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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة لمسنة المنتهية في  31ديسمبر 2212م

إس تً سً البحرٌن (( )VIVAش .م .ب .م) – مملكة البحرٌن:
تؤسست إس تي سي البحرين (( )VIVAش .م .ب .م) في فبراير 4222م بمملكةة البحةرين وتمتلة شةركة اتتصةاتت
السعودية نسبة  %322من رأسمالها البةال  77مليةون دينةار بحرينةي أي مةا يعةادل حةوالي 772مليةون ل سةعودي
وتعمل هذه الشركة في كافة خدمات اتتصاتت المتنقلة واتتصاتت الدولية والنطاق العريض والخةدمات اأخةر ذات
الصلة بالسوق البحرينية وقد بدأت التشغيل التجاري في  5مارس 4232م.
شركة الخلٌج لإلعالم الرقمً القابضة (ش .م .ب .م) – مملكة البحرٌن:
تم تؤسيس شركة الخليج لإلعالم الرقمي في يونيةو 4222م وهةي شةركة قابضةة تملة حصصةا ش فةي شةركات تعمةل فةي
مجةةال خةةدمات المحتةةو والعةةالم الرقمةةي فةةي دول الخلةةيج وتمتلةة شةةركة اتتصةةاتت السةةعودية نسةةبة  %73مةةن
رأسمالها البال  42مليون دينار بحريني أي ما يعادل حوالي  422مليون ل سعودي .
شركة االتصاالت الكوٌتٌة ( ( )VIVAش.م.ك.م)– دولة الكوٌت :
حةةازت شةةركة اتتصةةاتت السةةعودية فةةي ديسةةمبر 4227م علةةن نسةةبة  %48مةةن رأسةةمال شةةركة اتتصةةاتت الكويتيةةة
( )VIVAالبال  72مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي  872مليةون ل سةعودي وتعمةل هةذه الشةركة فةي مجةال
خدمات الهاتف الجوال في السوق الكويتي وقد بدأ التشغيل التجاري لها في  6ديسمبر 4222م.
شركة إن تً إس ( – )AXISجمهورٌة اندونٌسٌا:
حصلت شركة إن تي إس علن رخصة تشغيل شبكة الهاتف الجوال بتقنية الجيل الثالة فةي اندونيسةيا وقةد بةدأت بتقةديم
خدماتها التجارية في الربع اأول من عام 4222م بالسوق اتندونيسية .حازت شةركة اتتصةاتت السةعودية علةن نسةبة
 %73من شركة إن تي إس في سبتمبر 4227م والبال رأسمالها  5 4تريليةون روبيةة اندونيسةية أي مةا يعةادل حةوالي
 3 5مليار ل سعودي.
شركة أوجٌه لالتصاالت المحدودة – دولة اإلمارات العربٌة المتحدة:
شركة أوجيه لالتصةاتت المحةدودة هةي شةركة قابضةة مسةجلة فةي إمةارة دبةي بدولةة المةارات العربيةة المتحةدة ولةديها
استثمارات في شركات تعمةل فةي قطةاال اتتصةاتت فةي تركيةا وجنةوب أفريقيةا .حةازت الشةركة علةن نسةبة  %57مةن
شركة أوجيه لالتصةاتت فةي أبريةل 4222م والبةال رأسةمالها  5 7مليةار دوتر أمريكةي أي مةا يعةادل حةوالي 35 4
مليار ل سعودي.
مجموعة بٌنارٌانج جً إس إم القابضة – مالٌزٌا:
بيناريةةانج الماليزيةةة شةةركة اسةةتثمارية قابضةةة فةةي دولةةة ماليزيةةا كانةةت تمتلة  %322مةةن مجموعةةة ماكسةةيس القابضةةة
الماليزية ( )Maxisالتي تعمل في قطاال اتتصاتت المتنقلة في ماليزيا والتي لم تكن مدرجةة بالسةوق الماليةة الماليزيةة
وقد تم في شةهر نةوفمبر 4222م طةر  %52مةن أسةهم ماكسةيس لالكتتةاب العةام وأدرجةت تبعةا ش لةذل ضةمن شةركات
السوق المالية الماليزية وبذل انخفضت نسبة ملكية بيناريانج القابضة في شركة ماكسيس إلن .%72
لد بيناريانج القابضة استثمارات أخةر فةي شةركات اتصةاتت تعمةل فةي كةل مةن الهنةد ( شةركة إيرسةيل ) Aircel -
وإندونيسيا ( شركة إن تي أس .)AXIS -
وقد حازت شركة اتتصاتت السعودية علن نسبة  %47من مجموعة بيناريةانج فةي سةبتمبر 4227م والبةال رأسةمالها
42مليار رينجت ماليزي أي ما يعادل حوالي  44مليار ل سعودي.
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الشركة العربٌة للكوابل البحرٌة المحدودة – المملكة العربٌة السعودٌة:
تم تؤسيس الشركة العربية للكوابل البحريةة المحةدودة فةي سةبتمبر 4224م بغةرض إنشةاو وتةؤجير وإدارة وتشةغيل كيبةل
بحري يةربط بةين المملكةة العربيةة السةعودية وجمهوريةة السةودان لتمريةر اتتصةاتت بينهمةا وأي دول أخةر  .وقةد بةدأ
النشةةاط التشةةغيلي للشةةركة العربيةةة للكوابةةل البحريةةة المحةةدودة فةةي شةةهر يونيةةو 4225م وتمتلةة شةةركة اتتصةةاتت
السعودية نسبة  %72من رأسمالها البال  77مليون ل سعودي.
المإسسة العربٌة لالتصاالت الفضائٌة (عربسات) – المملكة العربٌة السعودٌة:
تم إنشاو هذه المإسسة من قبل الدول اأعضاو في جامعةة الةدول العربـةـية فةي أبريةل 3278م .وتةوفر عربسةات عةدداش
من الخدمات لهذه الدول اأعضاو إضافة إلن كافة القطاعات الرسةمية والخاصةة فةي نطةاق تغطيتهةا وبصةورة أساسةية
منطقة الشرق اأوسط.
تشمل الخدمات المقدمة حاليا ش :الخدمة الهاتفية القليمية (صوتية نقل بيانات فاكس وتلكس) ب تلفزيوني ب إذاعةي
إقليمي خدمات استعادة الخدمة وتؤجير سِ عات علن أساس سنوي أو شهري.
تمتل ة شةةركة اتتصةةاتت السةةعودية نسةةبة  %58.88مةةن رأسةةمالها البةةال  722مليةةون دوتر أمريكةةي أي مةةا يعةةادل
حوالي  3 277مليون ل سعودي.
شركة مراكز االتصال – المملكة العربٌة السعودٌة:
تم تؤسيس شركة مراكز اتتصال لتقديم خدمات مراكز اتتصال و استعالمات الدليل مع شركة أيجز  Aegisفي نهايةة
ديسةةمبر 4232م بالمملكةةة العربيةةة السةةعودية بةةرأس مةةال يبلة  6.7مليةةون ل سةةعودي و تمتلة شةةركة اتتصةةاتت
السعودية حصة تبل حوالي  ( %72عدد اأسهم المملوكة  447 223من أصل  672 222سهم ).

