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 :مملكة البحرٌن –)ش. م. ب. م(   (فٌفا  البحرٌن )إس تً سً شركة 
 

شةركة اتتصةاتت وتمتلة   البحةرٌن م بمملكةة 1002فبراٌر ( )ش. م. ب. م( فً VIVA) البحرٌنإس تً سً  تأسست

ملٌةون    750سي مةا ٌعةادل حةوالً ملٌةون دٌنةار بحرٌنةً 75 البةال  اتساسةً % مةن رسسةمالها300نسبة  السعودٌة

تعمةل هة ا الشةركة فةً كافةة خةدمات اتتصةاتت المتنقلةة واتتصةاتت سعودي بسعر الصةر  كمةا فةً  لة  التةارٌ . و

مةارس  1  وقةد بةدست التشةغٌل التجةاري فةً والخدمات األخرى  ات الصلة بالسوق البحرٌنٌةة والنطاق العرٌضالدولٌة 

 م.1030
 

 مملكة البحرٌن –شركة الخلٌج لإلعالم الرقمً القابضة )انتغرال(  )ش. م. ب. م( 
 

مملكة البحرٌن   وهً شركة قابضة تمل  حصصاً فةً شةركات تعمةل فةً فً  م1002تم تأسٌس ه ا الشركة فً ٌونٌو 

% مةةن 53ودٌة نسةةبة وتمتلةة  شةةركة اتتصةةاتت السةةعفةةً دول الخلةةٌ    مجةةال خةةدمات المحتةةوى والرةةيم الرقمةةً

وتةةم زٌةةادة نسةةبة  .ملٌةةون   سةةعودي 120سي مةةا ٌعةةادل حةةوالً  دٌنةةار بحرٌنةةًملٌةةون  12رسسةةمالها اتساسةةً البةةال  

 %.73لتصبح  م 1033دٌسمبر 31الملكٌة فً 
 

 المملكة العربٌة السعودٌة - )سٌلكو(شركة سٌل للتوزٌع واالتصاالت المحدودة 
 

م وتعمةل فةً تجةارة 1002واتتصاتت المحدودة فً المملكة العربٌة السعودٌة فً ٌنةاٌر تم تأسٌس شركة سٌل للتوزٌع 

وبٌةةع األلةةً معةةدات اتتصةةاتت وخةةدمات الحاسةةب سجهةزة واتتصةةاتت وشةةحن بطاقةةات  الجملةة والتجزئةةة فةةً خةةدمات 

وتعمةل الشةركة فةً السةوق  وإرادة بٌع كافة خدمات اتتصاتت الثابتة والمتنقلةة وصةٌانة وتشةغٌل المجمعةات التجارٌةة 

 ملٌون   سعودي.30البال   اتساسً % من رسس مالها60السعودي وتمل  شركة اتتصاتت السعودٌة 
 

 دولة الكوٌت : –شركة االتصاالت الكوٌتٌة ) فٌفا ( ) ش.م.ك.م(
 

ركة اتتصةاتت شةل األساسةً  مالال % من رسس16م رلى نسبة 1007فً دٌسمبر شركة اتتصاتت السعودٌة حازت 

ملٌون   سةعودي بسةعر الصةر  كمةا فةً  650سي ما ٌعادل حوالً  ملٌون دٌنار كوٌتً 50البال  ( VIVA) الكوٌتٌة

    ل  التارٌ .
 

مجمورة اتتصاتت السعودٌة تدٌر شركة اتتصاتت الكوٌتٌة )فٌفا( وتعال  استثمارها فٌهةا بطرٌقةة التوحٌةد لسةٌطرتها 

 .ٌة والتشغٌلٌة و ل  بسبب تمثٌلها فً مجلس ادارة شركة اتتصاتت الكوٌتٌة بأغلبٌة اترضاءرلى السٌاسات المال
 

دٌسةمبر  4فةً لهةا   وقد بدس التشغٌل التجةاري فً السوق الكوٌتً  تعمل ه ا الشركة فً مجال خدمات الهات  الجوالو 

 .م1002
 

 :) إن تً إس سابقاً ( -جمهورٌة اندونٌسٌا  –شركة بً تً أكسٌس تٌلٌكوم اندونٌسٌا 
 

رلى رخصة تشةغٌل شةبكة الهةات  الجةوال بتقنٌةة الجٌةل الثالةد فةً اندونٌسةٌا  وقةد بةدست بً تً سكسٌس حصلت شركة 

حازت شركة اتتصةاتت السةعودٌة رلةى  بالسوق اتندونٌسٌة. م1002فً الربع األول من رام  التجارٌةبتقدٌم خدماتها 

سي  ةروبٌة اندونٌسةٌ نترٌلٌو 1,1والبال  رسسمالها اتساسً  م1007فً سبتمبر  بً تً سكسٌس% من شركة 53نسبة 

%  وبنةاء رلةى 20.30م زادت الشةركة حصةتها إلةى 1033سبرٌةل  6ملٌةار   سةعودي. وفةً  3,1ما ٌعادل حوالً  

   ع المشتركة. ل  تم إرادة  تصنٌ  ه ا اتستثمار كاستثمار فً الشركات التابعة بدتً من استثمار فً مشارٌ
 

 اإلمارات العربٌة المتحدة –شركة أوجٌه لالتصاالت المحدودة 
 

مسةجلة فةً إمةارة دبةً بدولةة المةارات العربٌةة المتحةدة ولةدٌها قابضةة شركة سوجٌه ليتصةاتت المحةدودة هةً شةركة 

% مةن 15سةبة استثمارات فً شركات تعمةل فةً قطةاال اتتصةاتت فةً تركٌةا وجنةوب سفرٌقٌةا. حةازت الشةركة رلةى ن

 31,1ملٌةار دوتر سمرٌكةً سي مةا ٌعةادل  1,5والبةال  رسسةمالها اتساسةً  م1002شركة سوجٌه ليتصاتت فً سبرٌل 

 ملٌار   سعودي.
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 مالٌزٌا: –مجموعة بٌنارٌانج جً إس إم القابضة 
 

مورةةة ماكسةةٌس القابضةةة % مةةن مج300كانةةت تمتلةة   فةةً دولةةة مالٌزٌةةا  بٌنارٌةةان  المالٌزٌةةة شةةركة اسةةتثمارٌة قابضةةة

  المالٌزٌةة بالسةوق المالٌةة( التً تعمل فً قطاال اتتصاتت المتنقلة فً مالٌزٌا والتً لم تكن مدرجةة Maxisالمالٌزٌة )

% مةن سسةهم ماكسةٌس ليكتتةاب العةام وسدرجةت تبعةاً لة ل  ضةمن شةركات 10م طةر  1002تم فً شةهر نةوفمبر وقد 

  %.  70نخفضت نسبة ملكٌة بٌنارٌان  القابضة فً شركة ماكسٌس إلى وب ل  ا  المالٌزٌةالسوق المالٌة 
  

 ( Aircel -) شةركة إٌرسةٌل  فةً كةل مةن الهنةدتعمةل لدى بٌنارٌان  القابضة اسةتثمارات سخةرى فةً شةركات اتصةاتت 

 (.شركة بً تً سكسٌس تٌلٌكوم )  وإندونٌسٌا
 

والبةال  رسسةمالها  م1007بٌنارٌةان  فةً سةبتمبر  ورةمجم% من 15حازت شركة اتتصاتت السعودٌة رلى نسبة وقد 

 ملٌار   سعودي. 11ملٌار رٌنجت مالٌزي سي ما ٌعادل حوالً  10اتساسً 
 

تقةةوم الجهةةات المختصةةة بدولةةة الهنةةد بجمةةع ودراسةةة المعلومةةات حةةول مةةا سثٌةةر فةةً الرةةيم رةةن شةةركة إٌرسةةل إحةةدى 

القابضةةة  وفةةً لةةل المعطٌةةات والبٌانةةات الحالٌةةة المتةةوفرة ت تتوقةةع الشةةركات التابعةةة لمجمورةةة بٌنارٌةةان  جةةً إس إم 

 م.1033دٌسمبر  13الدارة وجود تأثٌر رلى نتائ  المجمورة كما فً 
 

 المملكة العربٌة السعودٌة –الشركة العربٌة للكوابل البحرٌة المحدودة 
 

م بغةةرض 1001فةةً سةةبتمبر  دودة مختلطةةة( ) ات مسةةئولٌة محة تةم تأسةةٌس الشةةركة العربٌةةة للكوابةل البحرٌةةة المحةةدودة

إنشاء وتأجٌر وإدارة وتشغٌل كٌبل بحري ٌربط بٌن المملكة العربٌة السةعودٌة وجمهورٌةة السةودان لتمرٌةر اتتصةاتت 

م  1001بٌنهما وسي دول سخرى. وقد بدس النشةاط التشةغٌلً للشةركة العربٌةة للكوابةل البحرٌةة المحةدودة فةً شةهر ٌونٌةو 

 ملٌون  . 75البال   اتساسً % من رسسمالها50اتتصاتت السعودٌة نسبة  وتمتل  شركة
 

 المملكة العربٌة السعودٌة –المإسسة العربٌة لالتصاالت الفضائٌة )عربسات( 
 

م. وتةوفر رربسةات رةدداً مةن 3276تم إنشاء ه ا المؤسسة من قبةل الةدول األرضةاء فةً الجامةـعة العربـةـٌة فةً سبرٌةل 

 ا الدول األرضاء إضافة إلى كافة القطارات الرسمٌة والخاصة فً نطاق تغطٌتها وبصةورة سساسةٌة منطقةة الخدمات له

 الشرق األوسط.
 

)صوتٌة  نقل بٌانات  فاكس وتلكس(  بد تلفزٌةونً  بةد إ ارةً  القلٌمٌةتشمل الخدمات المقدمة حالٌاً: الخدمة الهاتفٌة 

 عات رلى سساس سنوي سو شهري.إقلٌمً  خدمات استعادة الخدمة وتأجٌر س  

 ملٌةون دوتر سمرٌكةً مةا ٌعةادل  500البةال   اتساسةً % من رسسمالها16.66تمتل  شركة اتتصاتت السعودٌة نسبة 

 .ملٌون   3,275
 

 المملكة العربٌة السعودٌة –شركة مراكز االتصال
 

ٌم خدمات مراكز اتتصال و اسةتعيمات الةدلٌل لتقد ) ات مسئولٌة محدودة مختلطة(   تم تأسٌس شركة مراكز اتتصال

ملٌةون  4.5ٌبلة   اساسةً م بالمملكةة العربٌةة السةعودٌة بةرسس مةال1030فً نهاٌةة دٌسةمبر   (Aegis)مع شركة سٌجز 

األسةهم ) رةدد  مةن رسس مالهةا األساسةً %50تمتلة  شةركة اتتصةاتت السةعودٌة حصةة تبلة  حةوالً   سعودي  و

 سهم(. 450,000هم من سصل س 115,003المملوكة 
 

 السٌاسات المحاسبٌة الهامة -2
 

. وتتضةمن العربٌةة السةعودٌة تم إرداد القوائم المالٌة الموحدة المرفقة وفقاً لمعاٌٌر المحاسبة المتعار  رلٌها فً المملكةة

 13المنتهٌةة فةً  للسةنةركة القوائم المالٌة للمجمورة القوائم المالٌة للشركة وشركاتها التابعةة والزمٌلةة والمشةارٌع المشةت

 .م1033 دٌسمبر
 



 

 شركة االتصاالت السعودية
    )شركة مساهمة سعودية(

 م 2011 ديسمبر 31في لمسنة المنتهية ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
 

 10 

تتفق السٌاسات المحاسبٌة الهامة المتبعة فً إرداد القوائم المالٌة الموحدة المدرجة سدناا مةع السٌاسةات المحاسةبٌة المبٌنةة 

 م.1030دٌسمبر  13فً القوائم المالٌة الموحدة المراجعة للسنة المنتهٌة فً 
 

مورة وسٌة مكاسب غٌر محققة ناتجة من المعةاميت داخةل المجمورةة   إ ا كانةت  ات األرصدة والمعاميت داخل المج

 سهمٌة نسبٌة  ٌتم استبعادها رند إرداد القوائم المالٌة الموحدة.
 

