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 عام  -3
 12بتباري   13/مساهمة سعودية بموجب  المرسبوم الملكبي رمبم م شركة بصفتها الشركة() السعودية اإلتصاالت شركةتأسست 

م( البذ  مىبب بتحويب  م باب الببرق والهباتر ببوبارة الببرق والبريبد والهباتر 3991أبريب   13هـ )الموافق 3231ذو الحجة 

مب  متتلبر مكوناتبه وإمكانياتبه الفنيبة واإلداريبة إلبب الشبركة  و بقباج لقبرار مجلب  “( تصباالتإلم اب ا”)يشار إليه فيما بعد بـ 

م( البذ  اتتمبد نمبام الشبركة ايساسبي )النمبام 3991أبريب   10هـ )الموافق 3231ذو الحجة   11  بتاري 131الوبراء رمم 

ايساسي(. ومد كانت الشركة في حينه مملوكبة بالكامب  لحكومبة المملكبة العربيبة السبعودية )الحكومبة(. وبموجب  مبرار مجلب  

 % من أسهمها. 10مامت الحكومة ببي   م( 1001سبتمبر  9هـ )الموافق 3211رج   1بتاري   373الوبراء رمم 
   

هبـ )الموافبق 3239محبرم  6تصاالت تلب ن اق المملكة العربية السعودية )المملكة( في إلأت الشركة تملها بتوفير تدمات ابد

ايو  ربـي   2كشركة مساهمة سعودية بتاري   3030330169م(. وحصلت الشركة تلب سجلها التجار  رمم 3991مايو  1

 م(. ويق  المركب الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.3991يونيو  19)الموافق هـ 3239
 

للشركة استثمارات متتلفة في شركات تابعة وبميلة ومشاري  مشتركة تعرر مجتمعة  لغرض القوائم المالية  بـ "المجموتبة". 

 تفاصي  هذه االستثمارات كالتالي:

 اسم الشركة 
نسبة 
 المعالجة الملكية

  ريقة التوحيد %300 المملكة العربية السعودية -تصاالت المحدودة ) أو  (إلاركة العربية لتدمات االنترنت وشال   

  ريقة التوحيد %300 المملكة العربية السعودية -تصاالت لالستثمار التجار  المحدودة إلشركة ا

 ريقة التوحيد  %300 مملكة البحرين –( )ش. م.  . م(  VIVAإ  تي سي البحرين )شركة 

  ريقة التوحيد  %300 المملكة العربية السعودية  -شركة تقاالت المحدودة 

  ريقة التوحيد %73 مملكة البحرين )سابقاج التليج لإلتالم الرممي القابىة( –شركة إنتغرا  القابىة )ش. م.  . م( 

  ريقة التوحيد %60 المملكة العربية السعودية -شركة سي  المتقدمة المحدودة )سيلكو(

  ريقة التوحيد %16 دولة الكويت  –(( ) ش.م.ك.م VIVAتصاالت الكويتية )إلشركة ا

  **أصو  محتفم بها للبي  %30 10 جمهورية اندونيسيا –شركة بي تي أكسي  تيليكوم اندونيسيا 

 *الملكية  ريقة حقوق  %13 دولة اإلمارات العربية المتحدة –تصاالت المحدودة إلشركة أوجيه ل

 * ريقة حقوق الملكية  %13 ماليبيا –مجموتة بيناريانج جي إ  إم القابىة 

  ريقة حقوق الملكية %30 المملكة العربية السعودية –الشركة العربية للكواب  البحرية المحدودة 

 حقوق الملكية ريقة  %16.66 المملكة العربية السعودية –تصاالت الفىائية )تربسات( إلالمؤسسة العربية ل

  ريقة حقوق الملكية  %30 المملكة العربية السعودية –شركة مراكب االتصا  
 
 

 (7و إيىاح  31-1م )إنمر 1031هذه االستثمارات تمت معالجتها ب ريقة حقوق الملكية إبتداء من تام  *

 (11وإيىاح  31-1م )إنمر 1031هذا االستثمار تمت معالجته كأصو  محتفم بها للبي  إبتداء من الرب  الثاني  **
 

تصباالت والمعلومبات واإلتبالم  وتشبم  أهراىبها تلبب سببي  إلمجموتبة فبي تبوفير وتقبديم تبدمات اتتمث  اينش ة الرئيسة لل

  المثا  ال الحصر  ما يلي:

  تصاالت الثابتة والمتحركة.إلرة وتشغي  وصيانة شبكات وأنممة اإنشاء وإدا .أ 

  الت المتتلفة إلب العمالء وصيانتها وإدارتها.تصاإلتوصي  وتقديم تدمات ا .  

تصباالت مبن جميب  النبواحي الفنيبة والماليبة واإلداريبة. إلة لت بوير وتنفيبذ وتبوفير تبدمات اإتداد الت ب  والدراسبات الالبمب .ج 

ك  مباشبر تصاالت وتقديم أو الحصو  تلب التدمات االستشارية التي تتعلق بشبإلنفيذ الت   التدريبية في مجا  اوإتداد وت

 أو هير مباشر بأتمالها وأوجه نشا ها.
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معبدات التبي توصبلت إليهبا ق اسبتتدام أحبدا ايجهببة والتصاالت وت ويرهبا تبن  ريبإلالتوّس  في شبكات ونمم ا .د 

  تصاالت تصوصاج في مجا  تقديم التدمات وإدارتها.إلتقنية ا

للعمالء بما في ذلك إتداد و ب  وتوبي  أدلبة الهباتر  توفير المعلومات والتقنيات واينممة المعتمدة تلب المعلومات .ه 

وايدلة التجارية والنشرات والمعلومات والبيانات وتوفير وسائ  االتصا  الالبمة لنق  تــدمات )اإلنترنبت( بمبا ال 

ة  هببـ وتببدمات الحاسبب  اعلببي العامبب3231/  30/  11( بتبباري  361يتعببـارض مبب  مببـرار مجلبب  الببوبراء رمببم )

تصباالت أو التبدمات التبي تقبدمها الشبركة سبواء كبان ذلبك يهبراض اإلتبالم أو إلك ممبا يتعلبق بأنشب ة اوهير ذل

  التجارة أو الدتاية أو أية أهراض أترى تراها الشركة مناسبة.

تجببارة الجملببة والتجبئببة واسببتيراد وتصببدير وشببراء وامببتالك وتببأجير وتصببني  وتسببويق وبيبب  وت ببوير وتصببميم  .و 

تصباالت المتتلفبة بمبا فبي ذلبك الشببكات الثابتبة والمتحركبة إلجهبة ومعدات ومكونبات شببكات اة أوتركي  وصيان

ا  المقباوالت والتاصة  وكبذلك ببرامج الحاسب  اعلبي والممتلكبات الفكريبة ايتبرى وتقبديم التبدمات والقيبام بأتمب

  تصاالت المتتلفة.إلالمتعلقة بشبكات ا

  ب ذلك من بي  وشراء وتأجير وإدارة وت وير وصيانة.استثمار تقارات الشركة وما مد يترت  تل .ب 
 

ولها فىالج تن ذلك أن تؤس  شبركات أتبرى وأن تشبترك مب  الشبركات والمؤسسبات أو الهيئبات ايتبرى السبعودية 

وايجنبية التي تباو  أتماالج شبيهة أو مكملة يتمالها أو التي مد تعاونها تلب تحقيبق هرىبها أو أن تشبتريها كلهبا أو 

 بءاج منها.ج
 

 المملكة العربية السعودية – )أول( تصاالتإلركة العربية لخدمات اإلنترنت واالش
 

م  وتعم  في تقبديم 1001تصاالت )ذات مسئولية محدودة( في أبري  إلركة العربية لتدمات اإلنترنت واتم تأسي  الش

وتملببك شبببركة  السببعود  السببوق ي فببب تصببباالت ونقبب  ومعالجببة المعلومبباتإلت وتشببغي  مشبباري  اتببدمات اإلنترنبب

 مليبون ل 300والبالغ رأ  مالهبا تصاالت إلركة العربية لتدمات اإلنترنت واالش% من 300تصاالت السعودية اإل

 .  سعود 
 

 المملكة العربية السعودية –تصاالت لالستثمار التجاري المحدودة شركة اإل
 

فبي اكتبوبر فبي المملكبة العربيبة السبعودية ئولية محبدودة( ذات مسب)التجبار  تصباالت لالسبتثمار تبم تأسبي  شبركة اإل

انة وشببكات االنترنبت وصبي اعلبينمبم شببكات الحاسب   وأتمبا تصباالت إلتشغي  وصيانة شبكات ابغرض  م1007

ي السبوق السبعود  وتملبك شبركة اإلتصباالت وتعمب  فب تصباالت وتقنيبة المعلومباتإلوتشغي  وتركي  نمبم وببرامج ا

 .سعود  مليون ل 3تصاالت لالستثمار التجار  والبالغ رأ  مالها ن شركة اإل% م300السعودية 
 

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

تصباالت شبركة اإلوتمتلبك  البحبرين م بمملكبة 1009فبرايبر ( )ش. م.  . م( فبي فيفبا) البحبرينإ  تي سبي  تأسست

أ  مببا  مليببون دينبار بحرينبي 73رأسبمالها  كة إ  تبي سبي البحببرين ) فيفبا ( والببالغشببر % مبن300نسببة  السبعودية

عمب  هبذه الشبركة فبي كافبة تبدمات تمليون ل سبعود  بسبعر الصبرر كمبا فبي ذلبك التباري   و 726يعاد  حوالي 

  ومببد لبحرينيببةوالتببدمات ايتببرى ذات الصببلة بالسببوق ا والن بباق العببريضتصبباالت الدوليببة إلتصبباالت المتنقلببة واإلا

 م.1030مار   1بدأت التشغي  التجار  في 
 

 :المملكة العربية السعودية -شركة عقاالت المحدودة 
 

تصبباالت شببركة اإلوتمتلببك   فببي المملكببة العربيببة السببعوديةم 1031 مببار شببركة تقبباالت المحببدودة فببي  تأسسببت

فبي امامبة تعمب  هبذه الشبركة و سبعود   لمليبون  30رأسبمالها  والببالغ شركة تقباالت % من300نسبة  السعودية

السبببتيراد والتصبببدير لصبببال  شبببركة وتملبببك واسبببتثمار وادارة العقبببار والمقببباوالت وتقبببديم تبببدمات االستشبببارات وا

 .بعد للشركة لم يبداء التشغي  التجار   تصاالت السعوديةاإل
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 لإلعالم الرقمي القابضة(مملكة البحرين )سابقاً الخليج  –شركة إنتغرال القابضة )ش. م. ب. م( 
 

وهي شركة مابىة تملك حصصاج في شبركات تعمب  فبي  البحرين مملكة في  م1009تم تأسي  هذه الشركة في يونيو 

شبركة  % مبن73تصاالت السعودية نسببة إلوتمتلك شركة افي دو  التليج   مجا  تدمات المحتوى واإلتالم الرممي

مليببون ل  113أ  مببا يعبباد  حببوالي  دينببار بحرينببيمليببون  11رأسببمالها  التلببيج لإلتببالم الرممببي القابىببة والبببالغ

   .بسعر الصرر كما في ذلك التاري  سعود 
 

 المملكة العربية السعودية - )سيلكو(المحدودة  المتقدمةشركة سيل 
 

جبارة الجملبة م وتعمب  فبي ت1001المحبدودة فبي المملكبة العربيبة السبعودية فبي ينباير  المتقدمبةتم تأسي  شبركة سبي  

وبيب  وإتبادة بيب   اعليتصاالت وتدمات الحاس  إلمعدات اأجهبة وتصاالت وإلاب امات  تدمات شحنوالتجبئة في 

 سبوق السبعود تصاالت الثابتة والمتنقلة وصبيانة وتشبغي  المجمعبات التجاريبة  وتعمب  الشبركة فبي الإلكافة تدمات ا

 والببالغ المحبدودة المتقدمبة% مبن شبركة سبي  60االت السبعودية تصإلوتملك شركة ا ولها فروب في البحرين وتمان

 مليون ل سعود .300 رأ  مالها
 

 دولة الكويت : –( ) ش.م.ك.م( VIVAتصاالت الكويتية ) شركة اإل
 

والببالغ  )فيفا( تصاالت الكويتيةإل% من شركة ا16م تلب نسبة 1007ر في ديسمبتصاالت السعودية إلشركة احابت 

مليون ل سعود  بسعر الصرر كمبا فبي ذلبك التباري    617أ  ما يعاد  حوالي  مليون دينار كويتي 30 رأسمالها

ديسبمبر  2فبي لهبا , ومد بدأ التشغي  التجار  في السوق الكويتي  تعم  هذه الشركة في مجا  تدمات الهاتر الجوا و

 .م1001
 

يببة )فيفببا( وتعببالج اسببتثمارها فيهببا ب ريقببة التوحيببد تصبباالت الكويتة تببدير شببركة اإلتصبباالت السببعوديمجموتببة اإل

 لسي رتها تلب السياسات المالية والتشغيلية وذلك بسب  تمثيلها في مجل  إدارتها بأهلبية ايتىاء.
 