 - 2السٌاسات المحاسبٌة الهامة
تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقا ش لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكةة العربيةة السةعودية .وتتضةمن
القوائم المالية للمجموعة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة والزميلةة والمشةاريع المشةتركة للفتةرة المنتهيةة فةي 53
ديسمبر 4232م.
اأرصدة والمعامالت داخل المجموعة وأية مكاسب غير محققة ناتجة من المعةامالت داخةل المجموعةة إذا كانةت ذات
أهمية نسبية يتم استبعادها عند إعداد القوائم المالية الموحدة.
يتطلةةب إعةةداد القةةوائم الماليةةة الموحةةدة وفقةا ش لمعةةايير المحاسةةبة المتعةةارف عليهةةا فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية اسةةتخدام
التقةةديرات المحاسةةبية واتفتراضةةات التةةي تةةإثر فةةي مبةةال اأصةةول والخصةةوم والفصةةا عةةن اأصةةول واتلتزامةةات
المحتملة في تاريخ القوائم المالية الموحدة وفي مبال اليرادات والمصروفات خالل فترة القوائم المالية الموحدة.
فً ما ٌلً ملخص ألهم السٌاسات المحاسبٌة:

 3-4فترة القوائم المالٌة الموحدة
تبدأ السنة المالية للمجموعة في أول يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميالدي.