اسةةتخدام العربٌةةة السةةعودٌة ٌتطلةةب إرةةداد القةةوائم المالٌةةة الموحةةدة وفقةةاً لمعةةاٌٌر المحاسةةبة المتعةةار  رلٌهةةا فةةً المملكةةة 

المحاسةةبٌة واتفتراضةةات التةةً تةةؤثر فةةً مبةةال  األصةةول والخصةةوم والفصةةا  رةةن األصةةول واتلتزامةةات  التقةةدٌرات

 .الموحدة المحتملة فً تارٌ  القوائم المالٌة الموحدة وفً مبال  الٌرادات والمصروفات خيل فترة القوائم المالٌة
 

 فً ما ٌلً ملخص ألهم السٌاسات المحاسبٌة:
 
 الموحدة لمالٌةفترة القوائم ا 1-3
 

 تبدس السنة المالٌة للمجمورة فً سول ٌناٌر وتنتهً بنهاٌة شهر دٌسمبر من كل رام مٌيدي. 
 

 إثبات اإلٌرادات 1-1
 

ٌتم إثبات الٌرادات  صافٌة من الخصةومات  رنةد تقةدٌم الخةدمات اسةتناداً إلةى إمكانٌةة الوصةول إلةى سو اسةتخدام شةبكة 

 اب إٌرادات اتستخدام بناًء رلى سجزاء الدقائق المستخدمة  وفقاً لألسعار المعتمدة. المقاسم ومرافقها. وٌتم احتس
 

  .ٌتم تأجٌل الرسوم الصادر بشأنها فواتٌر مقدماً وٌتم إثباتها رلى مدى الفترة التً ٌتم فٌها تقدٌم الخدمات 

 لفترة المتعلقة بها.ٌتم إثبات إٌرادات الخدمات المقدمة للعميء التً لم تصدر بها فواتٌر  فً ا 

  ٌتم إثبات إٌرادات الخدمات المقدمة للعميء رند تحصٌلها إ ا كان لدى الشركة درجة رالٌةة مةن رةدم التأكةد

 إمكانٌة تحصٌلها. من
 
 النقد وما ٌماثله 1-1
 

اسةتحقاق قةدرها  ٌشمل النقد وما ٌماثله النقد فً الصنادٌق واألرصدة لدى البنو  واتستثمارات رالٌة السةٌولة  ات فتةرة

 وفٌما ردا  ل  تصن  استثمارات قصٌرة اتجل. ٌوماً سو سقل من تارٌ  شرائها 20
 
 حسابات المدٌنٌن 1-4
 

ٌلهةةر رصةةٌد حسةةابات المةةدٌنٌن بصةةافً القٌمةةة القابلةةة للتحقةةق التةةً تمثةةل قٌمةةة الفةةواتٌر مضةةافاً إلٌهةةا الٌةةراد المسةةتحق 

 اقصاً مخصص الدٌون المشكو  فً تحصٌلها. المتعلق برسوم اتستخدام غٌر المفوترة ن
 
 مقاصة الحسابات 1-5
 

تتضةمن بموجبهةا إجةراء مقاصةة بشةكل  سخةرىالمجمورة اتفاقٌات مع مشغلً شبكات اتصةاتت خارجٌةة و جهةات  ىلد

 .  األخرىدوري مع تل  الجهات بحٌد ٌتم مقاصة األرصدة المدٌنة و الدائنة لنفس المشغل الخارجً سو الجهات 
 
 مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها 1-6
 

بدراسة حسابات المدٌنٌن لتكوٌن المخصصات اليزمة لمواجهة المشكو  فً تحصٌله منها  وٌرارى  المجمورةتقوم 

رند تكوٌن المخصص نوال الخدمة المقدمة )جوال  خطوط ثابتة  تلكس  تسوٌات دولٌة  ... ال ( وفئة العمٌل والعمر 

 فً تحصٌل الدٌون السابقة والحالة اتقتصادٌة العامة. المجمورةة الزمنً للدٌن  وخبر
 
 
 المخزون 1-7
 

ٌتم تسجٌل المخزون  ال ي ٌتكون بشكل سساسً من كوابل وقطع غٌار ومستهلكات  باستخدام متوسط التكلفة المرجح 

كة  مثل المعدات صاٍ  من المخصصات. ٌتم تسجٌل بنود المخزون التً تعتبر جزءاً سساسٌاً من سصول الشب
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اتحتٌاطٌة للطوارئ التً ت ٌمكن نقلها من المقسم  ضمن بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات. وتسجل بنود المخزون 

 .الموجودة فً رهدة المقاول المسئول رن رفع كفاءة وتوسعة الشبكة ضمن األرمال الرسسمالٌة تحت التنفٌ  
 

متقادم والبطًء الحركة و ل  بناًء رلى دراسة حركة المخزون بشكل بتكوٌن مخصص للمخزون ال المجمورةتقوم 

منفصل لألصنا  الرئٌسٌة. ورندما ٌكون ه ا الجراء غٌر رملً  ٌتم تكوٌن المخصص رلى سساس مجمورات سو 

إجراء تخفٌض جوهري  فئات من سصنا  المخزون  رلى سن ٌرارى التأكد من سن األصنا  الفردٌة التً قد تتطلب 

 قٌمتها قد تم سخ ها فً اترتبار رند تكوٌن المخصص. فً
 
 الممتلكات والمنشآت والمعدات واالستهالك 1-8
 

ببٌانةةات تارٌخٌةةة تفصةةٌلٌة كافٌةةة لتسةةجٌل الممتلكةةات والمنشةةآت قطةةاال اتتصةةاتت م  لةةم ٌحةةتفل 3222مةةاٌو  1قبةةل  (1)

لمنشةآت والمعةدات التةً تةم تحوٌلهةا مةن قطةاال والمعدات وفق التكلفة التارٌخٌة  ول ا تةم تسةجٌل كافةة الممتلكةات وا

م طبقةاً للتقةوٌم الة ي قامةت بةه الشةركة وبمسةاردة خبةراء تقةوٌم محلٌةٌن 3222مةاٌو  1اتتصاتت إلى الشةركة فةً 

 ودولٌٌن. وفٌما ٌلً األسس الرئٌسٌة المستخدمة فً التقوٌم:

 قٌمة التقوٌم    األراضً  -     

 تكلفة اتستبدال المستهلكة  عداتالمبانً والمنشآت والم -      
 

( سريا ٌتم تسجٌل الممتلكات والمنشآت والمعةدات التةً تقتنٌهةا المجمورةة بالتكلفةة  3( فً ما ردا ما ورد فً الفقرة )1)

 التارٌخٌة.
 

 تشةةمل تكلفةةة الشةةبكة جمٌةةع النفقةةات حتةةى نقطةةة التوصةةٌل للعمٌةةل  بمةةا فةةً  لةة  ستعةةاب المقاولةةـٌن والمةةواد والعمالةةة (3)

 المباشرة  حتى تارٌ  وضع ه ا األصول فً الخدمة. 
 

ٌةةتم احتسةةاب اسةةتهي  الممتلكةةات والمنشةةآت والمعةةدات باسةةتثناء األراضةةً باسةةتخدام طرٌقةةة القسةةط الثابةةت رلةةى  (4)

 األرمار التشغٌلٌة التقدٌرٌة لألصول حسب ما ٌأتً:
 

 ردد السنوات 

 50 – 10 المبانً

 15 – 1  شبكة ومعدات اتتصاتت 

 2 - 1 األصول األخرى          
  

ٌتم إثبات مصروفات الصي  والصٌانة رند حدوثها. إت إ ا كانت تزٌد مةن النتاجٌةة سو العمةر التشةغٌلً لألصةل   (5)

 وفً كلتا الحالتٌن تتم رسملتها.
 

رنة القٌمة ٌتم تحدٌد المكاسب والخسائر الناتجة من استبعاد/بٌع الممتلكات والمنشآت والمعدات و ل  بمقا (6)

 الموحدة.  المتحصلة مع القٌمة الدفترٌة لألصول المستبعدة/المبارة وتدرج المكاسب والخسائر فً قائمة الدخل
 

ٌتم تصنٌ  إٌجةارات الممتلكةات والمنشةآت والمعةدات التةً ٌةتم فٌهةا تحوٌةل جةوهري لمنةافع ومخةاطر الملكٌةة إلةى  (7)

الرسسةةمالً فةةً تةةارٌ  نشةةأته بالقٌمةةة العادلةةة لألصةةل سو القٌمةةة  المجمورةةة كجٌجةةارات رسسةةمالٌة. ٌةةتم إثبةةات الٌجةةار

الحالٌةةة للحةةد األدنةةى لةةدفعات الٌجةةار  سٌهمةةا سقةةل. وٌةةتم تجزئةةة كةةل دفعةةة مةةن دفعةةات الٌجةةار إلةةى جةةزسٌن همةةا 

الحالٌةةة والةةنقص فةةً قٌمةةة اتلتةةزام رةةن رقةةد الٌجةةار  السةةنةالمصةةرو  التمةةوٌلً الةة ي ٌجةةب تحمٌلةةه رلةةى دخةةل 

 لً.الرسسما
 

 ٌتم استهي  األصول المستأجرة بموجب إٌجارات رسسمالٌة رلى مدى األرمار النتاجٌة لتل  األصول. (8)
 

 ٌتم استهي  الموجودات الثابته الخاضعة لعقود حقوق اتمتٌاز رلى رمرها اتنتاجً سو مدة العقد سٌهما سقصر. (9)
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 تكاليف برامج الحاسب اآللي 2-9
 

ببرام  التشغٌل والتطبٌقات التً ٌتم شراؤها من المورد حٌنما تفً بمعاٌٌر الرسملة   ٌتم رسملة التكالٌ  المتعلقة (1)

ومنها تحسٌن القدرة النتاجٌة ألصل من األصول سو سن تزٌد بشكل ملحول العمر النتاجً لألصل  وٌتم إطفاؤها 

 رلى فترة اتنتفاال بها. 
 
استوفت معاٌٌر الرسملة  ومنها تخصٌص مجمورة رمل  ٌتم رسملة تكالٌ  برام  التشغٌل المطورة داخلٌاً إ ا (2)

 داخلٌة معٌنة لتطوٌر البرام  وسن ٌمكن تحدٌد التكالٌ   ات العيقة بسهولة  وٌتم إطفاؤها رلى فترة اتنتفاال بها.
 
لمة ٌتم تحمٌل تكالٌ  برام  التطبٌقات المطورة داخلٌاً كمصروفات رند حدوثها  وإ ا تع ر تحدٌد تكلفة برام  سن (3)

التشغٌل بشكل منفصل رن تكالٌ  سجهزة الحاسب اآللً  ات الصلة فٌتم تسجٌل برام  سنلمة التشغٌل كجزء من 

 الجهاز.
 
تحمل تكلفة الضافات سو التعدٌيت سو رملٌات تطوٌر البرام  اليحقة سواء كانت تشغٌلٌة سو تطبٌقٌة  (4)

 كمصروفات رند حدوثها.
 
 برام  الحاسب اآللً وتكالٌ  تحوٌل البٌانات كمصروفات رند حدوثها.تحمل تكالٌ  التدرٌب المرتبطة ب (5)
 
 األصول غٌر الملموسة 1-30
 

 الشهرة
 

   تنشأ الشهرة رند شراء حصة فً الشركات التابعة والمشارٌع المشتركة. وتمثل زٌةادة تكلفةة شةراء حصةة

المشةتر  فةً تةارٌ  الشةراء. المجمورة رن القٌمةة العادلةة لصةافً األصةول للشةركة التابعةة سو المشةروال 

ورندما ٌكون ه ا الفرق سالباً ٌتم تسجٌله فوراً كمكاسب ضمن قائمة الدخل الموحةدة بةالفترة التةً تمةت بةه 

 رملٌة اتستحوا .
 

  .)ٌتم قٌاس الشهرة بالتكلفة وتخفض بأي خسائر هبوط فً قٌمتها )إن وجدت 
 

 حقوق الطٌف الترددي وتراخٌص الجٌل الثانً والثالث
 

ٌتم تسجٌل ه ا األصول غٌر الملموسة رند الشراء بالتكلفةة وٌةتم اطفاؤهةا ابتةداًء مةن تةارٌ  تقةدٌم الخدمةة باسةتخدام 

 طرٌقة القسط الثابت رلى مدى ارمارها النتاجٌة سو المدة النلامٌة سٌهما سقصر.
 