 :( ) إن تي إس سابقاً  -جمهورية اندونيسيا –شركة بي تي أكسيس تيليكوم اندونيسيا 
 

تشغي  شبكة الهاتر الجوا  بتقنية الجي  الثالا فبي اندونيسبيا  ومبد  حصلت شركة بي تي أكسي  تيليكوم تلب رتصة

تصبباالت إلالسببوق االندونيسببية. حببابت شببركة ام ب1001بببدأت بتقببديم تببدماتها التجاريببة فببي الرببب  ايو  مببن تببام 

تريليببون  7.1م والبببالغ رأسببمالها 1007سبببتمبر  تيليكببوم فببي% مببن شببركة بببي تببي أكسببي  33السببعودية تلببب نسبببة 

أبريبب   6مليبار ل سبعود  بسبعر الصبرر كمببا فبي ذلبك التباري . وفبي  1.1حببوالي روبيبة اندونيسبية أ  مبا يعباد  

% وبنباء تلبب ذلبك تببم إتبادة تصبنير هبذا االسببتثمار 10.30% لتبلببغ 30 19م بادت الشبركة حصبتها بنسببة 1033

تم استتدام القيمة العادلة لصبافي ايصبو  فبي كاستثمار في الشركات التابعة بدالج من استثمار في مشاري  مشتركة  و 

% كحصبة إىبافية فبي شبركة ببي 19.30نسببة  الشبركة استحواذوذلك الحتسا  الشهرة الناتجة من  1033أبري   6

تي أكسي  تيليكوم االندونيسية من وامب  التقبارير التاصبة بتحديبد تلبك القيمبة والتبي تبم االنتهباء منهبا فبي نهايبة الربب  

كمببا مامببت المجموتببة  م  ومببد ترتبب  تلببب ذلببك إتببادة توبيبب  المبببالغ المسببجلة سببابقجا للشببهرة. 1033تببام مببن   الراببب 

 م1031يونيببو  10بإتبادة تصببنير اسببتثمارها فببي شببركة بببي تببي أكسببي  تيليكببوم كأصببو  محببتفم بهببا للبيبب  كمببا فببي 

 (.  11 رمم )إنمر ايىاح
 

 ة المتحدةاإلمارات العربي –تصاالت المحدودة إلشركة أوجيه ل
 

مسبجلة فبي إمبارة دببي بدولبة اإلمبارات العربيبة المتحبدة ولبديها مابىبة تصاالت المحدودة هي شبركة إلشركة أوجيه ل

% مبن 13ة تلبب نسببة تصباالت فبي تركيبا وجنبو  أفريقيبا. حبابت الشبركإلثمارات في شركات تعم  في م اب ااست

  31.3حبوالي مليبار دوالر أمريكبي أ  مبا يعباد   1.6ها والببالغ رأسبمال م1001تصاالت فبي أبريب  إلشركة أوجيه ل

 مليار ل سعود  بسعر الصرر كما في ذلك التاري .
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 ماليزيا: –مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة 
 

% من مجموتة ماكسبي  القابىبة الماليبيبة 300كانت تمتلك  في ماليبيا  بيناريانج الماليبية شركة استثمارية مابىة

(Maxisالتي تعم  في م اب ا )تبم   ومبد الماليبيبة بالسبوق الماليبةتصاالت المتنقلة في ماليبيا والتي لم تكن مدرجبة إل

السببوق الماليببة فببي % مببن أسببهم ماكسببي  لالكتتببا  العببام وأدرجببت تبعبباج لببذلك 10م  ببرح 1009فببي شببهر نببوفمبر 

بذلك انتفىت نسبة ملكيتها في شركة ماكسي    و1031في شهر يوليو % 3 أترى تبلغ حصة   كما تم بي الماليبية

 %.  63إلب 
  

(  Aircel -) شبركة إيرسبي   فبي كب  مبن الهنبدتعمب  لدى بيناريانج القابىة استثمارات أترى في شركات اتصباالت 

 (11و   7)انمر ايىاح رمم  (.شركة بي تي أكسي  تيليكوم )  وإندونيسيا
 

والببالغ رأسبمالها  م1007بيناريانج في سبتمبر  مجموتة% من 13نسبة تصاالت السعودية تلب إلحابت شركة اومد 

 مليار ل سعود  بسعر الصرر كما في ذلك التاري . 11مليار رينجت ماليب  أ  ما يعاد  حوالي  10.7
 

 المملكة العربية السعودية –الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة 
 

م بغبرض 1001فبي سببتمبر  )ذات مسبئولية محبدودة متتل بة(  البحريبة المحبدودةتم تأسي  الشركة العربيبة للكوابب  

تصباالت إلودية وجمهورية السودان لتمريبر اإنشاء وتأجير وإدارة وتشغي  كيب  بحر  يرب  بين المملكة العربية السع

م  1001شبهر يونيبو فبي  بينهما وأ  دو  أترى. ومد بدأ النشا  التشغيلي للشركة العربية للكوابب  البحريبة المحبدودة

 73 رأسبمالها والببالغ % من الشبركة العربيبة للكوابب  البحريبة المحبدودة30تصاالت السعودية نسبة إلوتمتلك شركة ا

 .سعود  مليون ل
 

 المملكة العربية السعودية –تصاالت الفضائية )عربسات( إلالمؤسسة العربية ل
 

م. وتبوفر تربسبات تبدداج مبن 3976في الجامبـعة العربـبـية فبي أبريب   تم إنشاء هذه المؤسسة من مب  الدو  ايتىاء

التببدمات لهببذه الببدو  ايتىبباء إىببافة إلببب كافببة الق اتببات الرسببمية والتاصببة فببي ن بباق تغ يتهببا وبصببورة أساسببية 

 من قة الشرق ايوس .
 

ك  وتلكبب (  بببا تلفبيببوني  بببا )صببوتية  نقبب  بيانببات  فببا اإلمليميببةتشببم  التببدمات المقدمببة حاليبباج: التدمببة الهاتفيببة 

 إذاتي إمليمي  تدمات استعادة التدمة وتأجير ِسعات تلب أسا  سنو  أو شهر .

 والبببالغ تصبباالت الفىببائية )تربسببات(إل% مببن المؤسسببة العربيببة ل16.66بة تصبباالت السببعودية نسببإلتمتلببك شببركة ا

 بسعر الصرر كما في ذلك التاري . د سعو مليون ل 3.173يعاد  مليون دوالر أمريكي ما  300 رأسمالها
 

 المملكة العربية السعودية –تصالإلشركة مراكز ا
 

تصبا  و اسبتعالمات إللتقبديم تبدمات مراكبب ا )ذات مسبئولية محبدودة متتل بة(   تصبا إلتبم تأسبي  شبركة مراكبب ا

تصباالت إلتمتلبك شبركة ا و م بالمملكبة العربيبة السبعودية  1030في نهاية ديسبمبر   (Aegis)الدلي  م  شركة أيجب 

) تبدد  مليبون ل سبعود  2.3 والببالغ رأ  مالهبا تصبا إلشبركة مراكبب ا مبن %30السبعودية حصبة تبلبغ حبوالي

 سهم(. 000 230سهم من أص   003 113ايسهم المملوكة 
 

 السياسات المحاسبية الهامة -1
 

بة المتعببارر تليهببا فببي المملكببة العربيببة السببعودية تببم إتببداد القببوائم الماليببة الموحببدة المرفقببة وفقبباج لمعببايير المحاسبب

والصادرة تن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتتىمن القوائم المالية الموحدة للمجموتة القوائم الماليبة للشبركة 

 م.1031ديسمبر  13وشركاتها التابعة والبميلة والمشاري  المشتركة للسنة المنتهية في 
 

محاسبية الهامة المتبعة في إتداد القوائم المالية الموحدة المدرجة أدناه م  السياسات المحاسبية المبينبة تتفق السياسات ال

تبدا السياسبة المتعلقبة باالسبتثمارات  ام  فيمب1031ديسبمبر  13في القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المنتهية في 
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( إىبافة البب ذلبك تبم ت بيبق 31-1)إنمبر  1031ينباير  3اج مبن في المشباري  المشبتركة والتبي يسبرى مفعولهبا إبتبداء

 (.31-1سياسة االصو  هير المتداولة المحتفم بها برسم البي  ) إنمر 
 

إذا كانبت ذات  المجموتبة ايرصدة والمعامالت دات  المجموتة وأية مكاس  هير محققة ناتجة من المعامالت داتب  

 القوائم المالية الموحدة. أهمية نسبية  يتم استبعادها تند إتداد
 

يت ل  إتبداد القبوائم الماليبة الموحبدة وفقباج لمعبايير المحاسببة المتعبارر تليهبا فبي المملكبة العربيبة السبعودية اسبتتدام 

التقببديرات المحاسبببية واالفتراىببات التببي تببؤثر فببي مبببالغ ايصببو  والتصببوم واإلفصبباح تببن ايصببو  وااللتبامببات 

 ائم المالية الموحدة وتن مبالغ اإليرادات والمصروفات تال  فترة القوائم المالية الموحدة.المحتملة في تاري  القو
 

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

 الشركات التابعة
 

تلببب يببتم تصببنير الشببركات التببي تمببار  المجموتببة تليهببا السببي رة كشببركات تابعببة. وتعببرر السببي رة بأنهببا القببدرة 

استتدام  أو توجيه استتدام  أصو  منشأة أترى الكتسا  مناف  امتصادية. يبدأ توحيد القوائم الماليبة للشبركات التابعبة 

 ىمن القوائم المالية الموحدة للمجموتة اتتباراج من تاري  السي رة وينتهي بفقدانها.
 
 فترة القوائم المالية الموحدة 1-1
 

 في أو  يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من ك  تام ميالد .  تبدأ السنة المالية للمجموتة
 
 النقد وما يماثله 1-1
 

يشببم  النقببد ومببا يماثلببه النقببد فببي الصببناديق وايرصببدة لببدى البنببوك واالسببتثمارات تاليببة السببيولة ذات فتببرة اسببتحقاق 

 ة ايج .يوماج أو أم  من تاري  شرائها وفيما تدا ذلك تصنر استثمارات مصير 90مدرها 
 
 حسابات المدينين 1-4
 

يمهر رصبيد حسبابات المبدينين بصبافي القيمبة القابلبة للتحقبق التبي تمثب  ميمبة الفبواتير مىبافاج إليهبا اإليبراد المسبتحق 

 المتعلق برسوم االستتدام هير المفوترة نامصاج متصص الديون المشكوك في تحصيلها. 
 
 مقاصة الحسابات 1-5
 

ت م  مشغلي شبكات اتصاالت تارجية و جهات أتبرى تتىبمن بموجبهبا إجبراء مقاصبة بشبك  لدى المجموتة اتفاميا

 دور  م  تلك الجهات بحيا يتم مقاصة ايرصدة المدينة والدائنة لنف  المشغ  التارجي أو الجهات ايترى. 
 
 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 1-6
 

متصصات الالبمة لمواجهة المشكوك في تحصيله منها  ويراتب تقوم المجموتة بدراسة حسابات المدينين لتكوين ال

تند تكوين المتصص نوب التدمة المقدمة )جوا   ت و  ثابتة  تدمات مع يات  تسويات دولية  ... ال ( وفئة 

 العمي  والعمر البمني للدين  وتبرة المجموتة في تحصي  الديون السابقة والحالة االمتصادية العامة.
 
 نالمخزو 1-7
 

يتم تسجي  المتبون  الذ  يتكون بشك  أساسي من كواب  وم   هيار ومستهلكات  باستتدام متوس  التكلفة المرج  

صاٍر من المتصصات. يتم تسجي  بنود المتبون التي تعتبر جبءاج أساسياج من أصو  الشبكة  مث  المعدات 

الممتلكات والمنشآت والمعدات. وتسج  بنود االحتيا ية لل وارئ التي ال يمكن نقلها من المقسم  ىمن بنود 

 المتبون الموجودة في تهدة المقاو  المسئو  تن رف  كفاءة وتوسعة الشبكة ىمن ايتما  الرأسمالية تحت التنفيذ .
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تقوم المجموتة بتكوين متصص للمتبون المتقادم والب يء الحركة وذلك بناءج تلب دراسة حركة المتبون بشك  

الرئيسية. وتندما يكون هذا اإلجراء هير تملي  يتم تكوين المتصص تلب أسا  مجموتات أو  منفص  لألصنار

فئات من أصنار المتبون  تلب أن يراتب التأكد من أن ايصنار الفردية التي مد تت ل  إجراء تتفيض جوهر   

 في ميمتها مد تم أتذها في االتتبار تند تكوين المتصص.
 
 والمعدات واالستهالكالممتلكات والمنشآت  1-8
 

ببيانبات تاريتيبة تفصبيلية كافيبة لتسبجي  الممتلكبات والمنشبآت  اإلتصباالتم باب م  لبم يحبتفم 3991مايو  1مب   (3)

ن م باب والمعدات وفق التكلفة التاريتية  ولذا تم تسجي  كافة الممتلكبات والمنشبآت والمعبدات التبي تبم تحويلهبا مب

م  بقباج للتقبويم البذ  مامبت ببه الشبركة وبمسباتدة تببراء تقبويم محليبين 3991مايو  1تصاالت إلب الشركة في إلا

 ودوليين. 
 

 وفيما يلي ايس  الرئيسية المستتدمة في التقويم:

 ميمة التقويم    ايراىي  -     

 تكلفة االستبدا  المستهلكة  المباني والمنشآت والمعدات -      
 

ه يتم تسجي  الممتلكات والمنشآت والمعدات التي تقتنيها المجموتبة بالتكلفبة  ( أتال3( في ما تدا ما ورد في الفقرة )1)

 التاريتية.
 

تشم  تكلفبة الشببكة جميب  النفقبات حتبب نق بة التوصبي  للعميب   بمبا فبي ذلبك أتعبا  المقاولبـين والمبواد والعمالبة  (3)

 المباشرة  حتب تاري  وى  هذه ايصو  في التدمة. 
 

تلكببات والمنشببآت والمعببدات باسببتثناء ايراىببي باسببتتدام  ريقببة القسبب  الثابببت تلببب يببتم احتسببا  اسببتهالك المم (4)

 ايتمار التشغيلية التقديرية لألصو  حس  ما يأتي:
 

 تدد السنوات 

 30  – 10 المباني

 13  –  1  تصاالت إلشبكة ومعدات ا

 1  –  1  ايصو  ايترى                                                
  

يتم إثبات مصروفات اإلصالح والصيانة تند حدوثها. إال إذا كانت تبيد من اإلنتاجية أو العمر التشبغيلي لألصب    (5)

 وفي كلتا الحالتين تتم رسملتها.
 

يببتم تحديببد المكاسبب  والتسببائر الناتجببة مببن اسببتبعاد/بي  الممتلكببات والمنشببآت والمعببدات وذلببك بمقارنببة القيمببة  (6)

 ة الدفترية لألصو  المستبعدة/المباتة وتدرج المكاس  والتسائر في مائمة الدت  الموحدة. المتحصلة م  القيم
 

يتم تصنير إيجارات الممتلكات والمنشآت والمعبدات التبي يبتم فيهبا تحويب  جبوهر  لمنباف  ومتبا ر الملكيبة إلبب  (7)

لقيمبة العادلبة لألصب  أو القيمبة المجموتة كإيجبارات رأسبمالية. يبتم إثببات اإليجبار الرأسبمالي فبي تباري  نشبأته با

الحاليببة للحببد ايدنببب لببدفعات اإليجببار  أيهمببا أمبب . ويببتم تجبئببة كبب  دفعببة مببن دفعببات اإليجببار إلببب جبببأين همببا 

المصببرور التمببويلي الببذ  يجبب  تحميلببه تلببب دتبب  السببنة الحاليببة والببنقص فببي ميمببة االلتبببام تببن تقببد اإليجببار 

 الرأسمالي.
 

 تأجرة بموج  إيجارات رأسمالية تلب مدى ايتمار اإلنتاجية لتلك ايصو .يتم استهالك ايصو  المس (8)
 

يتم استهالك الموجودات الثابته التاىعة لعقبود حقبوق االمتيباب )إن وجبدت( تلبب تمرهبا االنتباجي أو مبدة العقبد  (9)

 أيهما أمصر.  
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 تكاليف برامج الحاسب اآللي 1-9
 

غي  والت بيقات التي يتم شراؤها من المورد حينما تفي بمعبايير الرسبملة  يتم رسملة التكالير المتعلقة ببرامج التش (1)

ومنها تحسين القدرة اإلنتاجية يص  من ايصو  أو أن تبيد بشك  ملحوم العمر اإلنتاجي لألص   ويتم إ فاؤهبا 

 تلب فترة االنتفاب بها. 
 