 4-4إثبات اإلٌرادات
يتم إثبات اليرادات صافية من الخصةومات عنةد تقةديم الخةدمات اسةتناداش إلةن إمكانيةة الوصةول إلةن أو اسةتخدام شةبكة
المقاسم ومرافقها .ويتم احتساب إيرادات اتستخدام بنا شو علن أجزاو الدقائق المستخدمة وفقا ش لألسعار المعتمدة.
 يتم تؤجيل الرسوم الصادر بشؤنها فواتير مقدما ش ويتم إثباتها علن مد الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات.
 يتم إثبات إيرادات الخدمات المقدمة للعمالو التي لم تصدر بها فواتير في الفترة المتعلقة بها.
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 يتم إثبات إيرادات الخدمات المقدمة للعمالو عند تحصيلها إذا كان لد الشركة درجة عاليةة مةن عةدم التؤكةد
من إمكانية تحصيلها.

 5-4النقد وما ٌماثله
يشمل النقد وما يماثله النقد في الصناديق واأرصدة لد البنو واتستثمارات عالية السةيولة ذات فتةرة اسةتحقاق قةدرها
 22يوما ش أو أقل من تاريخ شرائها.

 6-4حسابات المدٌنٌن
يظهةةر رصةةيد حسةةابات المةةدينين بصةةافي القيمةةة القابلةةة للتحقةةق التةةي تمثةةل قيمةةة الفةةواتير مضةةافا ش إليهةةا اليةةراد المسةةتحق
المتعلق برسوم اتستخدام غير المفوترة ناقصا ش مخصص الديون المشكو في تحصيلها.

 7-4مقاصة الحسابات
لدي المجموعة اتفاقيات مع مشغلي شبكات اتصةاتت خارجيةة و جهةات أخةري تتضةمن بموجبهةا إجةراو مقاصةة بشةكل
دوري مع تل الجهات بحي يتم مقاصة اأرصدة المدينة و الدائنة لنفس المشغل الخارجي أو الجهات اتخر .
 8-4مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها
تقوم المجموعة بدراسة حسابات المدينين لتكوين المخصصات الالزمة لمواجهة المشكو في تحصيله منها ويراعن
عند تكوين المخصص نوال الخدمة المقدمة (جوال خطوط ثابتة تلكس تسويات دولية  ...الخ) وفئة العميل والعمر
الزمني للدين وخبرة المجموعة في تحصيل الديون السابقة والحالة اتقتصادية العامة.

 7-4المخزون
يتم تسجيل المخزون الذي يتكون بشكل أساسي من كوابل وقطع غيار ومستهلكات باستخدام متوسط التكلفة المرجح
صافٍ من المخصصات .يتم تسجيل بنود المخزون التي تعتبر جزواش أساسيا ش من أصول الشبكة مثل المعدات
اتحتياطية للطوارئ التي ت يمكن نقلها من المقسم ضمن بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات .وتسجل بنود المخزون
الموجودة في عهدة المقاول المسئول عن رفع كفاوة وتوسعة الشبكة ضمن " اأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ".
تقوم المجموعة بتكوين مخصص للمخزون المتقادم والبطيو الحركة وذل بنا شو علن دراسة حركة المخزون بشكل
منفصل لألصناف الرئيسية .وعندما يكون هذا الجراو غير عملي يتم تكوين المخصص علن أساس مجموعات أو
فئات من أصناف المخزون علن أن يراعن التؤكد من أن اأصناف الفردية التي قد تتطلب إجراو تخفيض جوهري
في قيمتها قد تم أخذها في اتعتبار عند تكوين المخصص.

 8-4الممتلكات والمنشآت والمعدات واالستهالك
( )1قبةةل  4مةةايو 3222م لةةم يحةةتفظ قطةةاال اتتصةةاتت ببيانةةات تاريخيةةة تفصةةيلية كافيةةة لتسةةجيل الممتلكةةات والمنشةةآت
والمعدات وفق التكلفة التاريخية ولذا تةم تسةجيل كافةة الممتلكةات والمنشةآت والمعةدات التةي تةم تحويلهةا مةن قطةاال
اتتصاتت إلن الشةركة فةي  4مةايو 3222م طبقةا ش للتقةويم الةذي قامةت بةه الشةركة وبمسةاعدة خبةراو تقةويم محليةين
ودوليين .وفيما يلي اأسس الرئيسية المستخدمة في التقويم:
قيمة التقويم
اأراضي
-