 الهبوط فً قٌمة األصول غٌر المتداولة 1-33
 

ٌر المتداولة بشكل دوري لمعرفةة مةا إ ا كانةت هنالة  مؤشةرات رلةى وجةود هبةوط تقوم المجمورة بمراجعة األصول غ

فً قٌمتها الدفترٌة. وٌتم فً حالة وجود ه ا المؤشرات تقدٌر القٌمة الممكن اسةتردادها لألصةل. وتسةتخدم لهة ا الغةرض 

لألصةل بمفةردا. وتعتبةر الزٌةادة فةً  وحدة تولٌد النقد التً ٌتبع لها األصل فً حالة تعة ر تقةدٌر القٌمةة القابلةة ليسةترداد

الموحةدة القٌمة الدفترٌة لألصل رن القٌمة الممكن استردادها هبوطةاً فةً قٌمةة األصةل تسةجل كخسةارة فةً قائمةة الةدخل 

للفتةةرة المالٌةةة التةةً تحةةدد فٌهةةا. وإ ا ثبةةت مسةةتقبيً زوال األسةةباب التةةً سدت إلةةى الهبةةوط فةةً قٌمةةة األصةةل فٌةةتم ركةةس 

قٌمة )باستثناء الشهرة( وتثبت كدخل فً قائمة الدخل الموحدة فً الفترة المالٌةة التةً تحةدد فٌهةا  بمةا ت خسارة هبوط ال

لو لم ٌتم إثبات خسارة هبوط قٌمة األصةل فةً الفتةرات المالٌةة فٌما ٌتجاوز القٌمة الدفترٌة التً كان من الممكن تحدٌدها 

 السابقة.
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 أسس التوحٌد 1-31
 

 لتابعةالشركات ا

رلٌهةةا السةةٌطرة كشةةركات تابعةةة. وتعةةر  السةةٌطرة بأنهةةا القةةدرة رلةةى  المجمورةةةٌةةتم تصةةنٌ  الشةةركات التةةً تمةةارس 

استخدام  سو توجٌه استخدام  سصول منشأة سخرى تكتساب منافع اقتصادٌة. ٌبةدس توحٌةد القةوائم المالٌةة للشةركات التابعةة 

 راً من تارٌ  السٌطرة وٌنتهً بفقدانها.ضمن القوائم المالٌة الموحدة للمجمورة ارتبا
 

 االستثمار فً المشارٌع المشتركة

المشةةروال المشةةتر  هةةو ترتٌةةب تعاقةةدي تقةةوم بموجبةةه المجمورةةة وسطةةرا  سخةةرى بنشةةاط اقتصةةادي ٌخضةةع للسةةٌطرة 

مشةتر  الموافقةة المشتركة و ل  رندما تتطلب القرارات اتستراتٌجٌة المالٌةة والتشةغٌلٌة المتعلقةة بنشةاطات المشةروال ال

 بالجماال من كل األطرا  المشاركة فً السٌطرة.
 

الترتٌبات التعاقدٌة التً تتضمن تكوٌن منشأة منفصلة ٌكون لكل مشار  فٌها حصة ٌشار إلٌها كمشارٌع تحةت السةٌطرة 

 المشتركة. 
 

وحدة باستخدام طرٌقةة التوحٌةد ٌتم احتساب حصة المجمورة فً المشارٌع تحت السٌطرة المشتركة فً القوائم المالٌة الم

فً كةل مةن سصةول وخصةوم ودخةل ومصةروفات هة ا المشةارٌع مةع البنةود  المجمورةالتناسبً  حٌد ٌتم تجمٌع حصة 

 المنالرة لها فً البٌانات المالٌة للشركة.
 

سةة المحاسةبٌة تتم معالجة الشهرة الناتجة من شراء المجمورة لحصة فةً المشةارٌع تحةت السةٌطرة المشةتركة وفقةاً للسٌا

 للمجمورة المتعلقة بالشهرة. 
 
 االستثمارات 1-31
 

 االستثمارات المسجلة وفق طرٌقة حقوق الملكٌة )الشركات الزمٌلة(
 

الشركات الزمٌلة هً تل  الشركات سو المنشةآت األخةرى التةً تمةارس المجمورةة رلٌهةا تةأثٌراً مهمةاً ولكنهةا ت تسةٌطر 

% مةةن حقةةوق التصةةوٌت. التةةأثٌر المهةةم هةةو القةةدرة رلةةى المشةةاركة فةةً 50-10نسةةبة رلٌهةةا  وتةةرتبط رمومةةاً بةةامتي  

 السٌاسات المالٌة والتشغٌلٌة للشركات الزمٌلة دون التمكن من السٌطرة رلى تل  السٌاسات.
 

حقةوق تلهر الشركة استثماراتها فً الشركات التً تةؤثر فٌهةا تةأثٌراً مهمةاً وفةق طرٌقةة حقةوق الملكٌةة. وطبقةاً لطرٌقةة 

الملكٌة  ٌتم قٌد اتستثمارات رند الشراء بالتكلفة  وٌتم تعةدٌلها بعةد  لة  بمةا ٌخةص الشةركة مةن صةافً دخةل )خسةارة( 

الشركات المستثمر فٌها وسرباحهةا الموزرةة وسي تغٌةرات فةً حقةوق ملكٌتهةا  و لة  لةتعكس حصةة الشةركة فةً صةافً 

الموحدة ضةمن األصةول غٌةر المتداولةة   فً قائمة المركز المالًسصول الجهة المستثمر فٌها. وتلهر ه ا اتستثمارات 

 الموحدة. وٌلهر ما ٌخص الشركة من صافً دخل )خسارة( الشركات المستثمر فٌها فً قائمة الدخل
 

 االستثمارات األخرى
  

ى سسةاس القٌمةة العادلةة  رلالتً ت تؤدي إلى سٌطرة سو تأثٌر هام ٌتم تسجٌل اتستثمار فً األوراق المالٌة المتاحة للبٌع 

وتحسب القٌمة العادلة  لألوراق المالٌة المتاحة للبٌةع التةً تتةوفر لهةا قٌمةة سةوقٌة رلةى سسةاس هة ا القٌمةة. سمةا األوراق 

المالٌة المتاحة للبٌع التً ت ٌمكةن تحدٌةد قٌمتهةا العادلةة  بسةبب رةدم وجةود سةوق نشةط لتبادلهةا سو رةدم تةوفر مؤشةرات 

لها تحدٌد القٌمة السوقٌة بموضورٌة  فتكون تكلفتها هً البدٌل للقٌمة العادلةة. وٌةتم إثبةات المكاسةب سخرى ٌمكن من خي

. وٌةتم الموحدة إن كانت جوهرٌة والخسائر غٌر المحققة فً بند مستقل ضمن حقوق المساهمٌن فً قائمة المركز المالً

للفتةرة التةً  الموحةدة مةن التكلفةة فةً قائمةة الةدخل بأقةللةة إلهار الخسائر الناتجة رةن اتنخفةاض الةدائم فةً القٌمةة العاد

 ٌحدد فٌها اتنخفاض.
 

ٌتم إثبات المكاسب والخسائر الناتجة رن بٌع األوراق المالٌة المتاحة للبٌع خيل الفترة التً تحدد فٌها  وٌةتم ركةس سي 

 فً قائمة الدخل الموحدة. مكاسب سو خسائر غٌر محققة تم إثباتها سابقاً 
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إلةةى تةةارٌ  اتسةةتحقاق رلةةى سسةةاس التكلفةةة المعدلةةة بمقةةدار  ٌحةةتفل بهةةام تسةةجٌل اتسةةتثمار فةةً األوراق المالٌةةة التةةً ٌةةت

اتستنفاد فً العيوة سو الخصم  إن وجدت. وٌتم إلهار الخسائر الناتجة رن اتنخفاض غٌةر المؤقةت فةً القٌمةة العادلةة 

 تً ٌحدد فٌها اتنخفاض. للفترة ال الموحدة رن تكلفتها ضمن قائمة الدخل
 
 الزكاة 34 -1
 

ضةمن القةوائم المالٌةة الموحةدة  الورةاء الزكةويباحتساب وتسجٌل مخصص الزكةاة المبنةً رلةى سسةاس  المجمورةتقوم 

فً المملكة. وٌتم تسجٌل الفروقات الناتجة رةن الةربط الزكةوي النهةائً فةً الشررٌة وفقاً ألحكام وقوارد فرٌضة الزكاة 

 من مصلحة الزكاة والدخل. ٌتم فٌها ارتماد ه ا الربط التً السنة

 الضرائب 1-35
 

 ٌتم احتساب الضرٌبة للشركات المستثمر فٌها خارج المملكة وفقاً لألنلمة الضرٌبٌة المتبعة فً بلدانها.
 

 الضرائب المإجلة 
 

تقبلٌة خاضةعة للضةرٌبة ٌمكةن ٌتم تسجٌل الضرائب المؤجلة للشركات األجنبٌةة فقةط فةً حالةة احتمةال وجةود سربةا  مسة

مقابلها استخدام الفروقات المؤقتة لتلة  الشةركات. وٌتطلةب هة ا حكمةاً ٌتعلةق بةاألداء المةالً المسةتقبلً للشةركة األجنبٌةة 

 التً قامت بجثبات الضرٌبة المؤجلة.
 
 مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة  1-36
 

لفٌن رنةد انتهةاء رقةود رملهةم  وفقةاً لألنلمةة المعمةول بهةا ٌمثل مخصص مكافأة نهاٌة الخدمة مبال  مستحقة تدفع للمو

 والدول المستثمر فٌها. العربٌة السعودٌة فً المملكة 
 
 العمالت األجنبٌة معامالت 1-37
 

 عملة التعامل والعرض
 

تصةادٌة الرئٌسةة ٌتم قٌاس البنود المضمنة فً القوائم المالٌة الموحدة لكل منشأة فً المجمورة باسةتخدام رملةة البٌئةة اتق

 التً تعمل فٌها المنشأة "رملة التعامل".
 

 ه ا القوائم المالٌة الموحدة ٌتم ررضها بال  السعودي. إن
 

 المعامالت واألرصدة
 

ٌتم تحوٌل األرصدة بالعميت األجنبٌة لألصول واتلتزامات النقدٌة محددة القٌمة باسةتخدام سسةعار الصةر  السةائدة فةً 

 مركز المالً الموحدة.تارٌ  قائمة ال
 

ٌتم تسجٌل المكاسب والخسائر الناتجة رن تسوٌة معاميت العميت األجنبٌة و المكاسب والخسائر غٌر المحققة الناتجةة 

 الموحدة. رن تحوٌل األرصدة النقدٌة للعميت األجنبٌة إلى ال  السعودي فً قائمة الدخل
 

 منشآت المجموعة )ترجمة القوائم المالٌة(
 

 ٌتم تحوٌل النتائ  والمراكز المالٌة لكل منشآت المجمورة التً لها رملة تعامل مختلفة رن رملة العرض كما ٌلً:
 

 . تترجم بنود حقوق الملكٌة )ما ردا األربا  المبقاة( رلى سساس سعر الصر  السائد فً تارٌ  اتستحوا 
 

 رجمة فً نهاٌة العةام الماضةً مضةافاً إلٌهةا صةافً دخةل ٌترجم بند األربا  المبقاة كما ٌلً: األربا  المبقاة المت

المترجمة مطروحاً منها قٌمة التوزٌعات المعلنة مترجمة بسعر الصر  السةائد الموحدة  من قائمة الدخلالفترة 

 وقت إرينها.
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 د ٌتم ترجمتهةا باسةتخدام المتوسةط المةرجح لسةعر الصةر  خةيل الفتةرة. سمةا بنةوالموحدة  رناصر قائمة الدخل

 المكاسب والخسائر المهمة فتترجم رلى سساس سعر الصر  السائد وقت حدوثها. 
 

  كل فروقات تحوٌل العملةة الناتجةة ٌةتم تسةجٌلها فةً بنةد مسةتقل ضةمن حقةوق المسةاهمٌن إ ا كانةت  ات سهمٌةة

 نسبٌة.
 

المسةاهمٌن ٌةتم إثباتهةا فةً  ورند بٌع ه ا المنشآت جزئٌاً سو التخلص منها فجن الفروقات التً سبق تسجٌلها ضمن حقةوق

 الموحدة كجزء من مكاسب سو خسائر البٌع. قائمة الدخل
 
 االلتزامات المحتملة 1-38
 

اتلتزام المحتمل هو التزام قد ٌنشأ من سحداد سابقة ووجودا سٌتأكد فقط بوقوال سو ردم وقوال حدد سو سحداد مسةتقبلٌة 

سو هةو التةزام حةالً غٌةر مسةجل بسةبب سنةه لةٌس مةن المحتمةل سن غٌر مؤكدة لٌست ضمن السٌطرة الكاملة للمجمورة  

تدفقاً خارجاً للمةوارد سةٌكون مطلوبةاً لتسةدٌد اتلتةزام. وفةً حالةة رةدم إمكانٌةة قٌةاس مبلة  اتلتةزام بموثوقٌةة كافٌةة فةجن 

 المجمورة ت تقوم بتسجٌل اتلتزامات المحتملة لكنها تفصح رنها فً القوائم المالٌة الموحدة.
 