ير الرسبملة  ومنهبا تتصبيص مجموتبة تمب  يتم رسملة تكالير برامج التشغي  الم ورة داتليباج إذا اسبتوفت معباي (2)

 داتلية معينة لت وير البرامج وأن يمكن تحديد التكالير ذات العالمة بسهولة  ويتم إ فاؤها تلب فترة االنتفاب بها.
 
يببتم تحميبب  تكببالير بببرامج الت بيقببات الم ببورة داتليبباج كمصببروفات تنببد حببدوثها  وإذا تعببذر تحديببد تكلفببة بببرامج  (3)

بشك  منفصب  تبن تكبالير أجهببة الحاسب  اعلبي ذات الصبلة فيبتم تسبجي  ببرامج أنممبة التشبغي  أنممة التشغي  

 كجبء من الجهاب.
 
تحمببب  تكلفبببة اإلىبببافات أو التعبببديالت أو تمليبببات ت بببوير الببببرامج الالحقبببة سبببواء كانبببت تشبببغيلية أو ت بيقيبببة  (4)

 كمصروفات تند حدوثها.
 
 اعلي وتكالير تحوي  البيانات كمصروفات تند حدوثها. تحم  تكالير التدري  المرتب ة ببرامج الحاس  (5)
 

 األصول غير الملموسة 1-30
 

 الشهرة
 

   تنشأ الشهرة تند شراء حصة في الشركات التابعة. وتمث  بيادة تكلفة الشراء تن حصبة المجموتبة فبي

ق سببالباج يببتم القيمببة العادلببة لصببافي ايصببو  للشببركة التابعببة فببي تبباري  الشببراء. وتنببدما يكببون هببذا الفببر

 تسجيله فوراج كمكاس  ىمن مائمة الدت  الموحدة بالفترة التي تمت به تملية االستحواذ.
 

  .)يتم ميا  الشهرة بالتكلفة وتتفض بأ  تسائر هبو  في ميمتها )إن وجدت 
 

 تصاالت المتنوعة إلالترددي وتراخيص تقديم خدمات ا حقوق الطيف
 

ة تند الشراء بالتكلفة ويتم ا فاؤها ابتداءج مبن تباري  تقبديم التدمبة باسبتتدام يتم تسجي  هذه ايصو  هير الملموس

  ريقة القس  الثابت تلب مدى اتمارها اإلنتاجية أو المدة النمامية أيهما أمصر.
 
 الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة 1-33
 

ذا كانت هنالبك مؤشبرات تلبب وجبود هببو  تقوم المجموتة بمراجعة ايصو  هير المتداولة بشك  دور  لمعرفة ما إ

في ميمتها الدفترية. ويتم في حالة وجود هذه المؤشرات تقدير القيمة الممكن استردادها لألص . وتستتدم لهذا الغبرض 

وحدة توليد النقد التي يتب  لها ايص  في حالة تعذر تقدير القيمة القابلة لالسبترداد لألصب  بمفبرده. وتعتببر البيبادة فبي 

لقيمة الدفترية لألص  تن القيمة الممكن استردادها هبو اج في ميمة ايص  تسبج  كتسبارة فبي مائمبة البدت  الموحبدة ا

للفترة الماليبة التبي تحبدا فيهبا. وإذا ثببت مسبتقبالج بوا  ايسببا  التبي أدت إلبب الهببو  فبي ميمبة ايصب  فيبتم تكب  

في مائمة الدت  الموحدة في الفترة المالية التي تحدا فيهبا  بمبا ال تسارة هبو  القيمة )باستثناء الشهرة( وتثبت كدت  

يتجاوب القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها فيما لو لم يتم إثبات تسارة هبو  ميمة ايص  في الفترات الماليبة 

 السابقة.
 
 األصول المحتفظ بها للبيع 1-31
 

 البيب  تكبالير نامصباج  العادلة أو القيمة الدفترية بالقيمة للبي  بها كمحتفم المصنفة االستبعاد ومجموتات االصو  تقا 

 مبن الدفتريبة ميمتها استرداد باإلمكان كان إذا للبي  بها كمحتفم االستبعاد ومجموتات االصو  أم . يتم تصنير أيهما

 كبيبراج  البيب  احتمبا  يكبون نبدمات فقب  مناسببة الحالبة هبذه تعتبر .المستمر تال  االستتدام من ولي  بي  تملية تال 
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 يعتبر أن المتوم  من الذ  بالبي  تلتبم اإلدارة أن يج  .الحالية حالتها في فوراج  للبي  متاحة االستبعاد مجموتة وتعتبر

 .التصنير تاري  من واحدة سنة تال  نهائياج  بيعاج 
 

رة تلببب الشببركة التابعببة  تصببنر جميبب  تنببدما تكببون المجموتببة ملتبمببة بت ببة البيبب  التببي تن ببو  تلببب فقببدان السببي 

أصو  وتصوم هذه الشركة التابعة كأصو  محتفم بها للبي  تند ان باق الشبرو  المبذكورة أتباله  بغبض النمبر تبن 

 ما إذا كانت المجموتة ستحتفم بحصة هير مسي رة في شركتها التابعة سابقاج بعد البي .
 

يتم مياسها بالقيمة الدفترية السابقة أو القيمة العادلبة نامصباج  بها للبي  كمحتفم المصنفة االستبعاد( )ومجموتات االصو 

 تكالير البي  أيهما أم .
 
 االستثمارات  1-31
 

 االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية 
 

 االستثمارات في المشاريع المشتركة  -أ
 

ر أتببرى بنشببا  امتصبباد  يتىبب  للسببي رة المشببروب المشببترك هببو ترتيبب  تعامببد  تقببوم بموجبببه المجموتببة وأ ببرا

المشتركة وذلك تندما تت ل  القرارات االستراتيجية المالية والتشغيلية المتعلقة بنشبا ات المشبروب المشبترك الموافقبة 

 باإلجماب من ك  اي رار المشاركة في السي رة.

حصة يشار إليها كمنشآت تحت السبي رة      الترتيبات التعامدية التي تتىمن تكوين منشأة منفصلة يكون لك  مشارك فيها

 المشتركة.
 

تببتم معالجببة الشببهرة الناتجببة مببن شببراء المجموتببة لحصببة فببي المشبباري  تحببت السببي رة المشببتركة كجبببء مببن حسببا  

 االستثمار في المشروب المشترك تند ت بيق  ريقة حقوق الملكية. 
 

ري  فببي موائمهببا الماليببة الموحببدة وفقبباج ل ريقببة التوحيببد وكانببت المجموتببة تعببالج وتوحببد اسببتثماراتها فببي تلببك المشببا

في مب  تبدم تغ يبة ذلبك فبي المعبايير الصبادرة مبن الهيئبة السبعودية  13التناسبي  بما يتوافق م  المعيار الدولي رمم 

ولي رمبم م مام مجل  معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعيار المحاسبي البد1033مايو  31للمحاسبين القانونيين. في 

والبذ  تىبمن إلغباء ت بيبق  ريقبة التوحيبد التناسببي واسبتتدام ببدالج تنهبا  ريقبة  13كبدي  للمعيبار البدولي رمبم  33

م وببأثر رجعبي  مامبت بت بيبق 1031وتليه فإن المجموتبة ببدءاج مبن تبام  م.1031يناير  3حقوق الملكية إبتداءاج من 

)المحاسببة تبن االسبتثمار وفبق  36المشبتركة وفقباج لمعيبار رمبم   ريقة حقوق الملكيبة تلبب مشباريعها تحبت السبي رة

  ريقة حقوق الملكية( الصادر تن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
       

 االستثمارات في الشركات الزميلة -ب
 

لكنهبا ال تسبي ر الشركات البميلة هي تلك الشركات أو المنشآت ايترى التي تمبار  المجموتبة تليهبا تبأثيراج مهمباج و

% مببن حقببوق التصببويت. التببأثير المهببم هببو القببدرة تلببب المشبباركة فببي 30-10تليهببا  وتببرتب  تمومبباج بببامتالك نسبببة 

 السياسات المالية والتشغيلية للشركات البميلة دون التمكن من السي رة تلب تلك السياسات.
 

مهمباج وفبق  ريقبة حقبوق الملكيبة. و بقباج ل ريقبة حقبوق تمهر الشركة استثماراتها في الشركات التي تؤثر فيها تأثيراج 

الملكية  يتم ميد االستثمارات تند الشراء بالتكلفة  ويتم تعديلها بعد ذلك بمبا يتبص الشبركة مبن صبافي دتب  )تسبارة( 

الشركات المستثمر فيها وأرباحها الموبتة وأ  تغيرات فبي حقبوق ملكيتهبا  وذلبك لبتعك  حصبة الشبركة فبي صبافي 

الجهة المستثمر فيها. وتمهر هذه االستثمارات في مائمة المركب المالي الموحدة ىمن ايصو  هير المتداولبة   أصو 

 ويمهر ما يتص الشركة من صافي دت  )تسارة( الشركات المستثمر فيها في مائمة الدت  الموحدة.
 

 االستثمارات األخرى

بيبب  التببي ال تببؤد  إلببب سببي رة أو تببأثير هببام تلببب أسببا  القيمببة يببتم تسببجي  االسببتثمار فببي ايوراق الماليببة المتاحببة لل

العادلة  وتحس  القيمة العادلة  لألوراق المالية المتاحة للبي  التبي تتبوفر لهبا ميمبة سبومية تلبب أسبا  هبذه القيمبة. أمبا 
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تبادلهبا أو تبدم تبوفر ايوراق المالية المتاحة للبي  التي ال يمكبن تحديبد ميمتهبا العادلبة  بسبب  تبدم وجبود سبوق نشب  ل

مؤشرات أتبرى يمكبن مبن تاللهبا تحديبد القيمبة السبومية بموىبوتية  فتكبون تكلفتهبا هبي الببدي  للقيمبة العادلبة. ويبتم 

إثبات المكاس  والتسائر هير المحققة فبي بنبد مسبتق  ىبمن حقبوق المسباهمين فبي مائمبة المركبب المبالي الموحبدة إن 

الناتجة تن االنتفاض البدائم فبي القيمبة العادلبة بأمب  مبن التكلفبة فبي مائمبة البدت  كانت جوهرية. ويتم إمهار التسائر 

 الموحدة للفترة التي يحدا فيها االنتفاض.
 

يتم إثبات المكاس  والتسائر الناتجة تن بي  ايوراق المالية المتاحة للبي  تبال  الفتبرة التبي تحبدا فيهبا  ويبتم تكب  

 إثباتها سابقاج في مائمة الدت  الموحدة. أ  مكاس  أو تسائر هير محققة تم

يبتم تسببجي  االسببتثمار فببي ايوراق الماليببة التببي يحببتفم بهببا إلبب تبباري  االسببتحقاق تلببب أسببا  التكلفببة المعدلببة بمقببدار 

االستنفاد في العالوة أو التصم  إن وجدت. ويتم إمهار التسائر الناتجة تن االنتفاض هير المؤمت في القيمبة العادلبة 

 تكلفتها ىمن مائمة الدت  الموحدة للفترة التي يحدا فيها االنتفاض.  تن
 
 الزكاة 34 -1
 

تقوم المجموتة باحتسا  وتسجي  متصص البكاة المبني تلب أسبا  الوتباء البكبو  ىبمن القبوائم الماليبة الموحبدة 

اتجة تن الرب  البكو  النهبائي فبي وفقاج يحكام ومواتد فريىة البكاة الشرتية في المملكة. ويتم تسجي  الفرومات الن

 الفترة التي يتم فيها اتتماد هذا الرب  من مصلحة البكاة والدت .
 
 الضرائب 1-35
 

 يتم احتسا  الىريبة للشركات المستثمر فيها تارج المملكة وفقاج لألنممة الىريبية المتبعة في بلدانها.
 

 الضرائب المؤجلة 
 

ات ايجنبية فق  في حالة احتمبا  وجبود أربباح مسبتقبلية تاىبعة للىبريبة يمكبن يتم تسجي  الىرائ  المؤجلة للشرك

مقابلها استتدام الفرومات المؤمتة لتلك الشركات. ويت ل  هذا حكمباج يتعلبق ببايداء المبالي المسبتقبلي للشبركة ايجنبيبة 

 التي مامت بإثبات الىريبة المؤجلة.
 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة  1-36
 

ص مكافأة نهاية التدمة مبالغ مستحقة تدف  للمومفين تند انتهاء تقود تملهبم  وفقباج لألنممبة المعمبو  بهبا يمث  متص

 في المملكة العربية السعودية والدو  المستثمر فيها. 
 
 معامالت العمالت األجنبية 1-37
 

 عملة التعامل والعرض

منشأة في المجموتة باستتدام تملة البيئة االمتصبادية الرئيسبة يتم ميا  البنود المىمنة في القوائم المالية الموحدة لك  

 التي تعم  فيها المنشأة "تملة التعام ".
 

 إن هذه القوائم المالية الموحدة يتم ترىها بالل السعود .
 

 المعامالت واألرصدة
 

تتدام أسعار الصرر السبائدة فبي يتم تحوي  ايرصدة بالعمالت ايجنبية لألصو  وااللتبامات النقدية محددة القيمة باس

 تاري  مائمة المركب المالي الموحدة.
 

يببتم تسببجي  المكاسبب  والتسببائر الناتجببة تببن تسببوية معببامالت العمببالت ايجنبيببة و المكاسبب  والتسببائر هيببر المحققببة 

 .الناتجة تن تحوي  ايرصدة النقدية للعمالت ايجنبية إلب الل السعود  في مائمة الدت  الموحدة
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 منشآت المجموعة )ترجمة القوائم المالية(
 

 يتم تحوي  النتائج والمراكب المالية لك  منشآت المجموتة التي لها تملة تعام  متتلفة تن تملة العرض كما يلي:
 

 .تترجم بنود حقوق الملكية )ما تدا ايرباح المبقاة( تلب أسا  سعر الصرر السائد في تاري  االستحواذ 
 

 والتصوم وفقاج لسعر الصرر السائد في تاري  مائمة المركب المالي.تترجم ايصو   
 

   يترجم بند ايرباح المبقاة كما يلي: ايرباح المبقاة المترجمة في نهاية العام الماىي مىافاج إليها صبافي دتب

الصببرر الفتبرة مبن مائمبة البدت  الموحببدة المترجمبة م روحباج منهبا ميمبة التوبيعببات المعلنبة مترجمبة بسبعر 

 السائد ومت إتالنها.
 

