  475141  356145596 

 صافي الدخل
 

351315381  (1875330)  351455577  395186  151905916 

  
         

 إجمالي األصول 
 

1857145868  1450115730  955415156  1653615606  8854745440 

 إجمالي الخصوم
 

3455075510  758405968  154035014  553135915  1058735447 
 

 ي :لعلى النحو التام 1103مارس  13للثالثة أشهر المنتهية في  وفقاً ألنشطة المجموعةوقد كانت المعلومات 
 

 )بآال  الرياالت الاعودية 
 

 الجوال
 

 الهاتف
 

 المعطيات
 

 غير موزعة / تسويات
 

 اإلجمالي

 0052.15110  115161  451105114  050115200  51015011.  إيرادات الخدمات

 إيرادات الرب  البينل
 

2125110  45.115461  46.5001  -  1511150.1 

 مصروخات الرب  البينل
 

(05120502.   (2005114   (051105600   -  (1511150.1  

 صاخل إيرادات الخدمات
 

050045001  152105101  450405401  115161  0052.15110 

 االاتهالك واإل فاء
 

1045106  0425011  0215100  205621  056005.12 

 صاخل الدخل
 

6005106  (6.5110   052015040  (0145010   050205061 

  
         

 إحمالل ا صول 
 

1150105010  4051005.40  .51015120  4151015411  1254405.66 

 إحمالل الخصوم
 

0054105.16  05..15141  15100500.  2561051.0  1456.05... 
 

 وفقاً لعمليات المجموعة -
 رامت المحموعة بتقايم عملياتها التشغيلية الرئياية إلى عمليات محلية ودولية.

 

 :مارس 13الجدول التالي المعلومات وفقاً لعمليات المجموعة خالل السنة المنتهية في ويبين 

 م 1034

  
 العمليات المحلية

 
 العمليات الدولية

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

المملكة العربية 
  السعودية

إس تي سي 
  البحرين

شركة إنتقرال 
  القابضة

شركة 
االتصاالت 

 الكويتية

       
 

 
 

 

          
 

 
 

 
 

  ( *إيرادات الخدمات ) 
959405174  1115747  915849  7175145       

  
             

  ( **إجمالي األصول ) 
30154465535  156965658  4455116  151935139       

               
 سعودي. ( ألف لاير1135414بلغ )( تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة بإيرادات الخدمات م *) 

 سعودي. ( ألف لاير3955055188( تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة باألصول مبلغ ) **) 
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  م 1031

  
 العمليات المحلية

 
 العمليات الدولية

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

المملكة العربية 
  السعودية

إس تي سي 
  البحرين

رال شركة إنتق
  القابضة

شركة 
االتصاالت 

 الكويتية
 

شركة بي تي 
  أكسيس تيليكوم

   

               
 إيرادات الخدمات ) *  

 
015160520.  4..5142  0125041  0465114  4665160     

  
             

  إحمالل ا صول ) **  
105..25002  450415262  20654.1  0500.5210  151.65102     

               
 اعودي.   أل  لاير065060) *   تبل  ريمة تاويات توحيد القوائم المالية المتعلقة بإيرادات الخدمات مبل  )

 اعودي.    أل  لاير0251105010) **   تبل  ريمة تاويات توحيد القوائم المالية المتعلقة با صول مبل  )
 

 ونيسيابي تي أكسيس تيليكوم انداستبعاد شركة  -35
 

كأصددول  التابعددة رامددت المحموعددة بإعددادة تصددني  ااددتثمارها خددل شددركة بددل تددل أكادديء تيليكددوم  4101خددالل عددام 

لددولك التصددني    رامددت المحموعددة بإعددادة ريدداء صدداخل ا صددول المتعلقددة باالاددتثمار بالقيمددة  للبيددف. وخقدداً محددتفظ بهددا 

 .عوديمليوو لاير ا 612العادلة واعترخت بخاائر محققة بلغت 
 

م؛ ورعددت المحموعددة اتفاريددة لبيددف حصددتها كاملددة خددل شددركة بددل تددل أكادديء تيليكددوم 4101اددبتمبر  46وبتدداري  

تصدداالت إل% بشددكل غيددر مباشددر  الددى شددركة اكددء ال  وهددل احدددى شددركات ا15.40بشددكل مباشددر  و  011501)

 اً تقريبد ادعودي مليدوو لاير 15421 مليدوو دوالر  أي مدا يعدادل 160تصاالت اإلندونياية بمبلد  إلالكبرى خل اوق ا

% مو أاهم الشركة. باإلضاخة لولك ورعت المحموعة تاوية مف المقرضيو الرئيادييو و الددائنيو االخدريو 011مقابل 

اددداد ديددوو شددركة أكادديء للمقرضدديو الرئيادديو والدددائنيو خددل  متحصددالت البيددفيددتم ااددتخدام  حيددهبلشددركة أكادديء 

   .االخريو
 

الحهدات المحموعدة صدفقة البيدف بعدد الحصدول علدى حميدف المواخقدات الالطمدة مدو اكملدت   4102مدارء  00 بتاري 

 .الاوق اإلندونيالمو المحموعة ولك خرحت وبناءاً على  التنظيمية خل  اندونيايا
     

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

  