 تكلفة الخدمات 1-39
 

الخدمات ولها ارتباط مباشر بالٌرادات المتولةدة مةن اسةتخدام الشةبكة  لتقدٌم المجمورةتمثل جمٌع التكالٌ  التً تكبدتها 

 -وٌتم إثباتها فً فترات تنفٌ  المكالمات  ات الصلة بما فٌها :
 

  دٌم خةةدمات اتتصةةاتت بالمملكةةة مقابةةل حقةةوق تقةة المجمورةةةالتكةةالٌ  المترتبةةة رلةةى وهةةً الرسةةوم الحكومٌةةة

 بما فً  ل  استخدام الطٌ  الترددي.والدول المستثمر بها 
 

  رسةةوم اسةةتخدام الشةةبكات الخارجٌةةة والمتمثلةةة فةةً تكةةالٌ  الةةربط بشةةبكات اتصةةاتت سجنبٌةةة ومحلٌةةة متعلقةةة

 .المجمورةبمكالمات رميء 
 
 المصروفات البٌعٌة والتسوٌقٌة 1-10
 

التً تكبدتها المجمورة ولها ارتباط مباشر بتسوٌق وتوزٌع وبٌع الخدمات. وتسجل رند حةدوثها إ ا تمثل جمٌع التكالٌ  

 لم ٌتسن تحدٌد الفترات المستفٌدة منها  سما إ ا سمكن تحدٌد الفترات المستفٌدة فٌتم تحمٌلها رلى الفترات  ات الصلة.
 
 المصروفات العمومٌة واإلدارٌة  1-13
 

التشةةغٌلٌة التةةً تكبةةدتها المجمورةةة والتةةً ت ٌمكةةن ربطهةةا بشةةكل مباشةةر بتكةةالٌ  الخةةدمات سو تمثةةل جمٌةةع المصةةارٌ  

بالمصةارٌ  البٌعٌةة والتسةوٌقٌة. وتسةجل رنةةد حةدوثها إ ا لةم ٌتسةن تحدٌةد الفتةةرات المسةتفٌدة منهةا  سمةا إ ا سمكةن تحدٌةةد 

 الفترات المستفٌدة فٌتم تحمٌلها رلى الفترات  ات الصلة.
 
 سهمربح ال 1-11
 

) المصةروفات  ٌتم احتساب رائد السهم من األربا  رلى سساس قسمة الدخل من العملٌةات التشةغٌلٌة والعملٌةات األخةرى

  وصافً الةدخل للفتةرة المالٌةة  رلةى المتوسةط المةرجح الملكٌة غٌر المسٌطرة  قبل استبعاد حقوق والٌرادات األخرى (

 لعدد األسهم القائمة خيل الفترة.
 
 لمشتقات المالٌةا 1-11
 

تستخدم المجمورة األدوات المالٌة المشتقة لدارة التعرض ألسعار الفائةدة ومخةاطر سسةعار الصةر  األجنبةً   بمةا فةً 

 ل  العقود اآلجلة و سعر الفائدة لمبادلة العمةيت. ٌةتم قٌةاس المشةتقات بشةكل مبةدئً بالقٌمةة العادلةة فةً تةارٌ  الةدخول 

قٌاسها بالقٌمة العادلة فً تارٌ  كل فتةرة مشةمولة بةالتقرٌر. وٌةتم اترتةرا  فةورا بةالربح  إرادةللعقد المشتق وٌتم تحقا 
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سو الخسارة فً قائمة الدخل الموحدة   ما لم تكن األداة المشتقة مخصصة وفعالةة كةأداة تحةوط   وفةً هة ا الحالةة ٌعتمةد 

 .حوطٌةتوقٌت اترترا  فً قائمة الدخل الموحدة رلى طبٌعة العيقة الت
 

تخصص المجمورة مشتقات محددة إما كتحوطات رلى القٌمةة العادلةة لألصةول والخصةوم المعتةر  بهةا سو اتلتزامةات 

غٌر المعتر  بها باستثناء مخاطر العميت األجنبٌة )القٌمة العادلة للتحوط(   التحوط من التقلبةات فةً التةدفقات النقدٌةة 

بط بأصول وخصوم محددة سو مخاطر العمةيت األجنبٌةة فةً التزامةات المنشةأة تعزى إلى مخاطر معٌنة ترت سنالتً إما 

 الغٌر معتر  بها )تحوط التدفق النقدي(.
 

التغٌرات فً القٌمة العادلة للمشتقات التً تم تخصٌصها والمؤهلة كتحوطات بالقٌمة العادلة ٌتم اترترا  بهةا فةً قائمةة 

ات فةةً القٌمةةة العادلةةة لألصةةول سو الخصةةوم المغطةةاة. فةةً حالةةة التحةةوط الةةدخل الموحةةدة   جنبةةا إلةةى جنةةب مةةع سي تغٌةةر

للتدفقات النقدٌة   ٌتم اترترا  بالجزء الفعال من التغٌةرات فةً القٌمةة العادلةة للمشةتقات التةً تةم تخصٌصةها والمؤهلةة 

ل ٌةتم اترتةرا  بةه رلةى . الةربح سو الخسةارة المتعلقةة بةالجزء غٌةر الفعةاالمسةاهمٌنكتحوط للتدفقات النقدٌة فةً حقةوق 

 .الفور فً قائمة الدخل الموحدة
 

ٌتم التوق  رن إتباال محاسبة التحوط رندما تقوم المجمورة بجلغاء ريقةة التحةوط  سو بٌةع سداة تحةوط   سو إنهاءهةا   سو 

فةً حقةوق  ممارستها سو سنها لم تعد تلبً متطلبات محاسبة التحةوط. سي ربةح / خسةارة متراكمةة فةً  لة  الوقةت سةتبقً

 رندما ت ٌكون حدود المعاملة متوقعاً. الموحدة وٌتم اترترا  بها فً قائمة الدخل المساهمٌن
 
 األطراف ذات العالقة 1-14
 

ريقةة وٌةتم الفصةا  رةن جمٌةع العملٌةات  ات   اتخةيل دورة سرمالهةا العادٌةة بالتعامةل مةع سطةرا   المجمورةتقوم 

 الفتةرةالعيقةة بغةض النلةر رةن وجةود سو رةدم وجةود سرصةدة لهة ا العملٌةات بنهاٌةة  األهمٌة النسبٌة مع األطرا   ات

المالٌة. وٌكةون الفصةا  رةن العملٌةات  ات الطبٌعةة المتماثلةة دفعةة واحةدة رةدا تلة  التةً ٌكةون فٌهةا الفصةا  إفرادٌةاً 

 .للمجمورةضرورٌاً لفهم تأثٌر العملٌات بٌن  وي العيقة رلى البٌانات المالٌة 
 
 
 النقد وما ٌماثله -3
 

ٌوماً فأقل مع ردة بنو  محلٌة.  20استثمار جزء من النقد الفائض فً حسابات مرابحة لفترات استحقاق بتقوم الشركة 

%(. وبل  إجمالً العوائد 0,51: م 1030) %0,61نسبة  م1033وقد بل  متوسط معدل العوائد رلٌها خيل رام 

 ملٌون  (. 7,1: م 1030ملٌون   ) 32 مبل  1033المحققة منها خيل رام 
 

ملٌةون    32كما بل  نصٌب المجمورة من روائد استثمارات الشركات التابعة والمشارٌع المشتركة فً الودائع مبلة  

 ملٌون   سعودي ( 141م: 1030سعودي ) 
 

 وٌتكون رصٌد النقد وما ٌماثله فً نهاٌة السنة مما ٌأتً: 

 
 م1030  م3103  السعودٌة( )بآت  الرٌاتت 
      
  110,317  568,083  حسابات التحصٌل 
  220,040  1,115,309  مرابحات قصٌرة اآلجل 
  4,064,152  1,939,131  ودائع قصٌرة األجل 
  766,341  866,351  حسابات المصروفات 

   6,588,554  6,050,677  
 

 استثمارات قصٌرة األجل -4
 

مع ردة بنو   أكثرٌوماً ف 23جزء من النقد الفائض فً حسابات مرابحة لفترات استحقاق  استثماربتقوم الشركة 

 %(. وبل  إجمالً 0,21: م 1030) %3,13نسبة  م1033محلٌة. وقد بل  متوسط معدل العوائد رلٌها خيل رام 
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كما بل  نصٌب المجمورة من  (.ملٌون   1: م 1030ملٌون   ) 1 مبل  1033العوائد المحققة منها خيل رام 

 67م: 1030ملٌون   سعودي )  317روائد استثمارات الشركات التابعة والمشارٌع المشتركة فً الودائع مبل  

 ملٌون   سعودي (
 

 حسابات المدٌنٌن، صافً -5
 

 مما ٌأتً: دٌسمبر 13تتكون حسابات المدٌنٌن كما فً  ( س)
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 
      
  2,160,552  9,350,985  حسابات مدٌنٌن صدرت بها فواتٌر 
  3,123,600  3,190,477  حسابات مدٌنٌن لم تصدر بها فواتٌر بعد 

   30,443,461  30,651,352  
 (3,244,200)  (3,685,981)  مخصص الدٌون المشكو  فً تحصٌلها 

   8,755,480  2,707,152  
 
 

 حركة مخصص الدٌون المشكو  فً تحصٌلها خيل السنة: فً ما ٌلً
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 

      

  1,322,747  3,944,800  ٌناٌر 3الرصٌد فً  

  3,526,532  3,146,113  ( 13الضافات ) سنلر إٌضا   

   1,193,013  1,776,166  

 (3,213,466)  (3,605,019)  الدٌون المعدومة خيل السنة 

  3,244,200  3,685,981  دٌسمبر 13الرصٌد فً  
 

)ب( تقوم الشركة من  إنشائها بجثبات إٌرادات الخدمات المقدمة لبعض العميء رند تحصٌلها  رندما ٌكون لدى 

لٌرادات. الشركة درجة رالٌة من ردم التأكد فً إمكانٌة تحصٌلها. وتقوم الشركة حالٌاً بالسعً لتحصٌل ه ا ا

: م 1030ملٌون   ) 22 م1033وقد بلغت الٌرادات المفوترة غٌر المحصلة الخاصة به ا الفئة لعام 

 .م1033السابقة لعام  اتثنً رشرملٌون   للسنوات  324ملٌون  (  وبمتوسط سنوي قدرا 333
 

م بموجبها مقاصة األرصدة المدٌنة خارجٌة ٌتمحلٌة و )ج( لدى المجمورة اتفاقٌات مع مشغلً شبكات اتصاتت

دٌسمبر  13والدائنٌن فً  حسابات المدٌنٌنوالدائنة لنفس المشغل. وقد بلغت المبال  الصافٌة التً تلهر ضمن 

 :ٌأتًم  ما 1030م  و 1033
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 

      

  3,121,225  1,150,652  صافً األرصدة المدٌنة 

      

  3,471,140  3,211,553  صافً األرصدة الدائنة 
 

(  3المشار إلٌه فً الٌضا  رقم ) 373تقوم الشركة  وفقاً للفقرة )سابعاً( من قرار مجلس الوزراء رقم )د(  

بتسوٌة المبال  المستحقة لحكومة المملكة العربٌة السعودٌة المتعلقة بالرسوم الحكومٌة مقابل األرصدة 

ة المستحقة رلى الجهات الحكومٌة بالمملكة رن خدمات اتتصاتت المقدمة إلى ه ا الجهات.) سنلر المتراكم

 (. 12إٌضا  
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 المصروفات المدفوعة مقدماً واألصول المتداولة األخرى -6
 

 تتكون المصروفات المدفورة مقدماً واألصول المتداولة األخرى مما ٌأتً:
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 

      

  752,571  813,560  المخزون 

  112,611  141,061  مدفورات مقدمة للموردٌن 

  651,402  431,330  إٌجارات مدفورة مقدماً  

  134,022  438,408  ضرائب مدفورة مقدماً  

  132,166  117,661  روائد و مم مستحقة 

  174,212  457,903  مصروفات مؤجلة 

 31,212  184,044  غٌر تجارٌة مم مدٌنة  

 17,244  309,373  الجزء المتداول -قروض المولفٌن السكنٌة  

 252,146  984,113  سخرى 

   4,377,119  1,563,015 
 
 

يداعات مستردة.  " أخرى " تشمل بنودًا متنوعة أهمها : تأمين مدفوع مقدمًا وا 
 
 

 استثمارات  فً حقوق ملكٌة وأخرى -7
 

 تستثمارات مما ٌأتً:تتكون ه ا ا
 
 م3010  م3310  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 

   نسبة الملكٌة   
نسبة 
 الملكٌة

 

       -االستثمارات المسجلة وفق طرٌقة حقوق الملكٌة :  