  تناصر مائمة الدت  الموحدة يتم ترجمتها باستتدام المتوس  المبرج  لسبعر الصبرر تبال  الفتبرة. أمبا بنبود

 المكاس  والتسائر المهمة فتترجم تلب أسا  سعر الصرر السائد ومت حدوثها. 
 

 ق المسباهمين إذا كانبت ذات أهميبة ك  فرومات تحوي  العملة الناتجة يتم تسبجيلها فبي بنبد مسبتق  ىبمن حقبو

 نسبية.
 

وتند بي  هذه المنشآت جبئياج أو التتلص منها فإن الفرومات التي سبق تسجيلها ىمن حقوق المساهمين يتم إثباتها فبي 

 مائمة الدت  الموحدة كجبء من مكاس  أو تسائر البي .
 
 االلتزامات المحتملة 1-38
 

أ مببن أحببداا سببابقة ووجببوده سببيتأكد فقبب  بومببوب أو تببدم ومببوب حببدا أو أحببداا االلتبببام المحتمبب  هببو التبببام مببد ينشبب

مستقبلية هير مؤكبدة ليسبت ىبمن السبي رة الكاملبة للمجموتبة  أو هبو التببام حبالي هيبر مسبج  بسبب  أنبه لبي  مبن 

غ االلتببام بموثوميبة المحتم  أن تدفقاج تارجاج للموارد سيكون م لوباج لتسديد االلتبام. وفي حالة تبدم إمكانيبة ميبا  مبلب

 كافية فإن المجموتة ال تقوم بتسجي  االلتبامات المحتملة لكنها تفص  تنها في القوائم المالية الموحدة.
 
 إثبات اإليرادات 1-39
 

يتم إثبات اإليرادات  صافية من التصومات  تند تقديم التبدمات اسبتناداج إلبب إمكانيبة الوصبو  إلبب أو اسبتتدام شببكة 

 مرافقها. ويتم احتسا  إيرادات االستتدام بناءج تلب أجباء الدمائق المستتدمة  وفقاج لألسعار المعتمدة. المقاسم و
 

  .يتم تأجي  الرسوم الصادر بشأنها فواتير مقدماج ويتم إثباتها تلب مدى الفترة التي يتم فيها تقديم التدمات 

 ر بها فواتير  في الفترة المتعلقة بها.يتم إثبات إيرادات التدمات المقدمة للعمالء التي لم تصد 

  يتم إثبات إيرادات التدمات المقدمة للعمالء تند تحصيلها إذا كان لدى الشركة درجة تالية من تدم التأكبد

 من إمكانية تحصيلها.
 
 تكلفة الخدمات 1-10
 

رادات المتولدة من استتدام الشببكة تمث  جمي  التكالير التي تكبدتها المجموتة لتقديم التدمات ولها ارتبا  مباشر باإلي

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

 تصباالت بالمملكبة إلجموتبة مقابب  حقبوق تقبديم تبدمات االرسوم الحكوميبة وهبي التكبالير المترتببة تلبب الم

 والدو  المستثمر بها بما في ذلك استتدام ال ير التردد .
 

 لشبببكات التارجيببة والمتمثلببة فببي تكببالير الببرب  بشبببكات اتصبباالت أجنبيببة ومحليببة متعلقببة رسببوم اسببتتدام ا

 بمكالمات تمالء المجموتة.
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 المصروفات البيعية والتسويقية 1-13
 

تمث  جمي  التكالير التي تكبدتها المجموتة ولها ارتبا  مباشر بتسويق وتوبيب  وبيب  التبدمات. وتسبج  تنبد حبدوثها 

تحديببد الفتببرات المسببتفيدة منهببا  أمببا إذا أمكببن تحديببد الفتببرات المسببتفيدة فيببتم تحميلهببا تلببب الفتببرات ذات  إذا لببم يتسببن

 الصلة.
 
 المصروفات العمومية واإلدارية  1-11
 

تمثب  جميبب  المصبارير التشببغيلية التبي تكبببدتها المجموتبة والتببي ال يمكبن رب هببا بشبك  مباشببر بتكبالير التببدمات أو 

عية والتسويقية. وتسج  تنبد حبدوثها إذا لبم يتسبن تحديبد الفتبرات المسبتفيدة منهبا  أمبا إذا أمكبن تحديبد بالمصارير البي

 الفترات المستفيدة فيتم تحميلها تلب الفترات ذات الصلة.
 
 ربح السهم 1-11

) المصبروفات يتم احتسا  تائد السهم من ايرباح تلب أسا  مسمة الدت  من العمليات التشغيلية والعمليات ايتبرى 

  وصافي الدت  للفترة المالية  تلبب المتوسب  المبرج  الملكية هير المسي رةواإليرادات ايترى (  مب  استبعاد حقوق 

 لعدد ايسهم القائمة تال  الفترة.
 

 المشتقات المالية 1-14
 

ر الصبرر ايجنببي   بمبا فبي تستتدم المجموتة ايدوات المالية المشتقة إلدارة التعرض يسعار الفائدة ومتا ر أسعا

ذلك العقود اعجلة و سعر الفائدة لمبادلة العمالت. يتم ميا  المشبتقات بشبك  مببدئي بالقيمبة العادلبة فبي تباري  البدتو  

للعقد المشتق ويتم الحقا إتادة مياسها بالقيمة العادلة في تاري  ك  فترة مشمولة بالتقرير. ويبتم االتتبرار فبورا ببالرب  

رة في مائمة الدت  الموحدة   ما لم تكن ايداة المشتقة متصصة وفعالة كأداة تحو    وفبي هبذه الحالبة يعتمبد أو التسا

 .توميت االتترار في مائمة الدت  الموحدة تلب  بيعة العالمة التحو ية
 

اللتبامبات تتصص المجموتة مشتقات محددة إما كتحو ات تلب القيمة العادلة لألصو  والتصوم المعتبرر بهبا أو ا

هيببر المعتببرر بهببا باسببتثناء متببا ر العمببالت ايجنبيببة )القيمببة العادلببة للتحببو (   التحببو  مببن التقلبببات فببي التببدفقات 

النقدية التي إما أن تعبى إلب متا ر معينة ترتب  بأصو  وتصوم محددة أو متا ر العمالت ايجنبيبة فبي التبامبات 

 لنقد (.المنشأة الغير معترر بها )تحو  التدفق ا
 

التغيرات في القيمة العادلبة للمشبتقات التبي تبم تتصيصبها والمؤهلبة كتحو بات بالقيمبة العادلبة يبتم االتتبرار بهبا فبي 

مائمببة الببدت  الموحببدة   جنبببا إلببب جنبب  مبب  أ  تغيببرات فببي القيمببة العادلببة لألصببو  أو التصببوم المغ بباة. فببي حالببة 

جبء الفعبا  مبن التغيبرات فبي القيمبة العادلبة للمشبتقات التبي تبم تتصيصبها التحو  للتدفقات النقدية   يتم االتترار بال

والمؤهلة كتحو  للتدفقات النقدية في حقوق المساهمين. الرب  أو التسارة المتعلقبة ببالجبء هيبر الفعبا  يبتم االتتبرار 

 به تلب الفور في مائمة الدت  الموحدة.
 

المجموتة بإلغاء تالمة التحو   أو بي  أداة تحبو    أو إنهاءهبا   أو  يتم التومر تن إتباب محاسبة التحو  تندما تقوم

ممارستها أو أنها لم تعد تلبي مت لبات محاسبة التحو . أ  رب  / تسارة متراكمبة فبي ذلبك الومبت سبتبقي فبي حقبوق 

 المساهمين ويتم االتترار بها في مائمة الدت  الموحدة تندما ال يكون حدوا المعاملة متومعاج.
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تقوم المجموتة تال  دورة أتمالها العادية بالتعامب  مب  أ برار ذات تالمبة ويبتم اإلفصباح تبن جميب  العمليبات ذات 

ايهمية النسبية م  اي رار ذات العالمة بغض النمر تبن وجبود أو تبدم وجبود أرصبدة لهبذه العمليبات بنهايبة الفتبرة 

ن العمليبات ذات ال بيعبة المتماثلبة دفعبة واحبدة تبدا تلبك التبي يكبون فيهبا اإلفصباح إفراديباج المالية. ويكون اإلفصاح ت

 ىرورياج لفهم تأثير العمليات بين ذو  العالمة تلب البيانات المالية للمجموتة.
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 النقد وما يماثله -1
 

وماج فأم  م  تدة بنوك ي 90ستثمار جبء من النقد الفائض في حسابات مرابحة لفترات استحقاق إبتقوم الشركة 

%( وبلغ إجمالي 3.02 م:1031) %0.13نسبة  م1031محلية. ومد بلغ متوس  معد  العوائد تليها تال  تام 

 . (سعود  مليون ل 30: م 1103) سعود  مليون ل 2 مبلغ م1103العوائد المحققة منها تال  تام 
 

 مليون ل سعود   2الودائ  مبلغ  التابعة في ستثمارات الشركاتإكما بلغ نصي  المجموتة من توائد 

 مليون ل سعود  ( 32م: 1031) 
 

 ويتكون رصيد النقد وما يماثله في نهاية السنة مما يأتي: 
 
 م1103  م1103  )بآالر الرياالت السعودية( 
 ( معدلة)               

                  
 3.011.023  811.849  حسابات التحصي  
 211.121  39.893  مرابحات مصيرة اعج  
 21.677  301.511  ودائ  مصيرة ايج  
 62.796  1.833  حسابات المصروفات 
   960.074  3.632.163 
 
 استثمارات قصيرة األجل -4
 

 م  تدة بنوك أكثريوماج ف 93ستحقاق إستثمار جبء من النقد الفائض في حسابات مرابحة لفترات إب تقوم الشركة

 مليون ل 21: م 1103) سعود  مليون ل 367 مبلغ 1103محلية. وبلغ إجمالي العوائد المحققة منها تال  تام 

 سعود (.
 

م: 1031)مليون ل سعود   36ستثمارات الشركات التابعة في الودائ  مبلغ إكما بلغ نصي  المجموتة من توائد 

 .سعود (مليون ل  1
 
 يحسابات المدينين، صاف -5
 

 مما يأتي: ديسمبر 13تتكون حسابات المدينين كما في  ( أ)
 
 م1103  م1103  )بآالر الرياالت السعودية( 
 ( معدلة)            

      

 7.792.712  7.775.181  حسابات مدينين صدرت بها فواتير 
 933.113  3.096.411  حسابات مدينين لم تصدر بها فواتير بعد 
   8.873.836  1.726.303 
 (3.023.099)  (3.393.907)  متصص الديون المشكوك في تحصيلها 
   7.679.909  7.703.006 
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 في ما يلي حركة متصص الديون المشكوك في تحصيلها تال  السنة:
 
 م1103  م1103  )بآالر الرياالت السعودية( 

 ( معدلة)            

      

 719.916  3.043.099  يناير 3الرصيد في  

 3.210.969  3.174.301  ( 11اإلىافات ) أنمر إيىاح  

   1.435.103  1.130.903 

 (3.369.106)  (3.111.194)  الديون المعدومة تال  السنة 

 3.023.099  3.393.907  ديسمبر 13الرصيد في  
 

د تحصيلها  تندما يكون لدى تقوم الشركة منذ إنشائها بإثبات إيرادات التدمات المقدمة لبعض العمالء تن (  )

الشركة درجة تالية من تدم التأكد في إمكانية تحصيلها. وتقوم الشركة حالياج بالسعي لتحصي  هذه 

 مليون ل 60مبلغ م 1031اإليرادات. ومد بلغت اإليرادات المفوترة هير المحصلة التاصة بهذه الفئة لعام 

للسنوات  سعود  مليون ل311وس  سنو  مدره وبمت  (سعود  مليون ل 11: م 1103) سعود 

 م.1103السابقة لعام  الثالا تشر
 

تارجية يتم بموجبها مقاصة ايرصدة المدينة محلية و )ج( لدى المجموتة اتفاميات م  مشغلي شبكات اتصاالت

 13ن في والدائني حسابات المدينينوالدائنة لنف  المشغ . ومد بلغت المبالغ الصافية التي تمهر ىمن 

 :يأتيم  ما 1031م  و 1031ديسمبر 
 
 
 

 م1103  م1103  )بآالر الرياالت السعودية(

 ( معدلة)            

      

 1.117.010  1.873.535  صافي ايرصدة المدينة 

      
 1.127.136  1.051.794  صافي ايرصدة الدائنة 

             
(  3المشار إليه في اإليىاح رمم ) 373ابعاج( من مرار مجل  الوبراء رمم تقوم الشركة  وفقاج للفقرة )س)د(  

تلب بتسوية المبالغ المستحقة للحكومة المتعلقة بالرسوم الحكومية مقاب  ايرصدة المتراكمة المستحقة 

 (. 19) أنمر إيىاح  تصاالت المقدمة إلب هذه الجهات.إلالجهات الحكومية تن تدمات ا
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 وفات المدفوعة مقدماً واألصول المتداولة األخرىالمصر -6
 

 تتكون المصروفات المدفوتة مقدماج وايصو  المتداولة ايترى مما يأتي:
 
 م1103  م1103  )بآالر الرياالت السعودية( 

 ( معدلة)            

      

 3.001.623  3.089.017  المتبون 

 230.203  413.175  مدفوتات مقدمة للموردين 

 101.292  399.888  إيجارات مدفوتة مقدماج  

 310.692  551.607  توائد وذمم مستحقة 

 160.211  31.689  مصروفات مؤجلة 

 13.271  339.460  مشروب إتالء الترددات 

 331.116  315.581  الجبء المتداو  -مروض المومفين السكنية  

 390.192  610.859  أترى 

   1.353.488  1.221.663 
 

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

 ملكية وأخرىالحقوق طريقة  مسجلة وفق استثمارات -7
 

 تتكون هذه االستثمارات مما يأتي:
 
 م3110  م3110  )بآالر الرياالت السعودية( 
 ( معدلة)                 

   
نسبة 
 الملكية

  
نسبة 
 الملكية

 

       -:  في الشركات الزميلةاالستثمارات  

 3.130.913 %66 16  3.493.765 %16،66  المملكة -تصاالت الفىائية )تربسات( إلالمؤسسة العربية ل 
 22.913 %30  14.419 %50  المملكة -الشركة العربية للكواب  البحرية المحدودة  
 36.312 %30  13.689 %50  المملكة - تصا إلشركة مراكب ا 
    3.547.891   3.231.216 
       -االستثمارات في المشاريع المشتركة:  
 6.611.100 %13    1.731.740 %15   دولة اإلمارات العربية المتحدة –تصاالت المحدودة إلشركة أوجيه ل 
 3.131.173 %13    4.155.850 %15   ماليبيا –مجموتة بيناريانج جي إ  إم القابىة  
    7.968.590   33.926.073 
        
 13.321   75.441   خرىاال اتاالستثمار 
 31.192.030   9.593.915   ملكية وأخرىالحقوق  المسجلة وفق طريقة إجمالي االستثمارات 

           
تصص باالستثمار في تصاالت السعودية في صندوق رأ  الما  الجر ء و المتإلىمن أترى استثمار شركة اتت

تصاالت و تقنية المعلومات بالسوق إل ة الحجم التي تعم  في مجاالت االشركات الناشئة والصغيرة والمتوس

مليون ل  317.3مليون دوالر أمريكي بما يعاد   30 يبلغمبدئياج وبمبلغ عالمية ايترى  السعود  و ايسواق ال

مليون ل سعود ( وستكون الشركة  91.1مليون دوالر بما يعاد   13سعود  بتموي  ذاتي )المدفوب منه مبلغ 

المستثمر الوحيد في هذا الصندوق كمرحلة أولية وسيتم دتوة شركات محلية و دولية لالستثمار في هذا الصندوق في 

ت مراح  الحقة. وسيستهدر الصندوق السوق المحلي وأسواق الشرق ايوس  وشما  إفريقيا وأوروبا والواليا
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المتحدة بهدر تقلي  المتا ر االستثمارية للصندوق. وسور تقوم شركة إير  كابيتا  بإدارة الصندوق وهي من 

 كبرى الشركات العالمية المتتصة في إدارة صناديق رأ  الما  الجر ء.
 