المباني والمنشآت والمعدات

تكلفة اتستبدال المستهلكة

( )4في ما عدا ما ورد في الفقرة ( )3أعاله يتم تسجيل الممتلكات والمنشآت والمعةدات التةي تقتنيهةا المجموعةة بالتكلفةة
التاريخية.
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( )3تشةةمل تكلفةةة الشةةبكة جميةةع النفقةةات حتةةن نقطةةة التوصةةيل للعميةةل بمةةا فةةي ذل ة أتعةةاب المقاولةةـين والمةةواد والعمالةةة
المباشرة حتن تاريخ وضع هذه اأصول في الخدمة.
( )4يةةتم احتسةةاب اسةةتهال الممتلكةةات والمنشةةآت والمعةةدات باسةةتثناو اأراضةةي باس ةتخدام طريقةةة القسةةط الثابةةت علةةن
اأعمار التشغيلية التقديرية لألصول حسب ما يؤتي:

المباني
شبكة ومعدات اتتصاتت
اأصول اأخر

عدد السنوات
72 – 42
47 – 5
2-4

( )5يتم إثبات مصروفات الصال والصيانة عند حدوثها .إت إذا كانت تزيد مةن النتاجيةة أو العمةر التشةغيلي لألصةل
وفي كلتا الحالتين تتم رسملتها.
( )6يتم تحديد المكاسب والخسائر الناتجة من استبعاد/بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات وذل بمقارنة القيمة
المتحصلة مع القيمة الدفترية لألصول المستبعدة/المباعة وتدرج المكاسب والخسائر في قائمة الدخل الموحدة.
( )7يت م تصنيف إيجةارات الممتلكةات والمنشةآت والمعةدات التةي يةتم فيهةا تحويةل جةوهري لمنةافع ومخةاطر الملكيةة إلةن
المجموعةةة كجيجةةارات رأسةةمالية .يةةتم إثبةةات اليجةةار الرأسةةمالي فةةي تةةاريخ نشةةؤته بالقيمةةة العادلةةة لألصةةل أو القيمةةة
الحاليةةة للحةةد اأدنةةن لةةدفعات اليجةةار أيهمةةا أقةةل .ويةةتم تجزئةةة كةةل دفعةةة مةةن دفعةةات اليجةةار إلةةن جةةزأين همةةا
المصةةروف التمةةويلي الةةذي يجةةب تحميلةةه علةةن دخةةل السةةنة الحاليةةة والةةنقص فةةي قيمةةة اتلتةةزام عةةن عقةةد اليجةةار
الرأسمالي.
( )8يتم استهال اأصول المستؤجرة بموجب إيجارات رأسمالية علن مد اأعمار النتاجية لتل اأصول.
( )9يتم استهال الموجودات الثابته الخاضعة لعقود حقوق اتمتياز علن عمرها اتنتاجي أو مدة العقد أيهما أقصر.

 9تكاليف برامج الحاسب اآللي
- 2
( )1يتم رسملة التكاليف المتعلقة ببرامج التشغيل والتطبيقات التي يتم شراإها من المورد حينما تفي بمعايير الرسملة
ومنها تحسين القدرة النتاجية أصل من اأصول أو أن تزيد بشكل ملحوظ العمر النتاجي لألصل ويتم إطفاإها
علن فترة اتنتفاال بها.
( )2يتم رسملة تكاليف برامج التشغيل المطورة داخليا ش إذا استوفت معايير الرسملة ومنها تخصيص مجموعة عمل
داخلية معينة لتطوير البرامج وأن يمكن تحديد التكاليف ذات العالقة بسهولة ويتم إطفاإها علن فترة اتنتفاال بها.
( )3يتم تحميل تكاليف برامج التطبيقات المطورة داخليا ش كمصروفات عند حدوثها وإذا تعذر تحديد تكلفة برامج أنظمة
التشغيل بشكل منفصل عن تكاليف أجهزة الحاسب اآللي ذات الصلة فيتم تسجيل برامج أنظمة التشغيل كجزو من
الجهاز.
( )4تحمل تك لفة الضافات أو التعديالت أو عمليات تطوير البرامج الالحقة سواو كانت تشغيلية أو تطبيقية
كمصروفات عند حدوثها.
( )5تحمل تكاليف التدريب المرتبطة ببرامج الحاسب اآللي وتكاليف تحويل البيانات كمصروفات عند حدوثها.
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 32-4األصول غٌر الملموسة
الشهرة
 تنشؤ الشهرة عند شراو حصة في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة .وتمثل زيةادة تكلفةة شةراو حصةة
المجموعة عن القيمةة العادلةة لصةافي اأصةول للشةركة التابعةة أو المشةروال المشةتر فةي تةاريخ الشةراو.
وعندما يكون هذا الفرق سالبا ش يتم تخفيض قيم اأصول غيةر المتداولةة مةا عةدا اتسةتثمارات طويلةة اتجةل
في اأوراق المالية بالتناسب بين قيمها الدفترية.
 يتم قياس الشهرة بالتكلفة وتخفض بؤي خسائر هبوط في قيمتها (إن وجدت).
حقوق الطٌف الترددي وتراخٌص الجٌل الثانً والثالث
يتم تسجيل هذه اأصول غير الملموسة عند الشراو بالتكلفةة ويةتم اطفاإهةا ابتةدا شو مةن تةاريخ تقةديم الخدمةة باسةتخدام
طريقة القسط الثابت علن مد اعمارها النتاجية أو المدة النظامية أيهما أقصر.