 3,104,201 %16,66  3,104,813 %16,66  المملكة -المؤسسة العربٌة ليتصاتت الفضائٌة )رربسات(  

 51,107 %50  50,436 %50  المملكة -بٌة للكوابل البحرٌة المحدودة الشركة العر 

 1,150 %50  960 %50  المملكة - شركة مراكز اتتصال 

    3,156,107   3,152,160 

        

 3,123,114   3,116,114   االستثمار فً الصكوك وأخرى 

         

 1,540,424   1,681,443   إجمالً االستثمارات فً حقوق ملكٌة وأخرى 

 
 واخرى االستثمار في الصكوك

 
 30م. مدة التموٌل 1007ٌمثل حصة المجمورة فً اتستثمار فً الصكو  ال ي قامت به إحدى شركاتها فً دٌسمبر 

ملٌون   سعودي   وٌبل  معدل هامش الربح المعدل المتبادل بٌن بنو  كوات تمبور  3,166سنوات بمبل  

%. ه ا التموٌل ٌدخل ضمن رملٌات األطرا   ات العيقة داخل المجمورة ) سنلر 0.45زائداً نسبة "كيٌبور" 

 (. 12إٌضا  
 

اتتصاتت السعودٌة فً صندوق رسس المال الجريء المتخصص باتستثمار فً  شركة استثمارسخرى تتضمن 

تصاتت و تقنٌة المعلومات بالسوق السعودي الشركات الناشئة والصغٌرة والمتوسطة الحجم التً تعمل فً مجاتت ات

اتتصاتت السعودٌة باتستثمار مبدئٌاً بمبل  خمسون ملٌون دوتر سمرٌكً  قامت شركةو األسواق العالمٌة األخرى  
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وستكون المجمورة المستثمر الوحٌد فً ه ا الصندوق كمرحلة  ملٌون دوتر سمرٌكً  31,5والمدفوال منه بتموٌل  اتً

 .سولٌة
 
 الممتلكات والمنشآت والمعدات، صافً -8
 

 )بآالف الرٌاالت السعودٌة( 
األراضً   

 والمبانً 

شبكة ومعدات   
 االتصاالت 

 
 األصول األخرى  

األعمال   
الرأسمالٌة تحت 

 التنفٌذ 

 اإلجمالً   

  م1030   م 1033      

             إجمالً القٌمة الدفترٌة

  303,761,223   333,947,611   4,573,199   7,353,769   85,934,897   34,109,658  ٌناٌر  3الرصٌد فً 

  5,175,510  5,769,607  5,718,571  30,514  19,894  607  اإلضافات

 -  -  (4,605,455)  144,193  1,955,189  405,675  التحوٌالت
نصٌب المجموعة فً 

حركة تكلفة أصول 
 فٌهاالشركات المستثمر 

 
 

(331,843) 
 

 
3,887,149 

 
 

(895,450) 
 

 
356,850 

 
 

3,014,908 
 

 
5,620,021  

 (223,220)  (1,391,573)  -  (56,383)  (1,310,155)  (6,015)  اإلستبعادات

  333,247,611  336,559,567  5,853,166  6,455,061  89,657,374  34,596,064  دٌسمبر  13الرصٌد  فً 

             

             جمــع االستهالكم

 (42,017,032)  (56,810,380)  -  (4,114,191)  (46,180,740)  (6,105,347)  ٌناٌر  3الرصٌد فً 

 (7,413,506)  (7,557,148)    (501,116)  (6,549,147)   (505,665)  االستهالك
نصٌب المجموعة فً 

حركة مجمع استهالك  
 فٌهاالشركات المستثمر 

 
 

94,974 
 

 
713,579 

 
 

170,191 
   

 
3,086,845 

 
 
(454,667) 

  21,033  3,836,100  -  47,380  3,766,418  1,691  اإلستبعادات

 (56,210,320)  (63,474,181)  -  (4,439,357)  (50,141,080)  (6,731,346)  دٌسمبر  13الرصٌد  فً 

             

صافً القٌمة الدفترٌة  فً 
 ر دٌسمب 13

 7,881,938  19,135,094  1,015,906  5,853,166  55,085,384  55,317,441  

 
 13م  )1033دٌسمبر  13ملٌون   سعودي كما فً  1,122) س ( تشمل األراضً والمبانً سريا سراٍض بقٌمة    

 ملٌون   سعودي (.   1,112م : 1030دٌسمبر 
 

ماٌو  1( سريا  تحوٌل ملكٌة األصول للشركة فً 3ه فً الٌضا  )تم بمقتضى المرسوم الملكً  المشار إلٌ  ( ب)

م  إت سن رملٌة تحوٌل الملكٌة القانونٌة لبعض األراضً ما تزال جارٌة. بلغت قٌمة األراضً التً تم 3222

ملٌون    وٌجري العمل رلى نقل  3,212مبل   م 1033دٌسمبر  13نقل ملكٌتها القانونٌة للشركة حتى 

 ملٌون  . 131األراضً المتبقٌة وقٌمتها  ملكٌة
 

) ج ( تتضمن الممتلكات والمعدات والمنشآت سصول ثابتة خاضعة لعقود حقوق امتٌاز لحدى الشركات المستثمر  

ملٌون   سعودي. ستؤول ملكٌة ه ا األصول فً نهاٌة فترة  1,106بها  ٌبل  نصٌب المجمورة منها مبل  

    العقود إلى الدولة. 
 

) د ( نصٌب المجمورة فً حركة تكلفة سصول ومجمع استهي  الشركات المستثمر فٌها لهرت بعكس طبٌعتها فً  

بعض البنود نتٌجة لتغٌر سسعار صر  العميت اتجنبٌة المستخدمة فً ترجمة القوائم المالٌة لبعض الشركات 

 المستثمر فٌها.
 

 األصول غٌر الملموسة، صافً -9
 

غٌةةر الملموسةةة الشةةهرة الناتجةةة مةةن شةةراء حصةةص الشةةركة فةةً مجمورةةة بٌنارٌةةان  القابضةةة بةةً تةةً تتضةةمن األصةةول 

تٌلٌكةوم وشةركة سوجٌةه ليتصةاتت المحةدودة  إضةافة لنصةٌب الشةركة مةن الشةهرة المسةجلة فةً القةوائم المالٌةة  سكسٌس

 لمجمورة بٌنارٌان  القابضة وشركة سوجٌه ليتصاتت المحدودة.
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 ل األصول غٌر الملموسة  صافً:وفٌما ٌلً تفاصٌ
 

 م3010  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة(

     

  35,643,635   35,188,791          تراخٌص

  5,630,273   4,891,741  الشهرة الناتجة من توحٌد القوائم المالٌة

  1,231,645   1,946,334  ريمات تجارٌة وريقات تعاقدٌة

  1,421,223  1,160,164    التردديحقوق استخدام الطٌ

  3,751,334   3,751,334  % فً مجمورة بٌنارٌان  القابضة15الشهرة الناتجة من شراء حصة 

  216,126   816,196  % فً شركة سوجٌه ليتصاتت المحدودة15الشهرة الناتجة من شراء حصة 

  731,323   405,108  تٌلٌكوم  فً شركة بً تً سكسٌس% 20,30الشهرة الناتجة من شراء حصة 

  226,123   945,359  سخرى

  19,137,793  13,217,304  
 

 األصول غٌر المتداولة األخرى -01
 

 تتكون األصول غٌر المتداولة األخرى مما ٌأتً:
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 

      

  242,144  885,919  قروض المولفٌن السكنٌة 

  524,746  568,306  ب مؤجلةضرائ 

  121,145  114,361  مصروفات مؤجلة 

  161,746  177,881  استثمارات رقارٌة 

  420,525  191,119  سخرى 

   1,149,119  1,573,666  
 

 " أخرى " تشمل بنودًا متنوعة أهمها : عموالت ورسوم مدفوعة مقدمًا.
 

 حسابات الدائنٌن -00
 

 ن مما ٌأتً:تتكون حسابات الدائنٌ
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 

      

  3,524,223  3,987,741  تسوٌة الشبكات الخارجٌة 

 1,600,215  1,117,471  تجارٌة 

  216,265  140,141  الرسوم الحكومٌة 

  3,031,611  614,546  رسسمالٌة 

   5,390,001  7,016,434  
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 ة الدائنة األخرىاألرصد -02
 

 المتداولة مما ٌأتً: -تتكون األرصدة الدائنة األخرى 
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 

      

  3,364,276  3,350,614  ( 17   16مخصص الزكاة والضرائب ) سنلر إٌضا   

  121,174  177,516  محتجزات الموردٌن 

  542,103  557,839  مخصص الضرٌبة المستقطعة 

  303,313  344,171  إٌدارات رميء مستردة 

 -  314,748  تسوٌة مستحقات المولفٌن المعارٌن 

 -  383,060  مستحقات رقود مشارٌع قٌد اتنشاء 

 353,275  371,500  رراٌة سندٌة 

 3,342,051  948,368  سخرى 

   1,666,818  1,502,500  
 

 تنوعة أهمها : مستحقات التأمينات االجتماعية وذمم غير تجارية." أخرى " تشمل بنودًا م
 
 

 غٌر المتداولة مما ٌأتً: -تتكون األرصدة الدائنة األخرى 

 

 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 

      

  3,655,615  3,180,184  ضرائب مؤجلة 

  241,110  811,111  إٌرادات مؤجلة طوٌلة اآلجل 

  645,502  905,351  ات مالٌةمشتق 

  637,672  771,349  تجارٌة طوٌلة اآلجل 

  147,343  116,459  التزامات تأجٌر تموٌلً 

 446,465  187,900  التزامات حق بٌع إختٌارى 

 3,105,221  639,476  سخرى 

   5,014,651  5,263,740  
 

 .ًا من العمالءمقدم مستممة جلطويمة االاعات وضمانات دفعات وايد" أخرى " تشمل بنودًا متنوعة أهمها : 
 
 

 المصروفات المستحقة -03
 

 تتكون المصروفات المستحقة مما ٌأتً:
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 

      

  1,121,251  1,151,799  رسسمالٌة 

  1,141,413  1,776,469  تجارٌة 

  703,045  704,079  مستحقات مولفٌن 

  713,671  741,309  سخرى 

   8,576,456  6,052,001  
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 القروضالمرابحات و -04
 

 وتتمثل فً:
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 
      
  2,446,216  5,973,834  الجزء المتداول 
  13,743,310  11,959,637  الجزء غٌر المتداول 

   19,913,413  10,322,056  
 
 

  اإلمارات العربٌة المتحدةدولة  –كة أوجٌه لالتصاالت المحدودة شر -
دٌسةمبر  13ٌبل  نصٌب المجمورة من القروض والتسهٌيت البنكٌة الممنوحة لشةركة سوجٌةه ليتصةاتت المحةدودة فةً 

 .سعودي ملٌون   2,670 مبل   م 1033
 

  مالٌزٌا –مجموعة بٌنارٌانج جً إس إم القابضة  -
ملٌةون   سةعودي  ومةن التسةهٌيت البنكٌةة ورقةود الٌجةار التمةوٌلً  1,230 المجمورةة مةن الصةكو   ٌبل  نصةٌب

  وقةةد اسةةتخدمت هةة ا الصةةكو  فةةً تموٌةةل رملٌةةة م1033دٌسةةمبر  13كمةةا فةةً سةةعودي ملٌةةون    5,160مبلةة  

تتةاب العةام وسدرجةت بالسةوق % منهةا ليك10اتستحوا  رلى مجمورة ماكسٌس القابضةة المالٌزٌةة والتةً طةر  تحقةاً 

 المالٌة المالٌزٌة.
 