لقيا  ودية في الشركة السعباالستثمار  م1031تال  العام  تصاالت السعوديةإلشركة ا ياممكما تتىمن أترى 

وهي شركة تحت التأسي  حاليا و ستقوم في حا  تشغيلها بقيا  نس  المشاهدة التلفبيونية بهدر  وسائ  االتالم  

ما نسبته تصاالت السعودية إلاتبويد السوق اإلتالمي بمعلومات تستند إلب مصدر المعلومة الصحي . تمتلك شركة 

تلما بأن    مليون ل سعود  3.6  سعود م ما يعاد مليون ل 19.1% من را  ما  الشركة والبالغ  32.33

 .مليون ل سعود  1.1م  يبلغ 1031ديسمبر  13المبلغ المدفوب كما في 
 

 التارجي في مجموتة بيناريانج جي إ  إم القابىة هامامت المجموتة بمراجعة استثمار  م1031تال  تام 

. وتليه االستثمار امدى السي رة الفعلية المشتركة تلب هذ بما في ذلك  ريقة إدارتها وتحديد )مشروب مشترك(

. ومعت تعدي  في االتفامية م  بامي الشركاء في مجموتة بيناريانج فيما يتعلق بحقومها التشغيلية في مجموتة إيرسي 

إبتداء  في مجموتة إيرسي   ب ريقة حقوق الملكية استثمارهامعالجة  مامت المجموتة بالتومر تن وبناء تلب ذلك

المجموتة بعك  حصتها من صافي تسائر مجموتة إيرسي  للفترة من  ميامذلك تن  ج. ونتم1031من الرب  الثاني 

 مليون ل سعود .  793والبالغة  م1031سبتمبر  10الب  م1031إبري   3
 
 في الصكوك اتستثمارإ -8
 

 30م. مدة التموي  1007تها في ديسمبر يمث  حصة المجموتة في االستثمار في الصكوك الذ  مامت به إحدى شركا

مليون ل سعود    ويبلغ معد  هامش الرب  المعد  المتباد  بين بنوك كواال المبور  3.611سنوات بمبلغ 

%. هذا التموي  يدت  ىمن تمليات اي رار ذات العالمة دات  المجموتة ) أنمر 0.23"كاليبور" بائداج نسبة 

 (. 19إيىاح 
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 الممتلكات والمنشآت والمعدات، صافي -9
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
األراضي   

 والمباني 

شبكة ومعدات   
 تصاالت إلا

 األصول   
 األخرى 

األعمال   
الرأسمالية 
 تحت التنفيذ 

 اإلجمالي   

  م1031   م 1031      

 ( معدلة)               
             ةإجمالي القيمة الدفتري

 91.761.232  99.455.744  5.704.859  5.473.148  74.667.740  31.633.897  يناير  3الرصيد في  -

 6.323.713  7.730.760  7.601.180  41.060  64.101  3.037  اإلضافات -

 -  -  (7.171.056)  170.767  6.474.848  517.443  التحويالت-

إعادة تصنيف -
تفظ بها كأصول مح

 )***( لغرض البيع

 

 
 
(33.391) 

 
 
 
(1.986.714) 

 
 
 
(84.949) 

 
 
 
(340.617) 

 
 
 
(4.111.501) 

 
 
- 

 (330.071)  (36.160.081)  -  (415.953)  (35.848.530)  (75.613)  (*) اإلستبعادات-

 -  -  -  649.389  (300.593)  (548.598)  اعادة تصنيف  -

ترجمة تسويات  -
 جنبيةعمالت ا

 
 
(374) 

 
 
(54.751) 

 
 
(3.131) 

 
 
(5.530) 

 
 
(63.750) 

 
 
(199.111) 

 99.233.722  86.513.369  5.789.046  6.033.053  63.136.101  31.504.769  ديسمبر  13الرصيد  في 

             

             مجمــع االستهالك

 (31.937.116)  (59.581.496)  -  (4.358.474)  (48.655.413)  (6.768.593)  يناير  3الرصيد في -

 (3.160.390)  (6.303.184)  -  (149.949)  (5.164.710)  (486.735)  (**) االستهالك-

إعادة تصنيف -
كأصول محتفظ بها 

 )***( لغرض البيع

 

 
 

165 
 

 
 

3.663.130 
 

 
 

69.176 
 

 
 
- 

 
 
 

3.710.853 
 

 
- 

 300.771  35.811.496  -  406.038  35.154.883  63.597  (*) اإلستبعادات-

 -  -  -  (317.347)  (98.718)  115.885  اعادة تصنيف -

تسويات ترجمة  -
 عمالت اجنبية

 
 
1 

 
 

30.483 
 

 
950 

 
 
- 

 
 

33.411 
 

 
92.621 

 (39.311.296)  (48.339.300)  -  (4.359.116)  (16.991.137)  (6.967.557)  ديسمبر  13الرصيد  في 

             

صافي القيمة الدفترية  
 ديسمبر  13في 

 6.517.131  14.114.086  3.853.715  5.789.046  18.401.069  19.171.121 

 
 13م )1031ديسمبر  13مليون ل سعود  كما في  1.101)أ( تشم  ايراىي والمباني أتاله أراٍض بقيمة     

 .  مليون ل سعود ( 1.136م : 1031ديسمبر 
 

مايو  1( أتاله  تحوي  ملكية ايصو  للشركة في 3تم بمقتىب المرسوم الملكي  المشار إليه في اإليىاح )  (  )

م  إال أن تملية تحوي  الملكية القانونية لبعض ايراىي ما تبا  جارية. بلغت ميمة ايراىي التي تم 3991

  ويجر  العم  سعود  مليون ل 3.917مبلغ  م 1103ديسمبر  13نق  ملكيتها القانونية للشركة حتب 

 .سعود  مليون ل 102تلب نق  ملكية ايراىي المتبقية وميمتها 
 

الشركات  لبعض مرهونة مقاب  مروض وتسهيالت بنكيةتتىمن الممتلكات والمعدات والمنشآت أصو  ثابتة )ج(    

 د .مليون ل سعو 330المستثمر بها  يبلغ نصي  المجموتة منها مبلغ 
 

)انمر  مليون ل سعود  317ميمتها الدفترية صافي م باستبعاد أصو  ثابتة 1031 سنةمامت الشركة تال   (*)   

  (.17ايىاح رمم 
 

والمنشآت تبارة تن استهالك الممتلكات  سعود  مليون ل 130م مبلغ 1031يتىمن االستهالك لسنة  (**)   

 م.1031والتي تم تصنيفها كأصو  محتفم بها للبي  تال  سنة  تيليكوم لشركة بي تي أكسي  والمعدات

 11)***( انمر ايىاح رمم  
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 األصول غير الملموسة، صافي -30
 

تتىمن االصو  هير الملموسة الشهرة الناتجة من شبراء حصبة االهلبيبة فبي شبركة ببي تبي أكسبي  إىبافة لألصبو  

 .وحيدهاالمسجلة في تلك الشركات والتي تم ت ايترى هير الملموسة
 

 ) إن تي إس سابقاً (: -جمهورية اندونيسيا –شركة بي تي أكسيس تيليكوم اندونيسيا 
 

حصلت شركة بي تي أكسي  تيليكوم تلب رتصة تشغي  شبكة الهاتر الجوا  بتقنية الجي  الثالا فبي اندونيسبيا  ومبد 

تصبباالت إلندونيسببية. حببابت شببركة االسببوق االم ب1001بببدأت بتقببديم تببدماتها التجاريببة فببي الرببب  ايو  مببن تببام 

تريليببون  7.1م والبببالغ رأسببمالها 1007سبببتمبر  تيليكببوم فببي% مببن شببركة بببي تببي أكسببي  33السببعودية تلببب نسبببة 

أبريبب   6مليبار ل سبعود  بسبعر الصبرر كمببا فبي ذلبك التباري . وفبي  1.1حببوالي روبيبة اندونيسبية أ  مبا يعباد  

% وبنباء تلبب ذلبك تببم إتبادة تصبنير هبذا االسببتثمار 10.30% لتبلببغ 30 19م بادت الشبركة حصبتها بنسببة 1033

كاستثمار في الشركات التابعة بدالج من استثمار في مشاري  مشتركة  و تم استتدام القيمة العادلة لصبافي ايصبو  فبي 

ة ببي % كحصبة إىبافية فبي شبرك19.30نسببة  الشبركة استحواذوذلك الحتسا  الشهرة الناتجة من  1033أبري   6

تي أكسي  تيليكوم االندونيسية من وامب  التقبارير التاصبة بتحديبد تلبك القيمبة والتبي تبم االنتهباء منهبا فبي نهايبة الربب  

كمببا مامببت المجموتببة  م  ومببد ترتبب  تلببب ذلببك إتببادة توبيبب  المبببالغ المسببجلة سببابقجا للشببهرة. 1033مببن تببام   الراببب 

 م1031يونيببو  10  تيليكببوم كأصببو  محببتفم بهببا للبيبب  كمببا فببي بإتبادة تصببنير اسببتثمارها فببي شببركة بببي تببي أكسببي

 (.  11)إنمر ايىاح 
 

 دولة الكويت : –( ) ش.م.ك.م( VIVAتصاالت الكويتية ) إلشركة ا
 

تصاالت الكويتية )فيفا( والببالغ إل% من شركة ا16م تلب نسبة 1007ر تصاالت السعودية في ديسمبإلحابت شركة ا

مليون ل سعود  بسعر الصرر كمبا فبي ذلبك التباري    617ر كويتي أ  ما يعاد  حوالي مليون دينا 30رأسمالها 

ديسبمبر  2وتعم  هذه الشركة في مجا  تدمات الهاتر الجوا  في السوق الكويتي , ومد بدأ التشغي  التجار  لهبا فبي 

 م.1001
 

لج اسببتثمارها فيهببا ب ريقببة التوحيببد تصبباالت الكويتيببة )فيفببا( وتعبباإلتصبباالت السببعودية تببدير شببركة اإلمجموتببة ا

 لسي رتها تلب السياسات المالية والتشغيلية وذلك بسب  تمثيلها في مجل  إدارتها بأهلبية ايتىاء.
 

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

تصباالت إلحبرين  وتمتلبك شبركة ابمملكبة الب م1009تأسست إ  تي سبي البحبرين )فيفبا( )ش. م.  . م( فبي فبرايبر 

مليببون دينبار بحرينبي أ  مببا  73% مبن شببركة إ  تبي سبي البحببرين ) فيفبا ( والببالغ رأسبمالها 300السبعودية نسببة 

عمب  هبذه الشبركة فبي كافبة تبدمات مليون ل سبعود  بسبعر الصبرر كمبا فبي ذلبك التباري   وت 726يعاد  حوالي 

يببة والن بباق العببريض والتببدمات ايتببرى ذات الصببلة بالسببوق البحرينيببة  ومببد تصبباالت الدولإلتصبباالت المتنقلببة واإلا

 م.1030مار   1بدأت التشغي  التجار  في 
 

 ديسمبر: 13وفيما يلي تفاصي  ايصو  هير الملموسة  صافي كما في 
 

 
 )بآالر الرياالت السعودية(

 
 م1031

 
 م1031

 ( معدلة)         

      

 
 تراتيص

 
4.039.093  2.221.997 

 
 %  في شركة بي تي أكسي  تيليكوم 30 10الشهرة الناتجة من شراء حصة  

  (11 ايىاح)انمر 
-  203.101 

 
 أترى

 
588.661  399.379 

   
4.607.751  3.031.712 
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 األصول غير المتداولة األخرى -33
 

 تتكون ايصو  هير المتداولة ايترى مما يأتي:
 
 م1103  م1103  )بآالر الرياالت السعودية( 
 ( معدلة)           

      

 169.111  801.148  مروض المومفين السكنية 
 73.113  975  مصروفات مؤجلة 
 311.712  306.519  أترى 
   909.851  3.061.921 
 

 .وايداعات مستردة " أخرى " تشمل بنودًا متنوعة أهمها : عموالت ورسوم مدفوعة مقدماً 
 

 ئنينحسابات الدا -31
 

 تتكون حسابات الدائنين مما يأتي:
 
 م1103  م1103  )بآالر الرياالت السعودية( 
 ( معدلة)            

      

 3.921.172  1.399.731  تسوية الشبكات التارجية 
 1.119.220  3.346.481  تجارية 
 (100.097)  (603.498)  الرسوم الحكومية 
 123.116  36.710  رأسمالية 

   1.763.418  2.111.331 
     

 األرصدة الدائنة األخرى -31
 

 المتداولة مما يأتي: -تتكون ايرصدة الدائنة ايترى 
 
 م1103  م1103  )بآالر الرياالت السعودية( 
 ( معدلة)            

      

 3.012.993  3.019.317  (11متصص البكاة والىرائ  ) أنمر إيىاح  
 111.730  343.748  محتجبات الموردين 
 303.333  118.368  متصص الىريبة المستق عة 
 711.769  897.178  إيداتات تمالء مستردة 
 309.723  60.950  تسوية مستحقات المومفين المعارين 
 79.013  65.116  رتاية أندية 
 92.211  143.808  ذمم دائنة هير تجارية 
 372.332  374.974  أترى 

   1.959.189  1.930.713 
 

 " أخرى " تشمل بنودًا متنوعة أهمها : مستحقات التأمينات االجتماعية.
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 هير المتداولة مما يأتي: -تتكون ايرصدة الدائنة ايترى 
 
 م1103  م1103  )بآالر الرياالت السعودية( 

 ( معدلة)            