 )بآالف الرياالت السعودية( أصول محتفظ بها للبيع

 452045604 صاخل  الممتلكات والمنشآت والمعدات

 01050.1 االصول غير الملمواة صاخل

 01.5022 المصروخات المدخوعة مقدماً واالصول المتداولة االخرى

 4115102 النقد وما يماثله

 0015604 أخرى
 

155405191 
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 ل المحتفظ بها للبيعخصوم متعلقة بصورة مباشرة بأصو

 452625.26 المرابحات 

 005210. المصروخات الماتحقة

 2225212 حاابات الدائنيو

 2105014 أخرى

 450715761 

  

 مستحقات نتجت عن إعادة تصنيف االصول كمحتفظ بها للبيع

 

985434 

 المستبعدة الخصومصافي 

 

6135885 

 

   بي تي اكسيس تيليكوم شركة استبعادو الخسائر الناتجة عن  مكاسبال ( ب

 :1034ت خالل الربع األول موالتي ت
 

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 - الماتلم بواا ة محموعة االتصاالت الاعوديةالعوم 

 6105110  الماتبعدةصاخل الخصوم 

  .060501) المتعلقة بصاخل الخصوم الماتبعدةحقوق الملكية غير الماي رة 

  0105.41) 4102 خالل الربف االولمحموعة التاويتها مو ربل مت تأرصدة إضاخية 

 615006 رائمة الدخل الى التحو  و خروق الترحمة تغيراالحتيا يات الناتحة مو  اعادة تدوير مكااب

 15010 )ماحلة مو ضمو االيرادات والمصروخات االخرى( مكااب االاتبعادصاخل 
 

المتعلقة بشدركة بدل تدل أكاديء و المتبقية و لاير اعودي مو االحتيا يات االخرىمليو 426كما تم اعادة تدوير مبل  

 الى االربا  المبقاة.
 

 شركة االتصاالت العامة المحدودة "برافو"  -36
 

شدركة اتفاريدة مدف الشدركة الو نيدة العالميدة ا  طي بتوريدف تصاالت الادعودية إلشركة ارامت  4101 أكتوبر 10 خل

تصدداالت القابضددة )ويشددار اليهمددا بددال ر  اعخددر  والتددل تددم إلوالشددركة الو نيددة الخليحيددة لة محدددود ةماددؤوليوات 

وهدل شدركة وات مادئولية محددودة ادعودية الدى  "براخدو"تصاالت العامة المحدودة إلبموحبها نقل كامل ملكية شركة ا

لدى أو يددخف ال در  اعخدر مبلد  ع وولك مقابل تاوية لحميدف مادتحقاته حيده تدم االتفداق  تصاالت الاعوديةإلشركة ا

   لشركة االتصاالت الاعودية. نقل ملكية كامل أصول شركة براخو باإلضاخة إلى اعودي مليوو لاير 422
 

تصاالت التل تعمدل خدل المملكدة العربيدة الادعودية عدو  ريقدة اتفاريدة بنداء تشدغيل إلشركة براخو هل احدى شركات ا

حيدده بدددأت براخددو عملياتهددا خددل عددام   ةاددن 00االت الاددعودية بعقددد مدتدده تصددإل  مددف شددركة اBOTانتقددال الملكيددة )

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

 علددى الحصددول بعدددنقددل ملكيددة شددركة براخددو لشددركة االتصدداالت الاددعودية  ت احددراءات  اكتملدد4102يندداير  11خددل 

 .قة الحهات التنظيميةمواخ
 

مليددوو لاير اددعودي مقابددل ماددتحقات شددركة  110الماددتحوو عليهددا خددل تدداري  الشددراء  براخددو بلدد  صدداخل اصددول

كمخصدص  ادعودي مليدوو لاير 0.0تم تاحيل مبلد  مليوو لاير اعودي. 414البالغة و المتبقية االتصاالت الاعودية

القيمدة  بتوطيدفالتقدارير الخاصدة ومدو المتوردف اادتكمال  اتحوو عليها.القيمة العادلة لصاخل االصول الم بتحديد مرتب 

 .مو تاري  االاتحواو خالل عامالعادلة لصاخل ا صول 
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 األحداث الالحقة -37
 

القدوائم الماليدة   م 4102 ابريدل 40المواخدق  هدـ )0210حمدادى اعخدرة  40االثنديو يدوم اعتمد محلء اإلدارة  -

االول مليدوو لاير عدو الربدف  05011ا توطيف أربدا  أوليدة مقددارهبو أرر م 4102االول ا ولية الموحدة للربف 

 . لاير عو كل اهم 15.0بوارف  م 4102مو عام 
 

 4هدـ المواخدق 0210 حمدادى ا خدرة 4بناء علدى مواخقدة الحمعيدة العامدة العاديدة لماداهمل الشدركة والمنعقددة خدل  -

  لاير للادهم وبإحمدالل مبلد   15.0م بواردف ) 4101الرابف مو عام م على توطيف أربا  عو الربف 4102أبريل 

م  4102أبريددل  00هددـ المواخددق 0210 حمددادى االخددرة 00  مليددوو لاير اددعودي خقددد تددم يددوم  05011ردددرة ) 

 توطيف ا ربا  الماتحقة لمااهمل الشركة.
 

  أرقام المقارنة -38
 

م لتتماشدى مدف التصدني  المادتخدم 4101مدارء  10المنتهيدة خدل لقد تم إعدادة تصدني  بعدم أرردام المقارندة للفتدرة 

 م.4102مارء  10للفترة المنتهية خل 

 

 
 

    

 
 