 ( ) إن تً إس سابقاً  - جمهورٌة اندونٌسٌا – بً تً أكسٌس تٌلٌكوم اندونٌسٌاشركة  -
 

 13فةةً  بةةً تةً سكسةةٌس تٌلٌكةوم اندونٌسةةٌاٌبلة  نصةةٌب المجمورةة مةةن القةروض والتسةةهٌيت البنكٌةة الممنوحةةة لشةركة 

 .سعودي ملٌون  3,140 مبل   م 1033دٌسمبر 
 

    دولة الكوٌت –( )ش.م.ك.م( VIVAشركة االتصاالت الكوٌتٌة ) -
 13( فةةً VIVAٌبلةة  نصةةٌب المجمورةةة مةةن القةةروض والتسةةهٌيت البنكٌةةة الممنوحةةة لشةةركة اتتصةةاتت الكوٌتٌةةة )

 .سعودي ملٌون  117 مبل   م 1033دٌسمبر 
 

  ٌنمملكة البحر –( )ش.م.ب.م( VIVAإس تً سً البحرٌن ) -
 13(  فةةً VIVAٌبلةة  نصةةٌب المجمورةةة مةةن القةةروض والتسةةهٌيت البنكٌةةة الممنوحةةة لشةةركة إس تةةً سةةً البحةةرٌن )

 .سعودي ملٌون  555 مبل   م 1033دٌسمبر 
 

 :المملكة العربٌة السعودٌة – شركة االتصاالت السعودٌة -
 

مرابحة مةن رةدة بنةو  محلٌةة  مةدة التموٌةل م رلى تسهٌيت تموٌل رلى سساس ال1007تم الحصول خيل الربع الثالد 

 ملٌون  . 6,000م مبل  1033 دٌسمبر 13شهراً  وتبل  قٌمة التسهٌيت المستخدمة كما فً  60
 

م رلى تسهٌيت تموٌل رلى سسةاس المرابحةة مةن سحةد فةروال المصةار  المحلٌةة 1007تم الحصول خيل الربع الرابع 

 310نقطةة سسةاس  مةدة التموٌةل  0,45متبةادل بةٌن البنةو  المالٌزٌةة ) كيٌبةور (   بمالٌزٌا رلى سساس معةدل العائةد ال

 ملٌون   سعودي. 3,622م مبل  1033دٌسمبر  13شهراً  وتبل  قٌمة التسهٌيت المستخدمة كما فً 
 

 310 م رلةى تسةهٌيت تموٌةل رلةى سسةاس المرابحةة مةن رةدة بنةو  محلٌةة  مةدة التموٌةل1002تم الحصول فً سبرٌل 

  ملٌون  . 2,500م مبل  1033 دٌسمبر 13شهراً  وتبل  قٌمة التسهٌيت المستخدمة كما فً 
 

مةدة التموٌةل   رلى تسهٌيت تموٌل رلى سساس المرابحة من رةدة بنةو  محلٌةةم 1030خيل الربع الثالد حصلت كما 

 .م1033مبر دٌس 13ملٌون   لم ٌتم استخدامها حتى نهاٌة  3,000  بمبل  شهراً 31
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رلى تسهٌيت تموٌل رلى سساس المرابحة من رةدة بنةو  محلٌةة  مةدة التموٌةل م 1033خيل الربع الثالد حصلت كما 

 .م1033دٌسمبر  13ملٌون   لم ٌتم استخدامها حتى نهاٌة  1,150بمبل   شهراً  310
 

مةن القةروض  وبلغةت المبةال  المسةددة حتةى  م بسداد األقساط المسةتحقة1002بدست الشركة خيل الربع الرابع من رام 

 دٌسةمبر 13 السةنة المنتهٌةة فةًملٌةون   تةم تسةدٌدها خةيل  1,555ملٌون    منها  7,412 م 1033 دٌسمبر 13

 .م1033
 
 

 مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة -05
 

 فٌما ٌلً حركة مخصص مكافأة نهاٌة الخدمة خيل السنة:
 
 م1030  م3310  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 

      

  1,241,262   1,995,173  ٌناٌر 3الرصٌد فً  

  403,347  183,676  الضافات خيل السنة 

 (142,645)  (134,950)  المدفورات خيل السنة 

  1,225,173  1,061,097  دٌسمبر 13الرصٌد فً  
 

حالةة تةركهم العمةل فةً تةارٌ  قائمةة المركةز ٌتم احتساب المخصص رلةى سسةاس قٌمةة المنةافع المسةتحقة للمةولفٌن فةً 

المالً  و ل  باستخدام آخر راتب وبدتت للمول  وسنوات الخدمة. وتستخدم شركات المجمورة برام  مكافةآت نهاٌةة 

 خدمة وفقاً للقوانٌن السارٌة فً بلدانها.
 

 رأس المال -06
 

رٌةاتت للسةهم  30ون سةهم بقٌمةة اسةمٌة ملٌة 1,000ملٌون   سةعودي مقسةمة إلةى  10,000ٌبل  رسس مال الشركة 

% مةةن سسةةهم 70م 1030م و 1033دٌسةةمبر  13مدفورةةة بالكامةةل. وتبلةة  نسةةبة األسةةهم المملوكةةة للحكومةةة كمةةا فةةً 

 الشركة.
 

 االحتٌاطً النظامً -07
 

% من صافً الدخل كاحتٌاطً نلامً إلى سن ٌعادل ه ا 30ٌتم  حسب النلام األساسً للشركة  تجنٌب 

وبناءاً   % من قٌمة رسس المال المصدر. وه ا اتحتٌاطً غٌر قابل للتوزٌع رلى حملة سسهم الشركة50اتحتٌاطً 

 12هـ الموافق 3411ربٌع اآلخر  11رلى موافقة الجمعٌة العامة العادٌة للمساهمٌن فً اجتمارها المنعقد بتارٌ  

 تم إقرار وق  التجنٌب رندما بل  الحد النلامً.  م1033مارس 
 

 اطٌات أخرى احتٌ -08
 

 تتكون اتحتٌاطٌات األخرى مما ٌأتً:
 
 م1030  م3103   )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 

       

  760,201  559,188   ( 13احتٌاطً تحوط ) سنلر إٌضا   

  463,072  546,083   احتٌاطً تغٌر نسب استحوا  

  47,511  17,967   احتٌاطٌات سخرى 

    3,311,116  3,162,435  
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 إٌرادات الخدمات -09
 

 تتكون إٌرادات الخدمات مما ٌأتً:
 

 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 

      

  14,771,111  17,794,779  سجور اتستخدام 

  35,002,262  35,070,516  رسوم اتشترا  

  117,111  469,110  رسوم التأسٌس 

  3,667,405  1,117,454  سخرى 

   55,661,079  53,726,212  

 

 تكلفة الخدمات -21
 

 :تتكون تكلفة الخدمات مما ٌأتً
 

 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 

      

  2,052,501  9,145,653  رسوم استخدام الشبكات الخارجٌة 

  5,711,371  6,170,576  الرسوم الحكومٌة ) * ( 

  1,150,700  1,453,908  إصي  وصٌانة 

  1,211,633  1,868,801  تكالٌ  المولفٌن 

  1,402,141  1,196,889  سخرى 

   14,111,817  13,464,110  

 
وطباعة بطاقات هاتفية  "أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها: إيجارات معدات وممتمكات وسيارات ومصروفات المرافق 

 واستشارات. ومصروفات قرطاسية
 

 فاصٌل الرسوم الحكومٌة:ٌلً ت فٌما)*(   

 

 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 

      

  4,714,244  5,318,130  رسوم تقدٌم الخدمة تجارٌاً  

  121,021  418,917  رسوم الرخصة 

  605,317  691,119  رسوم استخدام الطٌ  الترددي 

   6,170,576  5,711,371  
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 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة(

        

  4,411,712  4,507,566      الشركة

  3,122,445  3,761,030  باقً شركات المجمورة

  6,170,576  5,711,371  

 
 المصروفات البٌعٌة والتسوٌقٌة -20
 
 تتكون المصروفات البٌعٌة والتسوٌقٌة مما ٌأتً:  
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 

      

  1,160,122  1,704,910  دراٌة وإرين 

  3,202,122  3,984,966  تكالٌ  المولفٌن 

  3,526,532  3,146,113  مصرو  الدٌون المشكو  فً تحصٌلها 

  431,125  117,856  طبارة بطاقات هاتفٌة ومستلزمات مكتبٌة 

  311,762  386,631  إصي  وصٌانة 

  622,740  971,871  سخرى 

   7,414,448  7,021,300  
 

"أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها: إيجارات معدات وممتمكات وسيارات ومصروفات االتصاالت والبريد والتوصيل 
 .واالستشارات  واألمن والسالمة

 
 اإلدارٌة والعمومٌة  المصروفات -22
 
 الدارٌة مما ٌأتً:والعمومٌة  تتكون المصروفات  
 
 م1030  م3103  عودٌة()بآت  الرٌاتت الس 

      

  3,621,412  3,819,516  تكالٌ  المولفٌن 

  167,523  165,747  إصي  وصٌانة 

  164,001  145,069  إٌجارات معدات وممتلكات وسٌارات 

  163,100  111,859  استشارات وستعاب قانونٌة ومهنٌة 

  367,621  381,151  مصروفات المرافق 

  765,277  911,187  سخرى 

   1,878,940  1,632,221  
 

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



 

 شركة االتصاالت السعودية
    )شركة مساهمة سعودية(

 م 2011 ديسمبر 31في لمسنة المنتهية ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
 

 26 

 االستهالك واإلطفاء -23
 

 ٌتكون اتستهي  والطفاء مما ٌأتً:
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 

      

  7,413,506  7,557,148  استهي  

  3,110,622  3,196,496  إطفاء 

   8,851,844  2,641,104  
 

 تكالٌف التموٌل  -24
 

 وتتمثل فً:
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 
      
  332,732  89,399  الشركة 
  3,663,253  1,348,659  باقً شركات المجمورة 

   1,117,858  3,720,670  
 

 أخرى، بالصافً -اإلٌرادات والمصروفات األخرى  -25
 

 :ٌأتًسخرى  بالصافً مما  –تتكون الٌرادات والمصروفات األخرى 
 
 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 
      

  3,122,666  3,564,790  إٌرادات متنورة 
  152,132  (3,305,111)  مكاسب تغٌر سسعار العميت األجنبٌة / ) خسائر ( 
  243,026  97,968  مكاسب بٌع / استبعاد الممتلكات والمنشآت والمعدات 
 (611,217)  (3,018,639)  مصروفات متنورة 
   (483,384)  1,076,151  
 
 

ٌرةر سسةعار العمةيت األجنبٌةة خةيل رةام  م  إلةى الخسةائر المسةجلة مةن قبةل شةركة 1033ُتعزى الزٌادة فً  خسةائر تغٌ

ةةر سسةةعار صةةر  اللٌةةرة التركٌةةة والرانةةد  ه ليتصةةاتت المحةةدودةسوجٌةة ٌر بسةةبب فروقةةات تحوٌةةل العمةةيت الناتجةةة مةةن تغٌ

ملٌةون   مكاسةب محققةة منهةا  554الجنوب سفرٌقً مقابل الدوتر األمرٌكً. كمةا تتضةمن الٌةرادات المتنورةة مبلة  

ملٌةون   نتٌجةة  162ومبل   ( 11) سنلر إٌضا  سٌس ملٌون   ناتجة رن إرادة هٌكلة شركة بً تً سك 126مبل  

م 1030كمةا تضةمنت خةيل رةام  (.  15) سنلةر إٌضةا  شراء حصة فةً شةركة سةٌل ليتصةاتت والتوزٌةع المحةدودة 

 .ملٌون   ربارة رن مكاسب بٌع سصول ثابتـــــةـة ) سبةراج ( لحةدى شةركات مجمورةة بٌنارٌةان  القابضةة 712مبل  

ملٌون   مكافةأة راتةب شةهرٌن لمنسةوبً الشةركة ومبلة   175م مبل  1033المتنورة تتضمن خيل رام  المصروفات

 ملٌون   تسوٌة مستحقات المولفٌن المعارٌن. 315
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 الزكاة  -26
 

 ) أ ( وعاء الزكاة للشركة :
 

 م1030  م3103  )بآت  الرٌاتت السعودٌة( 
      
  10,000,000   10,000,000  لسنةرسس المال بداٌة ا 

      
     الضافات: 
  15,637,777  12,445,147  األربا  المبقاة واتحتٌاطً النلامً والمخصصات بداٌة السنة 
  31,274,034  30,137,425  قروض وسرصدة دائنه 
  33,361,371  31,335,226  صافً الدخل المعدل 
      
     الستبعادات: 
 (52,067,011)  (61,771,431)  صافً الممتلكات واتستثمارات 
 (6,000,000)  (4,500,000)  توزٌعات سربا  مدفورة 
 (124,566)  (342,155)  المصروفات المؤجلة غٌر المتداولة 

 
ب % من الوراء الزكوي حٌد قامت الشركة خيل العام بتعدٌل احتسا1,5وقد تم احتساب مخصص الزكاة بواقع 

مخصص الزكاة رلى سساس الوراء الزكوي بدتً من الوراء الزكوي سو الربح ألغراض الزكاة سٌهما سرلى  وتعتقد 

 الدارة بأنه لن ٌترتب رلى الشركة سٌه التزامات زكوٌة إضافٌة قد تنشأ نتٌجة ترتمادها السٌاسة المبٌنة سريا .