      

 101.112  780.400  إيرادات مؤجلة  ويلة اعج  

 217.119  315.706  مشتقات مالية 

 310.710  19.833  تجارية  ويلة اعج  

 133.731  118.918  أترى 

   3.374.855  3.611.396 
 

 .ًا من العمالءمقدم مستلمة جلطويلة االدفعات وايداعات وضمانات " أخرى " تشمل بنودًا متنوعة أهمها : 
 

 المصروفات المستحقة -34
 

 المصروفات المستحقة مما يأتي:تتكون 
 
 م1103  م1103  )بآالر الرياالت السعودية( 
 ( معدلة)            

      

 1.161.912  1.578.961  رأسمالية 
 1.160.037  1.543.481  تجارية 
 931.113  3.099.706  مستحقات مومفين 
 631.192  461.875  متصص االلتبامات والتعهدات 
 367.331  184.755  أترى 

   7.067.783  6.160.731 
 

 المرابحات  -35
 

 وتتمث  في:
 
 م1103  م1103  )بآالر الرياالت السعودية( 
 ( معدلة)            

      

 3.233.293  3.560.573  الجبء المتداو  
 9.931.063  6.976.494  الجبء هير المتداو  
   8.517.065  33.162.331 
 

 :المملكة العربية السعودية – صاالت السعوديةتإلشركة ا -
 

م تلب تسهيالت تموي  تلب أسا  المرابحة من أحبد فبروب المصبارر المحليبة 1007تم الحصو  تال  الرب  الراب  

 310نق بة أسبا   مبدة التمويب   23 0بماليبيا تلب أسا  معد  العائد المتباد  بين البنبوك الماليبيبة ) كاليببور (   

 م :1031) مليبون ل سبعود . 3.611م مبلبغ 1031ديسبمبر  13تبلغ ميمة التسهيالت المستتدمة كما في شهراج  و

 سعود (. مليون ل 3.611
 

م تلب تسبهيالت تمويب  تلبب أسبا  المرابحبة مبن تبدة بنبوك محليبة  مبدة التمويب  1001في أبري   حصلت الشركةو

   .سعود  مليون ل 9.300م مبلغ 1031 ديسمبر 13ا في شهراج  وتبلغ ميمة التسهيالت المستتدمة كم 310
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بمبلببغ  تلببب تسببهيالت تمويبب  تلببب أسببا  المرابحببة مببن تببدة بنببوك محليببةم 1030تببال  الرببب  الثالببا حصببلت كمببا 

 .م1031ديسمبر  13لم يتم استتدامها حتب  سعود  مليون ل 3.000
 

  تلب أسا  المرابحة من تدة بنوك محلية  مبدة التمويب  تلب تسهيالت تمويم 1033تال  الرب  الثالا حصلت كما 

 .م1031ديسمبر  13لم يتم استتدامها حتب  سعود  مليون ل 1.130بمبلغ  شهراج  310
 

  وبلغببت المبببالغ تسببهيالت التمويبب بسببداد ايمسببا  المسببتحقة مببن م 1001بببدأت الشببركة تببال  الرببب  الراببب  مببن تببام 

تبم تسبديدها تبال   سبعود  مليون ل 3.032  منها سعود  مليون ل 2.733 م 1031 ديسمبر 13المسددة حتب 

 سعود (. مليون ل 1.703 م :1031) م.1031ديسمبر 13في  ةالمنتهي تشر شهرا االثني
 

 المملكة العربية السعودية – )أول( تصاالتإللخدمات اإلنترنت واالشركة العربية 
 

ديسبمبر  13فبي  تصباالت )أو (العربيبة لتبدمات اإلنترنبت واإللشبركة لكية الممنوحبة والتسهيالت البن لمرابحاتبلغ ات

 .سعود  مليون ل 72 مبلغ  م 1031
 

    دولة الكويت –( )ش.م.ك.م( VIVAتصاالت الكويتية )إلشركة ا -
 مبلبغ  م 1031 ديسبمبر 13( فبي VIVAتصباالت الكويتيبة )إلهيالت البنكية الممنوحة لشبركة اوالتس المرابحاتبلغ ت

 سعود (. مليون ل 267 م :1031. )سعود  مليون ل 171
 

  مملكة البحرين –( )ش.م.ب.م( VIVAإس تي سي البحرين )شركة  -
 مبلبغ  م 1031ديسبمبر  13(  في VIVAوالتسهيالت البنكية الممنوحة لشركة إ  تي سي البحرين ) المرابحاتبلغ ت

كمببا يتىببمن الجببببء هيببر المتببداو  مبببن  سبببعود (. ل  مليببون 3.361 م :1031) .سببعود  مليببون ل 3.337

مليببون ل سببعود  مقاببب  رهببن  330تلببب مرابحببات إسببالمية بحببوالي 1031المرابحببات والتسببهيالت البنكيببة لسببنة 

 أصو  ثابتة.
 

 ( ) إن تي إس سابقاً  - جمهورية اندونيسيا – بي تي أكسيس تيليكوم اندونيسياشركة  -
 

بلبغ التسببهيالت تم )1031ببي تبي أكسببي  تيليكبوم اندونيسببيا كأصبو  محبتفم بهببا للبيب  تبال  سببنة شببركة  رتبم تصبني

مليببون ل  1.121مبلببغ  م1031 ديسببمبر 13بببي تببي أكسببي  تيليكببوم اندونيسببيا كمببا فببي شببركة لالبنكيببة الممنوحببة 

 (.11)انمر ايىاح رمم  (سعود 
 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة -36
 

 متصص مكافأة نهاية التدمة تال  السنة: فيما يلي حركة
 
 م1103  م1103  )بآالر الرياالت السعودية( 

 ( معدلة)            

      

 1.661.393  1.893.180  يناير 3الرصيد في  

 173.331  550.115   اإلىافات تال  السنة 

 (326.962)  (46.164)  تال  السنة / التسويات المدفوتات 

 1.193.110  1.195.453  ديسمبر 13في الرصيد  
 

يتم احتسا  المتصص تلب أسا  ميمة المناف  المسبتحقة للمبومفين فبي حالبة تبركهم العمب  فبي تباري  مائمبة المركبب 

المالي  وذلك باسبتتدام ختبر راتب  وببدالت للمومبر وسبنوات التدمبة. وتسبتتدم شبركات المجموتبة ببرامج مكافبآت 

 ين السارية في بلدانها.نهاية تدمة وفقاج للقوان
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 رأس المال -37
 

 ريبباالت 30مليببون سببهم بقيمببة اسببمية  1.000مليببون ل سببعود  مقسببمة إلببب  10.000يبلببغ رأ  مببا  الشببركة 

% 70م 1031م و 1031ديسبمبر  13للسهم مدفوتة بالكام . وتبلغ نسبة ايسهم المملوكة للحكومبة كمبا فبي  سعودية

 من أسهم الشركة.
 

 ظامياالحتياطي الن -38
 

% من صافي الدت  كاحتيبا ي نمبامي إلبب أن يعباد  هبذا االحتيبا ي 30يتم  حس  النمام ايساسي للشركة  تجني  

تلبب موافقبة  الشبركة  وبنباءاج % من ميمة رأ  الما  المصدر. هذا االحتيا ي هير ماب  للتوبي  تلب حملبة أسبهم 30

 م1033مبار   11هبـ الموافبق 3211ربي  اعتر  11قد بتاري  الجمعية العامة العادية للمساهمين في اجتماتها المنع

 تم إمرار ومر التجني  تندما بلغ الحد النمامي. 
 

 احتياطيات أخرى  -39
 

 تتكون االحتيا يات ايترى مما يأتي:
 

 )بآالر الرياالت السعودية( 
 

 م1103  م1103  

 ( معدلة)             

       

 111.013  111.516   احتيا ي تحو   

 112.126  799.163   احتيا يات أترى 

    3.013.887  606.113 
 

 إيرادات الخدمات -10
 

 تتكون إيرادات التدمات مما يأتي:
 

 م1103  م1103  )بآالر الرياالت السعودية( 

 ( معدلة)            

      

 11.166.632  17.137.070  أجور االستتدام 

 32.116.163  37.330.187  رسوم االشتراك 

 261.111  177.719  رسوم التأسي  

 3.017.679  899.511  أترى 

   45.604.619  22.723.076 
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 تكلفة الخدمات -13

 :تتكون تكلفة التدمات مما يأتي

                          
   )بآالر الرياالت السعودية(      

 م1103
 

 م1103

      
 ( معدلة)       

       

 
 رسوم استتدام الشبكات التارجية

 
 7.610.131  1.363.736 

 
 )*(الرسوم الحكومية 

 
 4.174.690  2.370.319 

 
 إصالح وصيانة

 
 1.007.017  1.032.323 

 
 تكالير المومفين

 
 3.818.911  3.113.366 

 
 إيجارات معدات وممتلكات وسيارات

 
 500.410  632.231 

 
  باتة ب امات هاتفية ومستلبمات مكتبية    

 
 63.911  192.162 

 121.937  119.514   مصروفات المرافق 

 
 أترى

 
 3.648.616  3.610.021 

   
 38.393.185  39.211.171  

  تصاالت والبريد والتوصيل واألمن والسالمة.إلوعة أهمها: استشارات ومصروفات ا"أخرى" تشمل بنودًا متن 
 يلي تفاصي  الرسوم الحكومية: يماف)*( 

           
   )بآالر الرياالت السعودية(

 م1031
 

 م1031

     
 ( معدلة)       

      

 رسوم تقديم التدمة تجارياج 
 
 1.560.813  1.333.916 

 112.391  178.381   رسوم الرتصة
 رسوم استتدام ال ير التردد 

 
 415.676  710.003 

  
 4.174.690  2.370.319 

 
  

   
 )بآالر الرياالت السعودية(

  
 م1031

 
 م1031

 ( معدلة)            

      

 الشركة
 
 1.964.160  2.063.133 

 بامي شركات المجموتة
 
 130.110  309.371 

  
 4.174.690  2.370.319 
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 المصروفات البيعية والتسويقية -11
 

 ت البيعية والتسويقية مما يأتي:تتكون المصروفا  
 

 
 )بآالر الرياالت السعودية(

  
 م1031

 
 م1031

      
 ( معدلة)       

       

 
 دتاية وإتالن

 
 896.993  3.037.179 

 
 تمولة مبيعات

 
 414.896  321.131 

 
 تكالير المومفين

 
 1.108.765  1.021.923 

 
 مصرور الديون المشكوك في تحصيلها

 
 3.174.301  3.210.969 

 
  باتة ب امات هاتفية ومستلبمات مكتبية

 
 389.651  319.113 

 
 إصالح وصيانة

 
 114.871  363.313 

 
 أترى

 
 599.580  630.963 

   
 6.038.859  6.093.116  

لتوصيل تصاالت والبريد واإلصروفات ا"أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها: إيجارات معدات وممتلكات وسيارات وم
 واألمن والسالمة واالستشارات.

 
 المصروفات العمومية واإلدارية -11
 

 تتكون المصروفات العمومية واإلدارية مما يأتي:
 

 
 )بآالر الرياالت السعودية(

  
 م1031

 
 م1031

      
 ( معدلة)       

       

 
 تكالير المومفين

 
 3.467.138  3.161.332 

 
 إصالح وصيانة

 
 114.813  162.233 

 
 إيجارات معدات وممتلكات وسيارات

 
 184.178  116.101 

 
 استشارات وأتعا  مانونية ومهنية

 
 171.133  162.917 

 
 مصروفات المرافق

 
 69.194  19.371 

 
 أترى

 
 504.709  212.619 

   
 1.911.843  1.191.360 

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

  .والسالمةومصروفات االمن 
 االستهالك واإلطفاء  -14
 

 يتكون االستهالك واإل فاء مما يأتي:

 
 

   )بآالر الرياالت السعودية(          
 م1031

 
 م1031

      
 ( معدلة)       

       

 
 استهالك

 
 5.893.114  3.160.390 

 
 إ فاء

 
 486.960  276.331 

   
 6.178.184  6.116.701 
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 خسائر االنخفاض المتعلقة باالستثمارات  -15
 

م  مامت المجموتة بتصنير استثمارها في شركة بي تي أكسي  تيليكوم كأصو  محبتفم ببه 1031تال  الرب  الثاني 

ونتج تبن ذلبك تسبارة محققبة بلغبت تم إتادة ميا  صافي ايصو  المتعلقة باالستثمار بالقيمة العادلة  لذلك للبي . وفقاج 

ديسببمبر  13مليببون ل سببعود . وتليببه يكببون رصببيد اسببتثمار المجموتببة فببي تلببك الشببركة صببفر كمببا فببي  602

 (11.)انمر ايىاح 1031
 

مليبون  300م مامت المجموتبة بتسبجي  متصبص هببو  فبي االسبتثمارات )الشبهرة( بمبلبغ 1031تال  الرب  االو  
 ستثمارها في مجموتة إيرسي  )احدى الشركات التابعة لمجموتة بيناريانج(.ل سعود  فيما يتص إ

 
 تكاليف التمويل  -16
 

 وتتمث  في:
     

   )بآالر الرياالت السعودية(  
 م1031

 
 م1031

     
 ( معدلة)       

      

 الشركة
 
 61.933  77.339 

 )*( بامي شركات المجموتة
 
 79.143  600.333 

  
 341.151  677.732 

 
تحت بند التسبائر الناتجبة  تيليكوم شركة بي تي أكسي  التي تتصم 1031تكالير التموي  تال  سنة  تم تصنير)*( 

 (.11)انمر ايىاح رمم  محتفم بها للبي تن أصو  
 

  أخرى،بالصافي –االيرادات والمصروفات االخرى  -17
 

 تي:أترى  بالصافي مما يأ -تتكون االيرادات والمصروفات ايترى
     

   )بآالر الرياالت السعودية(  
 م1031

 
 م1031

     
 ( معدلة)       

      

 إيرادات متنوتة
 
 3.606.607  3.220.369 

 (331.319)  (5.014)   تغير أسعار العمالت ايجنبية تسائر
 تسائر بي  / استبعاد الممتلكات والمنشآت والمعدات

 
 (510.991)  (23.117) 

 (131.312)  -   المبكر التقاتد نامجبر تكلفة
 مصروفات متنوتة

 
 (310.381)  (713.333) 

  
 950.198  391.601 

 
تبارة تن تك   سعود  مليون ل 112م مبلغ 1031ديسمبر  13تتىمن االيرادات المتنوتة للسنة المنتهية في 

ن االيرادات المتحققة من المشاري  الناتجة تن تبارة ت سعود  مليون ل 136متصص التسويات الدولية وكذلك مبلغ 

تبارة تن  سعود  مليون ل 169تصاالت وتقنية المعلومات وكذلك مبلغ إلق التدمة الشاملة التاص بهيئة اصندو

 مبيعات أجهبة اتصاالت.
 

 172منها مبلغ  مليون ل سعود  317ميمتها الدفترية صافي م باستبعاد أصو  ثابتة 1031 سنةمامت الشركة تال  
 .(9)انمر إيىاح رمم  ناتجة تن مشروب التحقق من االصو  الثابتة الذ  نفذتهمليون ل سعود  
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 والضرائبالزكاة مخصص  -18
 

 ) أ ( وعاء الزكاة:
 

 م1103   م1103  )بآالر الرياالت السعودية( 
      
 10.000.000  10.000.000  رأ  الما  بداية السنة 

      
     اإلىافات: 
 13.719.993  14.539.990  والمتصصات بداية السنة اتايرباح المبقاة واالحتيا ي 
 9.379.111  8.650.411  ةمروض وأرصدة دائن 
 9.673.171  8.191.906  صافي الدت  المعد  

 
حقوق المساهمينجمالي ا  
 

 73.461.138  70.313.703 

     اإلستبعادات: 
 33.773.911  57.881.091  ممتلكات واالستثماراتصافي ال 
 2.001.231  1.997.841  مدفوتةتوبيعات أرباح  
 3.260.710  3.511.461  وأرصدة أترىالمصروفات المؤجلة  

 
ستبعاداتإلإجمالي ا  

 
 61.431.198  63.113.063 

 9.126.620  8.049.910  الفرق يمثل وعاء الزكاة 
تسبة عن الشركات المملوكة بالكاملالزكاة المح          103.148  111.666 
 36.913  18.513  يىار: البكاة المحتسبة تن الشركات الغير مملوكة بالكام  
  130.397  119.769  إجمالي مصروف الزكاة الموحدة 

 

 ) ب ( مخصص الزكاة: 
 
 
 م1103  م1103  )بآالر الرياالت السعودية( 
      
 129.161  3.010.556  يناير 3الرصيد في  
 130.397  119.769  المستحق تن السنة 
 (79.202)  (133.117)  المبالغ المسددة تال  السنة 

 3.010.336  3.018.998  ديسمبر 13الرصيد في  
 

نهائي تن م. لم يتم الرب  ال1001لقد تم اتتماد الرب  البكو  النهائي للسنوات منذ بدء الشركة وحتب نهاية تام 

م حيا يتومر ذلك تلب البت في اتتراىات وتملم الشركة تلب بعض البنود 1009م وحتب 1002ايتوام من 

م إال أن رب  المصلحة 1031لدى مصلحة البكاة والدت  وديوان الممالم. كما تم تقديم اإلمرار البكو  تن تام 

صدرت للشركة شهادة بكاة مقيدة سارية م. ومد 1031م وحتب تام 1030لم يصدر حتب تاريته لألتوام من 

 م(. 10/2/1032هـ )الموافق  03/07/3213المفعو  حتب تاري  
 

 )ج( الشركات التابعة

هـ القاىي بوجو  تقديم إمرار 11/2/3211وتاري   3003م تم ت بيق القرار الوبار  رمم 1009بدأج من تام 

كام  بصورة مباشرة أو هير مباشرة  سواء كانت دات  أو بكو  واحد للشركة والشركات التابعة المملوكة لها بال

 تارج المملكة.
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 مخصص الضرائب( د)
 

يمث  المبلغ المدرج بقائمة الدت  نصبي  المجموتبة مبن الىبرائ  المسبتحقة تلبب الشبركات التابعبة وفقباج لألنممبة  -

 ألبر 661مبلبغ  م1031سبمبر دي 13مصبرور الىبرائ  للسبنة المنتهيبة فبي  ويبلغ بلدانها.الىريبية السائدة في 

م 1031ديسبمبر  13رصبيد المتصبص كمبا فبي  ( مليون ل سبعود ( كمبا يبلبغ13.6م: )1031ل سعود  )

 .سعود (مليون ل  32.2م: 1031ديسمبر  13ل سعود  ) ألر 310 مبلغ
 

 معامالت األطراف ذات العالقة  -19
 

 الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية
 

 الشركة تدمات اتصا  متنوتة للق اب الحكومي   صوتية نق  بيانات وهيرها . توفر
 

م )شاملة الرسوم الحكومية الُمبينة في 1031بلغت اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالجهات الحكومية تال  تام 

م 1031والي )  تلب التسعود  مليون ل 2.032و  سعود  مليون ل 979 1مبلغ  أتاله( 13اإليىاح رمم 

   تلب التوالي(. سعود  مليون ل 2.096و   سعود  مليون ل1.121: 
 

 مليون ل 670م  مبلغ 1031ديسمبر  13في كما وبلغ إجمالي ايرصدة المدينة والدائنة م  الجهات الحكومية 

 مليون ل 67و  سعود  مليون ل 336 3م : 1031  تلب التوالي )سعود  مليون ل 369و  سعود 

   تلب التوالي(. سعود 
 

 وأخرىاالستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية المشتركة و المشاريع
 

االسبتثمارات المسبجلة وفبق  ريقبة حقبوق و المشباري  المشبتركة مب  واالرصبدة القائمبة لم تكن المعامالت التي تمت

مليببون ل  3.611االسببتثمار بالصببكوك البببالغ حببوالي تببال  السببنة ذات أهميببة نسبببية فيمببا تببدا  و أتببرى الملكيببة

 .(1)أنمر إيىاح  مليون ل سعود ( 3.611م : 1031) سعود 
  

 الشركات التابعة 
 

فبي  القائمبة واالرصبدة  سبعود  مليبون ل 10.333 تال  العام مبلبغالعمليات المتبادلة م  الشركات التابعة بلغت 

مليببون ل  31.316م : العمليببات المتبادلببة مبلببغ 1031).يببون ل سببعود مل 2.711 م مبلببغ1031ديسببمبر  13

تبم اسبتبعادها تنبد  تلماج بأن تلك العمليبات واالرصبدة مليون ل سعود (. 1.210سعود   واالرصدة القائمة مبلغ 

 .التوحيد
 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  -10
  
 االرتباطات  
 

سببة نشببا ها االتتيبباد  فببي ارتبا ببات متعلقببة بمصببروفات رأسببمالية جوهريببة )أ(  تببدت  المجموتببة تببال  ممار

المصببروفات الرأسببمالية ارتبا ببات فيمببا يتعلببق بمشببروتات توسببعة الشبببكة. بلغببت وبصببورة أساسببية 

 1.060م: 1031ديسببمبر  13مليببون ل سببعود  ) 1.271م حببوالي 1031ديسببمبر  13 القائمببة كمببا فببي

 مليون ل سعود (.
 

تم اسببتئجار أراٍض ومببباٍن السببتتدامها فببي تمليببات المجموتببة بموجبب  تعهببدات إيجببار تشببغيلية تنتهببي فببي  ) ( يبب

لسبنة المنتهيبة ل تواري  مستقبلية متتلفة. ومد بلغ إجمالي مصبروفات اإليجبار بموجب  تقبود اإليجبار التشبغيلية
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 131 م مبلبغ1031ديسبمبر  13مليبون ل سبعود  )السبنة المنتهيبة فبي  701م مبلغ 1031ديسمبر  13في 

 مليون ل سعود (.
 

تصبباالت السببعودية اسببتثمار فببي صببندوق رأ  المببا  الجببر ء المتتصببص باالسببتثمار فببي إللببدى شببركة ا ( ج)

بالسبوق  وتقنيبة المعلومباتتصباالت إل ة الحجم التي تعمب  فبي مجباالت االشركات الناشئة والصغيرة والمتوس

 92يتىببمن أن تلتبببم الشببركة ببيببادة اسببتثمارها فببي الصببندوق بمبلببغ ايتببرى   وايسببواق العالميببةالسببعود  

سبنوات مبن إنشبائه  تلمباج ببأن الصبندوق تبم  1مليون ل سعود  تند ال ل  مبن مبب  مبدير الصبندوق تبال  

 م.1033إنشائه في تام 
 

كة تحبت فبي الشبركة السبعودية لقيبا  وسبائ  االتبالم   وهبي شبرسبتثمار ا تصباالت السبعوديةإلشركة ا لدى ( د)

التأسببي  حاليببا و سببتقوم فببي حببا  تشببغيلها بقيببا  نسبب  المشبباهدة التلفبيونيببة بهببدر تبويببد السببوق اإلتالمببي 

% مبن  32.33مبا نسببته تصباالت السبعودية إلابمعلومات تستند إلب مصدر المعلومة الصحي . تمتلبك شبركة 

  تلمبا ببأن المبلبغ  ل سبعود  مليبون 3.6 مليبون ل سبعود م مبا يعباد  19.1را  ما  الشبركة والببالغ 

تصاالت السبعودية بسبداد إلوتلتبم شركة ا مليون ل سعود  1.1م  يبلغ 1031ديسمبر  13المدفوب كما في 

 مليون ل سعود . 1.2بامي حصتها من رأ  الما  والبالغ 
 

 االلتزامات المحتملة 
 

نية ودتاوى مىائية وم البات أترى. وال يتوم  أن تواجه الشركة تال  ممارسة نشا ها االتتياد  إجراءات مانو -

 يكون لها تأثير جوهر  تلب مركب الشركة المالي أو نتائج تملياتها المبينة في هذه القوائم المالية.
 

 مليون ل سعود . 1.111م تبلغ 1031ديسمبر  13لدى المجموتة ت ابات ىمان مائمة كما في  -
 

 األدوات المالية  -13
 

  ادلةالقيمة الع   
هيي المبلييل الييكي يمكيين أن تييتم بييل مبادليية أصييل أو سييداد إلتيزام بييين أطييراا مطلعيية وراابيية فييي التعامييل وبشييروط تعامييل 

م والمبينبة 1031م و1031ديسبمبر  13إن القيمة المسجلة لك  ايدوات الماليبة تقبار  ميمتهبا العادلبة كمبا فبي عادلية. 

  في ما يأتي:
 حسابات المدينين والدائنين وايرصدة المدينة والدائنة  يماثله لنقد وما تعتبر القيمة العادلة لك  من ا

 ايترى مقاربة للقيمة المسجلة نتيجة ل بيعة فترتها مصيرة ايج .

 .تستند القيمة العادلة لألسهم في ايسواق النش ة وفقاج يسعار السوق 

  النقدية المتصومة.تستند القيمة العادلة للسندات الحكومية والقروض تلب التدفقات 

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

 مخاطر معدالت العوائد
   

ها هي متا ر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في معدالت العوائد في السوق تلب المركب المالي للمجموتة وتدفقات

النقدية. وتدير المجموتة تدفقاتها النقدية تن  ريق مرامبة التوميت بين التدفق النقد  المحص  والتدفق النقد  

المستتدم. ويتم استثمار الفائض النقد  لبيادة دت  المجموتة من العوائد من تال  أرصدة يحتفم بها كمرابحة 

 عوائد في هذا التصوص ال تعتبر جوهرية. وودائ  مصيرة و ويلة ايج . إال أن متا ر معدالت ال
 

 مخاطر تغير أسعار الصرف 
 

هي متا ر التغير في ميمة ايدوات المالية بسب  التغيرات في أسعار صرر العمالت ايجنبية. تقوم اإلدارة 

ير أسعار بمرامبة تقلبات أسعار صرر العملة ايجنبية والدتو  في اتفاميات تحو  تند الحاجة  للحد من متا ر تغ
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كما أن العملة الرسمية للمجموتة هي الل السعود  وهو العملة ايساسية التي تتعام  بها المجموتة  الصرر 

 وسعره ثابت حالياج وبهامش بسي  مقاب  الدوالر ايمريكي.

 مخاطر االئتمان
 

د  إلب تكبد المجموتة هي متا ر تدم مدرة اي رار ايترى تلب الوفاء بالتباماتها تجاه المجموتة مما يؤ

لتسارة مالية. تتكون ايدوات المالية التي مد تعرض المجموتة لمتا ر تركب المديونية بشك  رئيسي من 

ايرصدة النقدية وحسابات المدينين. تقوم المجموتة بإيداب أرصدتها النقدية في تدد من المؤسسات المالية ذات 

للحد من حجم أرصدتها المودتة في ك  مؤسسة مالية. وال تعتقد  القدرات االئتمانية العالية وتباشر سياسة

المجموتة بوجود متا ر تدم كفاءة كبيرة من هذه المؤسسات المالية. وال تعتقد المجموتة أنها ترىة لمتا ر 

ية تركب المديونية في ما يتعلق بحسابات المدينين نمراج لقاتدة تمالئها المتنوتة )سكنية  مهنية  مؤسسات تجار

 كبرى ومؤسسات تامة( التي تعم  في مجاالت تم  متنوتة موبتة تلب منا ق تديدة.
 

 مخاطر السيولة
 

هي متا ر تعرض المجموتة لصعوبات في الحصو  تلب ايموا  الالبمة لمقابلة االلتبامات المرتب ة بايدوات 

افية لمقابلة أية التبامات مستقبلية. وال المالية. تدار السيولة تن  ريق التأكد بشك  دور  من توفرها بمقادير ك

 تعتِبر المجموتة أنها ترىة لمتا ر جوهرية متعلقة بالسيولة.
 

 المعلومات القطاعية  -11
 
 

 وفقاً ألنشطة المجموعة الرئيسية -

مامت المجموتة بتحديد م اتاتها التشغيلية الرئيسة تلب أسا  نوب التدمات المقدمة من مب  المجموتة وتتم  

الت بين الق اتات التشغيلية وفقاج لألحكام والشرو  التجارية المعتادة. ال يوجد هناك إيرادات أو مصارير المعام

 جوهرية هامة أترى بين الق اتات. 

 تتمث  الق اتات التشغيلية الرئيسة للمجموتة في: 

 الب امبات مسببقة البدف  م اب الجوا   وتشم  تدماته الرئيسبة: الهباتر الجبوا  وتبدمات الجيب  الثالبا والرابب  و

 والتجوا  الدولي والرسائ .