 ) ب ( مخصص الزكاة : 
 
 
 م1030  م3103  ة()بآت  الرٌاتت السعودٌ 
      
  725,140   791,335  ٌناٌر 3الرصٌد فً  

  332,102  338,001  المستحق رن السنة 

 (330,411)  (63,754)  المبال  المسددة خيل السنة 

  721,335  849,161  دٌسمبر 13الرصٌد فً  
 
 

م. لم ٌتم الربط النهائً رن 1001تى نهاٌة رام لقد تم ارتماد الربط الزكوي النهائً للسنوات من  بدء الشركة وح

م حٌد ٌتوق   ل  رلى البت فً ارتراضات الشركة رلى بعض البنود. كما تم 1002م وحتى 1004األروام من 

م إت سن ربط المصلحة لم ٌصدر حتى تارٌخه. وقد صدرت للشركة شهادة 1030تقدٌم القرار الزكوي رن رام 

 م(. 10/4/1031هـ )الموافق  2/6/3411ارٌ  زكاة سارٌة المفعول حتى ت
 

 )ج( الشركات التابعة 

هـ القاضً بوجوب تقدٌم إقرار 12/4/3412وتارٌ   3005م تم تطبٌق القرار الوزاري رقم 1002بدسً من رام 

و زكوي واحد للشركة والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل بصورة مباشرة سو غٌر مباشرة  سواء كانت داخل س

 خارج المملكة.
 

 مخصص الضرائب -27
 

ٌمثةةل المبلةة  المةةدرج بقائمةةة الةةدخل نصةةٌب المجمورةةة مةةن الضةةرائب المسةةتحقة رلةةى الشةةركات التابعةةة والمشةةارٌع 

 174م  1033دٌسةةمبر  13المشةتركة وفقةةاً لألنلمةة الضةةرٌبٌة السةةائدة فةً بلةةدانها. وٌبلة  رصةةٌد المخصةةص كمةا فةةً 

 ملٌون   سعودي (. 171م: 1030دٌسمبر  13ملٌون   سعودي )
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 معامالت األطراف ذات العالقة  -28
 

 الجهات الحكومٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة
 

 متنورة للقطاال الحكومً   صوتٌة نقل بٌانات وغٌرها . تتوفر الشركة خدمات اتصات
 

وم الحكومٌة الُمبٌنة فً م )شاملة الرس1033بلغت الٌرادات والمصروفات المتعلقة بالجهات الحكومٌة خيل رام 

ملٌون 3,452م : 1030ملٌون    رلى التوالً ) 4,611ملٌون   و  1,033سريا( مبل   32الٌضا  رقم 

 ملٌون    رلى التوالً(.  5,002   و 
 

 20  وملٌون   100م  مبل  1033دٌسمبر  13وبل  إجمالً األرصدة المدٌنة والدائنة مع الجهات الحكومٌة فً 

 ملٌون    رلى التوالً(.  111ملٌون   و  117م : 1030ملٌون    رلى التوالً )
 

 الستثمارات المسجلة وفق طرٌقة حقوق الملكٌة والشركات التابعة والمشروعات المشتركةا

 ة والمشروراتلم تكن المعاميت التً تمت مع اتستثمارات المسجلة وفق طرٌقة حقوق الملكٌة والشركات التابع

 ملٌون   سعودي 3,166المشتركة خيل السنة  ات سهمٌة نسبٌة فٌما ردا اتستثمار بالصكو  البال  حوالً 

 (. 7)سنلر إٌضا  
 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة -29
  

 االرتباطات
 

الٌة جوهرٌةةة )س(  تةةدخل المجمورةةة خةةيل ممارسةةة نشةةاطها اترتٌةةادي فةةً ارتباطةةات متعلقةةة بمصةةروفات رسسةةم

المصةةروفات الرسسةةمالٌة ارتباطةةات فٌمةةا ٌتعلةةق بمشةةرورات توسةةعة الشةةبكة. بلغةةت وبصةةورة سساسةةٌة 

 1,422 م: 1030دٌسةةمبر  13ملٌةةون   سةةعودي ) 1,711حةةوالً  م1033 دٌسةةمبر 13 القائمةةة كمةةا فةةً

 ملٌون   سعودي(.
 

بموجةةب تعهةةدات إٌجةةار تشةةغٌلٌة تنتهةةً فةةً  ٌةةتم اسةةتئجار سراٍض ومبةةاٍن تسةةتخدامها فةةً رملٌةةات المجمورةةة   ( ب)

السةنة المنتهٌةة فةً توارٌ  مستقبلٌة مختلفة. وقد بل  إجمالً مصروفات الٌجار بموجب رقود الٌجار التشغٌلٌة 

 611 مبلةة  م 1030 دٌسةةمبر 13ملٌةةون   سةةعودي )السةةنة المنتهٌةةة فةةً  3,055مبلةة   م 1033 دٌسةةمبر 13

 .ملٌون   سعودي(
 

 امات المحتملةااللتز 
تواجه الشركة خيل ممارسة نشاطها اترتٌادي لجراءات قانونٌة ودراوى قضائٌة ومطالبات سخرى. وت ٌتوقع سن 

 القوائم المالٌة.ه ا ٌكون لها تأثٌر جوهري رلى مركز الشركة المالً سو نتائ  رملٌاتها المبٌنة فً 
 

 األدوات المالٌة  -31
 
 

 القٌمة العادلة
 

لييذي يمكيين أن تييتم بيي  مبادليية أصييل أو سييداد إلتييزام بييين أطييرات مطمعيية وراغبيية فييا التعامييل وبشييروط تعامييل هييا المبميي  ا
والمبٌنةة م 1030و  م 1033 دٌسةمبر 13إن القٌمة المسجلة لكل األدوات المالٌة تقةارب قٌمتهةا العادلةة كمةا فةً عادلية. 

 فً ما ٌأتً:
  حسابات المدٌنٌن والدائنٌن واألرصدة المدٌنة والدائنة األخرى  تعتبر القٌمة العادلة لكل من النقد وما ٌماثله

 مقاربة للقٌمة المسجلة نتٌجة لطبٌعة فترتها قصٌرة األجل.

  السوق. وفقاً ألسعار فً األسواق النشطةتستند القٌمة العادلة لألسهم 

 تستند القٌمة العادلة للسندات الحكومٌة والقروض رلى التدفقات النقدٌة المخصومة. 



 

 شركة االتصاالت السعودية
    )شركة مساهمة سعودية(

 م 2011 ديسمبر 31في لمسنة المنتهية ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
 

 29 

 ال تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لمموجودات والمطموبات المالية الخاصة بالمجموعة تختمت كثيرًا عن قيمتها الدفترية.
 

 مخاطر معدالت العوائد
 

هً مخاطر متعددة تتعلق بتأثٌر التغٌرات فً معدتت العوائد فً السوق رلى المركز المالً للشركة وتدفقاتها 

شركة تدفقها النقدي رن طرٌق مراقبة التوقٌت بٌن التدفق النقدي المحصل والتدفق النقدي المستخدم. النقدٌة. وتدٌر ال

قصٌرة وودائع وٌتم استثمار الفائض النقدي لزٌادة دخل الشركة من العوائد من خيل سرصدة ٌحتفل بها كمرابحة 

 ر جوهرٌة. وطوٌلة األجل. إت سن مخاطر معدتت العوائد فً ه ا الخصوص ت تعتب
 

 مخاطر تغٌر أسعار الصرف 
 

بمراقبة الدارة  تقومهً مخاطر التغٌر فً قٌمة األدوات المالٌة بسبب التغٌرات فً سسعار صر  العميت األجنبٌة. 

تقلبات سسعار صر  العميت األجنبٌة وتعتقد سن الشركة لٌست ررضة لمخاطر تغٌر سسعار الصر  بدرجة كبٌرة 

الرسمٌة للشركة هً ال  السعودي وهو العملة األساسٌة التً تتعامل بها الشركة وسعرا ثابت  نلراً ألن العملة

 حالٌاً وبهامش بسٌط مقابل الدوتر األمرٌكً.
 

 مخاطر االئتمان

هً مخاطر ردم قدرة األطرا  األخرى رلى الوفاء بالتزاماتها تجاا الشركة مما ٌؤدي إلى تكبد الشركة لخسارة 

كون األدوات المالٌة التً قد تعرض الشركة لمخاطر تركز المدٌونٌة بشكل رئٌسً من األرصدة النقدٌة مالٌة. تت

وحسابات المدٌنٌن. تقوم الشركة بجٌداال سرصدتها النقدٌة فً ردد من المؤسسات المالٌة  ات القدرات اتئتمانٌة 

مالٌة. وت تعتقد الشركة بوجود مخاطر ردم العالٌة وتباشر سٌاسة للحد من حجم سرصدتها المودرة فً كل مؤسسة 

كفاءة كبٌرة من ه ا المؤسسات المالٌة. وت تعتقد الشركة سنها ررضة لمخاطر تركز المدٌونٌة فً ما ٌتعلق بحسابات 

المدٌنٌن نلراً لقاردة مشتركٌها المتنورة )سكنٌة  مهنٌة  مؤسسات تجارٌة كبرى ومؤسسات رامة( التً تعمل فً 

 ل متنورة موزرة رلى مناطق ردٌدة.مجاتت رم
 

 مخاطر السٌولة
 

هً مخاطر تعرض الشركة لصعوبات فً الحصول رلى األموال اليزمة لمقابلة اتلتزامات المرتبطة باألدوات 

المالٌة. تدار السٌولة رن طرٌق التأكد بشكل دوري من توفرها بمقادٌر كافٌة لمقابلة سٌة التزامات مستقبلٌة. وت 

 الشركة سنها ررضة لمخاطر جوهرٌة متعلقة بالسٌولة. تعتبر 
 

 المشتقات المالٌة  -30
 

للتحةوط مةن مخةاطر تقلبةات سةعر الفائةدة المتوقةع مةن التةدفقات النقدٌةة سبرمت المجمورة اتفاقٌات لمقاٌضة سعر الفائةدة 

لألثةر الفعةال لهة ا التحوطةات بتةارٌ  ة . المبل  األصةلً والقٌمةة العادلةالمستقبلٌة فٌما ٌتعلق بسعر الفائدة المتغٌر لدٌونها

المبلة  م : 1030)  ملٌةون   سةعودي رلةى التةوالً 552ملٌون    سةعودي و  30,212م  هو 1033دٌسمبر  13

ملٌةون    سةعودي و  7.127م  هةو 1030دٌسةمبر  13لألثر الفعال له ا التحوطةات بتةارٌ  األصلً والقٌمة العادلة 

( رلمةةاً بةةأن القٌمةةة العادلةةة لألثةةر الفعةةال لهةة ا التحوطةةات تلهةةر مةةن ضةةمن  رلةةى التةةوالً ملٌةةون   سةةعودي 763

 اتحتٌاطٌات األخرى فً قائمة المركز المالً الموحدة.
 

 المعلومات القطاعٌة  -32
 

 وفقاً ألنشطة المجموعة الرئٌسٌة 

قدمة من قبل المجمورة وتتم قامت المجمورة بتحدٌد قطاراتها التشغٌلٌة الرئٌسة رلى سساس نوال الخدمات الم

المعاميت بٌن القطارات التشغٌلٌة وفقاً لألحكام والشروط التجارٌة المعتادة. ت ٌوجد هنا  إٌرادات سو مصارٌ  

 جوهرٌة هامة سخرى بٌن القطارات. 
 