 تصاالت الدولية.إلتصا  البيني واإلاتر الب امة وام اب الهاتر  وتشم  تدماته الرئيسة: الهاتر الثابت وهو 

 م اب المع يات  وتشم  تدماته الرئيسة: الدوائر المؤجرة لنق  البيانات وت  العمي  الرممي(DSL) .واإلنترنت 

 بتة: وتشم  بعض العناصر التي ال يمكن رب ها بالق اتات التشغيلية الرئيسة للمجموتة.هير المو 
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 م:1031ديسمبر  13ويبين الجدول التالي المعلومات وفقاً ألنشطة المجموعة الرئيسية للسنة المنتهية في 
 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 الجوال
 

 الهاتف
 

 المعطيات
 

 اتغير موزعة / تسوي
 

 اإلجمالي

 إيرادات التدمات
 

18.901.149  4.883.175  31.758.711  (918.817)  45.604.619 

 إيرادات الرب  البيني
 

3.714.586  30.408.176  3.308.115  -  31.143.187 

 مصروفات الرب  البيني
 

(6.310.416)  (1.304.393)  (5.006.660)  -  (31.143.187) 

 اتصافي إيرادات التدم
 

14.497.499  31.385.560  8.860.197  (918.817)  45.604.619 

 االستهالك واإل فاء
 

1.146.619  1.109.961  611.580  388.331  6.178.184 

 صافي الدت 
 

1.931.986  511.086  5.671.056  (110.063)  9.897.067 

  
         

 إجمالي ايصو  
 

19.016.130  11.680.713  7.194.653  17.148.331  87.159.795 

 إجمالي التصوم
 

38.118.781  7.418.081  1.698.839  1.813.438  13.397.301 
 

 :( معدلة)  م على النحو التالي1031ديسمبر  13وقد كانت المعلومات وفقاً ألنشطة المجموعة للسنة المنتهية في 
 

 )بآالر الرياالت السعودية(
 

 الجوال
 

 الهاتف
 

 تالمعطيا
 

 غير موزعة / تسويات
 

 اإلجمالي

 22.723.076  (603.713)  30.313.290  3.111.717  19.771.312  إيرادات التدمات

 إيرادات الرب  البيني
 

3.112.711  9.019.306  932.116  -  33.111.310 

 مصروفات الرب  البيني
 

(3.636.916)  (1.312.106)  (2.017.111)  -  (33.111.310) 

 في إيرادات التدماتصا
 

16.020.116  31.191.917  7.031.211  (603.713)  22.723.076 

 االستهالك واإل فاء
 

1.331.310  1.237.111  372.713  116.001  6.116.701 

 صافي الدت 
 

1.319.007  (103.111)  2.130.711  (103.991)  7.173.939 

  
         

 إجمالي ايصو  
 

10.133.212  16.013.611  7.116.601  31.117.120  11.303.000 

 إجمالي التصوم
 

31.031.101  3.791.133  1.331.231  3.130.109  13.139.779 
 

 وفقاً لعمليات المجموعة -
 

 مامت المجموتة بتقسيم تملياتها التشغيلية الرئيسية إلب تمليات محلية ودولية.

 ديسمبر: 13مليات المجموعة خالل السنة المنتهية في ويبين الجدول التالي المعلومات وفقاً لع
 م1031

  
 العمليات المحلية

 
 العمليات الدولية

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

المملكة العربية 
  السعودية

إس تي سي 
  البحرين

شركة 
رال غإنت

 القابضة
 

شركة 
تصاالت إلا

 الكويتية

       
 

 
 

 

          
 

 
 

 
 

 * ( إيرادات الخدمات )
 

41.909.149  3.130.170  491.808  1.411.717       

  
             

 إجمالي األصول ) ** (
 

97.317.576  1.665.511  415.144  1.178.079       

               
 عودي.س ( ألف لاير3.411.615) * ( تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة بإيرادات الخدمات مبلغ )

 سعودي. ( ألف لاير35.146.617) ** ( تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة باألصول مبلغ )
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 ( معدلة)  م1031

  
 العمليات المحلية

 
 العمليات الدولية

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

المملكة العربية 
  السعودية

إس تي سي 
  البحرين

شركة 
رال غإنت

 القابضة
 

ة شرك
تصاالت إلا

 الكويتية
 

شركة بي تي 
  أكسيس تيليكوم

   

               
 إيرادات التدمات ) * (

 
23.317.611  993.661  313.626  3.111.273  913.019     

  
             

 إجمالي ايصو  ) ** (
 

16.760.063  1.269.623  231.177  3.617.316  1.736.363     

               
 سعود . ( ألر ل3.317.210) * ( تبلغ ميمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة بإيرادات التدمات مبلغ )

 سعود . (  ألر ل31.313.710) ** ( تبلغ ميمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة بايصو  مبلغ )
 

تصاالت إلأوجيه ل شركتيقوق الملكية فإن االرمام أتاله ال تتىمن بيانات نتيجة لت بيق معيار المحاسبة تن االستثمار وفق  ريقة ح
تصنير شركة بي تي أكسي  تيليكوم كأصو  محتفم  باإلىافة لذلك (12)انمر ايىاح رمم  مجموتة بيناريانج جي إ  إم القابىةو المحدودة
 .(11)انمر ايىاح رمم  بها للبي 

 

 أصول محتفظ بها للبيع  -11
 

 10تة بإتادة تصنير استثمارها فبي شبركة ببي تبي أكسبي  تيليكبوم كأصبو  محبتفم بهبا للبيب  كمبا فبي مامت المجمو

 م.  1031يونيو 
 

مامببت المجموتببة بإتببادة ميببا  صببافي ايصببو  المتعلقببة باالسببتثمار بالقيمببة العادلببة واتترفببت  التصببنير وفقبباج لببذلك 

 يلي:مليون ل سعود  تفاصيلها كما  703بتسائر محققة بلغت 
 

 سعود   مليون ل 602 تسائر االنتفاض المتعلقة باالستثمار 

 سعود  مليون ل 303 مصارير مستحقة ناتجة تن ذلك التصنير

 سعود  مليون ل 703 )*(إجمالي التسائر 
     

      الفئات الرئيسة لألصول والخصوم لالستثمار كما يلي:

 ت السعودية()بآالف الرياال أصول محتفظ بها للبيع

 1.291.631 الممتلكات والمنشآت والمعدات صافي

 313.370 يالملموسة  صافاالصو  هير 

 307.322 المصروفات المدفوتة مقدماج واالصو  المتداولة االترى

 100.132 النقد وما يماثله

 331.631 أترى
 

1.540.191 

  خصوم متعلقة بصورة مباشرة بأصول محتفظ بها للبيع

 1.262.726 مرابحات ال

 739.213 المصروفات المستحقة

 222.212 حسابات الدائنين

 203.301 أترى

 4.071.761 
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 :يلي كما للبيع بها محتفظ أصول عن الناتجة التشغيلية الخسائر

 321.111 إيرادات التدمات

 (767.709) تكلفة التدمات

 (139.117) إجمالي التسارة

 (113.671) ليةالمصروفات التشغي

 (603.000) الدت  من العمليات التشغيلية

 (310.601) االيرادات والمصروفات االترى ومتصص الىرائ 

 311.716 حقوق الملكية هير المسي رة

 (597.867) صافي الخسارة 

  :يلي كما للبيع بها محتفظ أصول عن النقدي التدفق

 (117.136) لتشغيليةصافي التدفق النقد  المستتدم في االنش ة ا

 (67.391) صافي النقد المستتدم في اينش ة االستثمارية

 111.737 صافي النقد الناتج من اينش ة التمويلية

 (73.197) صافي النقص في النقد وما يماثله

 173.633 النقد وما يماثله في بداية الفترة

 100.134 النقد وما يماثله في نهاية الفترة
 

 بي  االستثمار.استكما  تقوم المجموتة باحتسا  االثر النهائي للبنود الواردة أتاله في حا  وسور  )*(
 

مم ومعببت المجموتببة اتفاميببة لبيبب  حصببتها كاملببة فببي شببركة بببي تببي أكسببي  تيليكببوم 1031سبببتمبر  16وبتبباري  

تصبباالت إلا شببركة اكبب  ا   وهببي احببدى شببركات % بشببك  هيببر مباشببر( الببب1.713بشببك  مباشببر  و  010.30)

تقريببا  سبعود  مليبون ل 1.121مليبون دوالر  أ  مبا يعباد   163تصاالت اإلندونيسية بمبلبغ إلالكبرى في سوق ا

% من أسهم الشركة. باإلىافة لذلك ومعت المجموتة تسوية م  المقرىين الرئيسبيين و البدائنين االتبرين 300مقاب  

 .اد ديون شركة أكسي  للمقرىين الرئيسين والدائنين االترينلشركة أكسي . وسور تستتدم متحصالت البي  لسد
 

   مم 1031سبتمبر  10وتليه تم إتادة إحتسا  القيمة العادلة اللتبامات الشركة المترتبة تن تملية البي  كما في  

لبم م. هبذا و1031يونيبو  10مبن االلتبامبات المقبدرة سبابقا فبي  سبعود  ل مليبون 303مبلبغ ذلبك تكب   ونتج تبن

البيب   وإلسبتكما  تمليبة م. 1031ديسمبر  13تتغير القيمة العادلة اللتبامات الشركة المترتبة تن تملية البي  كما في 

  (.16)انمر ايىاح رمم  أتاله  فأن ذلك يت ل  الحصو  تلب موافقة الجهات التنميمية في اندونيسيا
 

 اسبي تطبيق طريقة حقوق الملكية بدالً عن طريقة التوحيد التن -14
 

كانت المجموتة تعالج وتوحبد اسبتثماراتها فبي المشباري  المشبتركة فبي موائمهبا الماليبة الموحبدة وفقباج ل ريقبة التوحيبد 

في مب  تبدم تغ يبة ذلبك فبي المعبايير الصبادرة مبن الهيئبة السبعودية  13التناسبي  بما يتوافق م  المعيار الدولي رمم 

م مام مجل  معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعيار المحاسبي البدولي رمبم 1033مايو  31للمحاسبين القانونيين. في 

والبذ  تىبمن إلغباء ت بيبق  ريقبة التوحيبد التناسببي واسبتتدام ببدالج تنهبا  ريقبة  13كبدي  للمعيبار البدولي رمبم  33

رجعبي  مامبت بت بيبق  م وببأثر1031وتليه فإن المجموتبة ببدءاج مبن تبام  م.1031يناير  3حقوق الملكية إبتداءاج من 

)المحاسببة تبن االسبتثمار وفبق  36 ريقة حقوق الملكيبة تلبب مشباريعها تحبت السبي رة المشبتركة وفقباج لمعيبار رمبم 

  ريقة حقوق الملكية( الصادر تن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

د ومب  ت بيق معيار المحاسبة تن االسبتثمار وفيما يلي إيىاح يبين مقارنة يهم بنود مائمتي المركب المالي والدت  بع

 وفق  ريقة حقوق الملكية لفترة المقارنة:

 

 



 تصاالت السعوديةل شركة ا
    )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمه( م2013ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

18 

 )بماليين الرياالت السعودية(
 

  1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

  
بعد تطبيق طريقة 

  حقوق الملكية
قبل تطبيق طريقة 

 حقوق الملكية

  
 

 
 

 39.161  22.723  إيرادات التدمات

 دت إجمالي ال
 

13.161  11.319 

 صافي الدت 
 

7.176  7.176 

 إجمالي ايصو 
 

11.303  337.902 

 39.009  13.110  إجمالي التصوم

 10.121  33.163  إجمالي المرابحات

 33.117  33.117  حقوق المساهمين
 

 اتفاقيات هامة مع اطراف اخرى  -15
 

ب  والشبركة  اتفامية م  الشركة الو نية العالميبة ارومي  بتتصاالت السعودية إلشركة امامت  1031 أكتوبر 13 في

بموجبهببا نقبب  كامبب  ملكيببة شببركة  تصبباالت القابىببة )ويشببار اليهمببا بببال رر اعتببر( والتببي تببمإلالو نيببة التليجيببة ل

ية. تصبباالت السببعودإلئولية محببدودة سببعودية الببب شببركة اوهببي شببركة ذات مسبب "برافببو"تصبباالت العامببة المحببدودة إلا

تصاالت التبي تعمب  فبي المملكبة العربيبة السبعودية تبن  ريقبة اتفاميبة بنباء تشبغي  إلبرافو هي احدى شركات ا شركة

. حيببا بببدأت برافببو تملياتهببا فببي تببام ةسببن 33تصبباالت السببعودية بعقببد مدتببه إل( مبب  شببركة اBOTانتقببا  الملكيببة )

. SMR 100التبي تعمب  تلبب تبردد  iDENللسوق السعود  باستتدام تقنية  Push to Talkم لتقديم تدمة 1003

تصباالت السبعودية تبم االتفباق تلبب أن يبدف  ال برر اعتبر مبلبغ إلالعملية ولتسوية جمي  مسبتحقات اومن ىمن هذه 

امب  أصبو  شبركة برافبو تصباالت السبعودية باإلىبافة إلبب نقب  ملكيبة كإلمقاب  مستحقات ا سعود  مليون ل 122

 والحصبو  تلببتقيبيم موجبودات شبركة "برافبو"  . والستكما  هذه العملية فإنه يستلبمتصاالت السعوديةإلالب شركة ا

 لن يكون هناك أثر مالي مهم تلبب النتبائج الماليبة وبإتتقاد االدارة موافقة الجهات التنميمية. كما تجدر االشارة الب أنه

 .(16)انمر ايىاح  عمليةوكذلك لن يترت  تلب الشركة أ  التبامات نتيجة لهذه ال للمجموتة الموحدة
 

 األحداث الالحقة  -16
 

بتوبي   م1032 يناير 10الموافق  هـ 3213ربي  االو   39 االثنينأوصب مجل  اإلدارة في اجتماته المنعقد يوم 

تن  سعود  ل  0.73م بوام  1031مليون ل سعود  تن الرب  الراب   من تام  3.300أرباح أولية مقدارها 

 1م: 1031للسهم )تام  سعود  ل 1.13م مبلغ 1031يصب  إجمالي ايرباح الموبتة تن تام ك  سهم. وبذلك 

 للسهم(. سعود  ل
 

م ( 1032 فبرايببر 39هببـ ) الموافببق 3213 ثببانيربيبب  ال 39 ربعبباءكمببا اتتمببد المجلبب  فببي اجتماتببه المنعقببد يببوم اال

 م.1031القوائم المالية الموحدة لعام 
 

تصباالت السبعودية والحصبو  تلبب إلة شبركة برافبو البب شبركة ام تبم اسبتكما  نقب  ملكيب1032ينباير  10في تباري  

  .(13)انمر ايىاح  موافقة الجهات التنميمية
 

م وافقت الجمعية العمومية هير العادية لشركة اك  ا  تلبب إتمبام صبفقة شبراء شبركة ببي 1032فبراير  3في تاري  

 .(11تي أكسي  تيليكوم )انمر ايىاح رمم 
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 إعادة تصنيف  -17
 

مامت المجموتة بت بيق معيار االستثمارات المسجلة وفقاج ل ريقة حقوق الملكية تلب  م 1031بدءاج من تام 

المنتهية  للسنةتم اتادة ترض البيانات المالية  التناسبي  وتليهاستثماراتها في المشاري  المشتركة بدالج من التوحيد 

م. 1031ديسمبر  13المنتهية في  سنةقارنة( لتتماشب م  التصنير المستتدم للم )ارمام الم1031ديسمبر  13في 

   .وحقوق المساهميندون ان يكون لهذا الت بيق أثر تلب صافي الرب  
 

 