 تتمثل القطارات التشغٌلٌة الرئٌسة للمجمورة فً: 
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 وال والبطاقات مسبقة الدفع والتجوال الدولً والرسائل.قطاال الجوال  وتشمل خدماته الرئٌسة: الهات  الج 

 .قطاال الهات   وتشمل خدماته الرئٌسة: الهات  الثابت وهوات  البطاقة واتتصال البٌنً واتتصاتت الدولٌة 

 ًقطاال المعطٌات  وتشمل خدماته الرئٌسة: الدوائر المؤجرة لنقل البٌانات وخط العمٌل الرقم(DSL) .والنترنت 

 الموزرة: وتشمل بعض العناصر التً ت ٌمكن ربطها بالقطارات التشغٌلٌة الرئٌسة للمجمورة. غٌر 
 

 :م 1033دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً وفقاً ألنشطة المجموعة الرئٌسٌة وٌبٌن الجدول التالً المعلومات 
 

 )بآت  الرٌاتت السعودٌة(
 

 الجوال
 

 الهاتف
 

 المعطٌات
 

 غٌر موزعة
 

 اإلجمالً

 إٌرادات الخدمات
 

17,909,306   8,109,113   9,187,511   56,310  55,661,079 

 إٌرادات الربط البٌنً
 

1,075,765   8,341,131   3,181,801   (64,610)  31,418,163  

 مصروفات الربط البٌنً
 

(6,300,587)  (1,654,089)  (1,637,931)  (65,671)  (31,418,163) 

 لخدماتصافً إٌرادات ا
 

14,884,184   31,798,545   7,051,431   (74,361)  55,661,079 

 اتستهي  والطفاء
 

4,163,547   1,650,197   641,916   397,964   8,851,844 

 صافً الدخل
 

7,639,985  (3,006,119)  3,418,666  (131,660)  7,718,651 

  
         

 إجمالً األصول 
 

43,476,714  15,517,866  8,380,991  16,106,387  333,403,780 

 إجمالً الخصوم
 

10,671,847  31,737,394  1,081,168  13,845,351  57,139,461 

 

 : على النحو التالً م1030دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  وفقاً ألنشطة المجموعةوقد كانت المعلومات 
 
 

 )بآت  الرٌاتت السعودٌة(
 

 الجوال
 

 الهاتف
 

 المعطٌات
 

 غٌر موزعة
 

 اإلجمالً

 إٌرادات الخدمات
 

14,352,740  
 

30,356,013  
 

7,340,222  
 

110,362  
 

53,726,212  

 إٌرادات الربط البٌنً
 

1,153,015  
 

6,712,256  
 

271,454  
 

- 
 

2,261,445  

 مصروفات الربط البٌنً
 
(4,266,442) 

 
(1,212,377) 

 
(1,352,232) 

 
- 

 
(2,261,445) 

 صافً إٌرادات الخدمات
 

13,544,116  
 

34,057,200  
 

5,254,514  
 

110,362  
 

53,726,212  

 اتستهي  والطفاء
 

4,062,232  
 

1,722,271  
 

572,022  
 

105,131  
 

2,641,104  

 صافً الدخل
 

2,032,137  
 

665,267  
 

207,211  
 
(55,725) 

 
2,416,111  

           

 إجمالً األصول 
 

12,151,612  
 

17,245,222  
 

6,726,644  
 

16,225,617  
 

330,720,232  

 إجمالً الخصوم
 

37,062,267  
 

31,772,321  
 

1,105,760  
 

15,163,655  
 

57,136,574  
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 وفقاً لعملٌات المجموعة -
 

 بتقسٌم رملٌاتها التشغٌلٌة الرئٌسٌة إلى رملٌات محلٌة ودولٌة.قامت المجمورة 
 

 :دٌسمبر 13وفقاً لعملٌات المجموعة خالل السنة المنتهٌة فً التالً المعلومات  وٌبٌن الجدول
 م1033

  
 العملٌات المحلٌة

 
 العملٌات الدولٌة

)بآالف الرٌاالت 
  السعودٌة(

المملكة العربٌة 
  السعودٌة

إس تً سً 
  البحرٌن

شركة الخلٌج 
لإلعالم 
الرقمً 
 القابضة

 

شركة 
االتصاالت 

 الكوٌتٌة
 

بً تً  شركة
أكسٌس 
 تٌلٌكوم

 

شركة أوجٌه 
لالتصاالت 
 المحدودة

 

مجموعة 
بٌنارٌانج جً 
 إس إم القابضة

               
 اإلٌرادات التشغٌلٌة

 
17,479,306  781,943   476,196  3,167,145   567,143   33,351,699   1,916,553  

  
             

 إجمالً األصول ) * (
 

78,668,577  3,918,990   504,395  3,698,935   1,616,833  13,153,945  39,957,613 

               
 ( ألف لاير. 36,155,184) * ( تبلغ قٌمة تسوٌات توحٌد القوائم المالٌة المتعلقة باألصول غٌر الملموسة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة مبلغ ) 

               

               

 م1030

  
 العملٌات المحلٌة

 
 العملٌات الدولٌة

)بآالف الرٌاالت 
  السعودٌة(

المملكة العربٌة 
  السعودٌة

إس تً سً 
  البحرٌن

شركة الخلٌج 
لإلعالم 
الرقمً 
 القابضة

 

شركة 
االتصاالت 

 الكوٌتٌة
 

شركة بً تً 
أكسٌس 
 تٌلٌكوم

 

شركة أوجٌه 
لالتصاالت 
 المحدودة

 

مجموعة 
بٌنارٌانج جً 

 القابضةإس إم 

               
 الٌرادات التشغٌلٌة

 
15,153,254  

 
171,333  

 
110,320  

 
205,723  

 
371,411  

 
33,317,720  

 
1,216,670  

               
 إجمالً األصول ) * (

 
71,156,130  

 
3,543,447  

 
166,622  

 
3,112,016  

 
1,114,215  

 
14,242,314  

 
11,130,351  

               
 ( سل   . 34.106,671) * ( تبل  قٌمة تسوٌات توحٌد القوائم المالٌة المتعلقة باألصول غٌر الملموسة والمعاميت مع األطرا   ات العيقة مبل  ) 

 

  ) إن تً إس سابقاً ( - اندونٌسٌا شركة بً تً أكسٌس تٌلٌكومزٌادة حصة المجموعة فً  -11
 

 شةركة بةً تةً سكسةٌس تٌلٌكةومكحصةة إضةافٌة  فةً  12.3 %   نسةبة م 1033 ٌةلسبر 6فةً  المجمورةة  تملكةت

 2الموقعةة فةً بةً تةً سكسةٌس و ل  بناء رلى اتفاقٌةة إرةادة هٌكلةة  اتندونٌسٌة المعروفة بعيمتها التجارٌة ) آكسس ( 

مجمورةةة ( سحةةدى الشةةركات المملوكةةة بالكامةةل ل MCBم بةةٌن شةةركة اتتصةةاتت و شةةركة ماكسةةٌس ) 1033مةةارس 

بٌنارٌان  وقد حلٌت ه ا اتتفاقٌة رلى موافقة الجهات التنلٌمٌة المختصة فً اندونٌسٌا وتم تنفٌ  كافة الشروط اليزمةة 

 م  وال ي ترتب رلٌه األتً:  1033سبرٌل  6لتمام اتتفاقٌة بتارٌ  
 

ملٌةةون    152لً ملٌةةون دوتر سمرٌكةةً سي مةةا ٌعةةادل حةةوا 62قامةةت شةةركة ماكسةةٌس بتقةةدٌم قةةرض بمبلةة    -

 .بً تً سكسٌسسعودي لشركة 
 

بةً تةً من كافة القةروض المسةتحقة لهةا رلةى شةركة بً تً سكسٌس ومن ثم قامت شركة ماكسٌس بجرفاء شركة  -

 ملٌون   سعودي . 3,545ملٌون دوتر سمرٌكً سي ما ٌعادل حوالً  431والبالغة  سكسٌس
 

بةً تةً سهم مةن األسةهم المملوكةة لهةا فةً شةركة  3,264,422,425قامت شركة ماكسٌس بالتنازل رن ملكٌة   -

؛ مما ترتب رلٌه  زٌادة حصة شركة اتتصاتت السعودٌة المباشرة فةً  إلى شركة اتتصاتت السعودٌة سكسٌس

% مةةع بقةةاء 34,2% إلةةى 44% وانخفةةاض حصةةة ماكسةةٌس مةةن 20,3% إلةةى 53مةةن بةةً تةةً سكسةةٌس  شةةركة

 %.5ة الشرٌ  المحلً رلى حصته البالغ

ملٌةةون دوتر سمرٌكةةً سي مةةا ٌعةةادل  173تلتةةزم شةةركة اتتصةةاتت السةةعودٌة بتقةةدٌم قةةرض سخةةر بمبلةة  حةةوالً  -

التشغٌلٌة وبدون تكالٌ  تموٌةل. رلمةاً بةأن مجمورةة بً تً سكسٌس ملٌون   ٌدفع حسب حاجة شركة  3,123
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ٌةةون   سةةعودي مةةن هةة ا التموٌةةل مل 204ملٌةةون دوتر سي مةةا ٌعةةادل  143اتتصةةاتت السةةعودٌة دفعةةت مبلةة  

 م.1033دٌسمبر  13خيل السنة المنتهٌة فً بً تً سكسٌس لصالح 
 

بةً تكفلت شركة اتتصاتت السعودٌة بتقدٌم خطاب مساندة بغرض الحصول رلى التموٌل البنكً اليزم لشةركة  -

 وفقاً لخطة التموٌل المعتمدة للخمس سنوات القادمة.تً سكسٌس 
 

ملٌةون  126تبلة  بةً تةً سكسةٌس فً المكاسب المحققة رلى مستوى المجمورة نتٌجة إرادة هٌكلة شركة ورلٌه فجن صا

 6تةم اسةتخدام القٌمةة العادلةة لصةافً األصةول فةً تةارٌ   و  سعودي حسب سةعر الصةر  السةائد فةً  لة  التةارٌ  

فةً شةركة بةً تةً  إضةافٌةكحصةة  %12.3الشةركة نسةبة   و ل  تحتساب الشهرة الناتجة من استحوا   1033ابرٌل 

سكسةةٌس تٌلٌكةةوم اتندونٌسةةٌة مةةن واقةةع التقةةارٌر الخاصةةة بتحدٌةةد تلةة  القٌمةةة والتةةً تةةم اتنتهةةاء منهةةا فةةً نهاٌةةة الربةةع 

 405لتصةبح كمةا ٌلةً )  م  وقةد ترتةب رلةى  لة  إرةادة توزٌةع المبةال  المسةجلة سةابًقا للشةهرة 1033مةن رةام   الرابع

 ملٌون   ريمات تجارٌة وريقات تعاقدٌة (. 17ملٌون   تراخٌص و  112ملٌون   شهرة و 
 

) المشةروال المشةتر  ( وفقةاً لطرٌقةة التوحٌةد بةً تةً سكسةٌس رلماً بأن المجمورةة كانةت تعةال  اسةتثمارها فةً شةركة  

تصةاتت السةعودٌة ومةا نةت  رنةه مةن زٌةادة حصةة ملكٌةة شةركة اتبً تً سكسٌس التناسبً ونتٌجة لرادة هٌكلة شركة 

م سصةةبحت تعةةال  1033%  فةةجن مجمورةةة اتتصةةاتت السةةعودٌة بةةدس مةةن الربةةع الثةةانً 53% بةةدل مةةن 20,3لتبلةة  

 ) الشركة التابعة ( وفقاً لطرٌقة التوحٌد .بً تً سكسٌس استثمارها فً شركة 
 

  الخلٌج لإلعالم الرقمً القابضةشركة زٌادة حصة المجموعة فً  -14
 

شةركة % حصةة إضةافٌة  فةً 10 نسةبة م 1033دٌسةمبر  31هةـ الموافةق 3411محةرم  32  فةً رةة المجمو تملكةت

ملٌةون   لتصةبح حصةة  20مبلة  ( بIntigralالخلٌ  لإلريم الرقمً القابضة البحرٌنٌة المعروفة بعيمتها التجارٌة )

  %.73بعد الشراء  المجمورة
 

 التصاالت المحدودةسٌل للتوزٌع واشركة شراء المجموعة حصة فً  -15
 

حصةة مسةٌطرة فةً شةركة سةٌل ليتصةاتت  م 1033دٌسةمبر  16الموافةق هـ  3411صفر  1  فً المجمورة  تملكت

ونت  رةن  لة  تحقٌةق المجمورةة مكاسةب محققةة  ملٌون   سعودي. 102بمبل  قدرا  % 60تبل   والتوزٌع المحدودة

 دودةــةـفةً شةركة سةٌل ليتصةاتت والتوزٌةع المحرةة اسةتثمارها ورلٌه رالجت المجمو .ملٌون   سعودي 162تبل  

 )الشركة التابعة( وفقاً لطرٌقة التوحٌد.
 

 األحداث أالحقة  -16
 

بتوزٌع سربةا   م1031 ٌناٌر 32هـ الموافق 3411 صفر 14 األربعاء سوصى مجلس الدارة فً اجتماره المنعقد ٌوم  

  رةن كةل سةهم. وبة ل    0,50م بواقةع 1033لربع الرابع  من رام ملٌون   سعودي رن ا 3,000سولٌة مقدارها 

   للسهم(. 1م: 1030  للسهم )رام  1م مبل  1033ٌصبح إجمالً األربا  الموزرة رن رام 
 

م( القةوائم 1031فبراٌةر  10هةـ )الموافةق 3411ربٌةع األول  12كما ارتمةد المجلةس فةً اجتمارةه المنعقةد ٌةوم األثنةٌن 

 م.1033ة الموحدة لعام  المالٌ
 

 إعادة تصنٌف -17
 

م لتتماشى مع التصنٌ  المستخدم للسةنة 1030دٌسمبر  13لقد تم إرادة تصنٌ  بعض سرقام المقارنة للسنة المنتهٌة فً 

 م.1033دٌسمبر  13المنتهٌة فً 

 

 