33-4الهبوط فً قٌمة األصول غٌر المتداولة
تقوم المجموعة بمراجعة اأصول غير المتداولة بشكل دوري لمعرفةة مةا إذا كانةت هنالة مإشةرات علةن وجةود هبةوط
في قيمتها الدفترية .ويتم في حالة وجود هذه المإشرات تقدير القيمة الممكن اسةتردادها لألصةل .وتسةتخدم لهةذا الغةرض
وحدة توليد النقد التي يتبع لها اأصل في حالة تعةذر تقةدير القيمةة القابلةة لالسةترداد لألصةل بمفةرده .وتعتبةر الزيةادة فةي
القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الممكن استردادها هبوطةا ش فةي قيمةة اأصةل تسةجل كخسةارة فةي قائمةة الةدخل الموحةدة
للفتةةرة الماليةةة التةةي تحةةد فيهةةا .وإذا ثبةةت مسةةتقبالش زوال اأسةةباب التةةي أدت إلةةن الهبةةوط فةةي قيمةةة اأصةةل فيةةتم عكةةس
خسارة هبوط القيمة (باستثناو الشهرة) وتثبت كدخل في قائمة الدخل الموحدة في الفترة الماليةة التةي تحةد فيهةا بمةا ت
يتجاوز القيمة الدفترية التي كةان مةن الممكةن تحديةدها لةو لةم يةتم إثبةات خسةارة هبةوط قيمةة اأصةل فةي الفتةرات الماليةة
السابقة.

34-4االستثمارات
الشركات التابعة
يةةتم تصةةنيف الشةةركات التةةي تمةةارس المجموعةةة عليهةةا السةةيطرة كشةةركات تابعةةة .وتعةةرف السةةيطرة بؤنهةةا القةةدرة علةةن
استخدام أو توجيه استخدام أصول منشؤة أخر تكتساب منافع اقتصادية .يبةدأ توحيةد القةوائم الماليةة للشةركات التابعةة
ضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة اعتباراش من تاريخ السيطرة وينتهي بفقدانها.
االستثمار فً المشارٌع المشتركة
المشةةروال المشةةتر هةةو ترتيةةب تعاقةةدي تقةةوم بموجبةةه المجموعةةة وأطةةراف أخةةر بنشةةاط اقتصةةادي يخضةةع للسةةيطرة
المشتركة وذل عندما تتطلب القرارات اتستراتيجية الماليةة والتشةغيلية المتعلقةة بنشةاطات المشةروال المشةتر الموافقةة
بالجماال من كل اأطراف المشاركة في السيطرة.
الترتيبات التعاقدية التي تتضمن تكو ين منشؤة منفصلة يكون لكل مشار فيها حصة يشار إليها كمشاريع تحةت السةيطرة
المشتركة.
يتم احتساب حصة المجموعة في المشاريع تحت السيطرة المشتركة في القوائم المالية الموحدة باستخدام طريقةة التوحيةد
التناسبي حي يتم تجميع حصة المجموعة في كةل مةن أصةول وخصةوم ودخةل ومصةروفات هةذه المشةاريع مةع البنةود
المناظرة لها في البيانات المالية للشركة.
تتم معالجة الشهرة الناتجة من شراو المجموعة لحصة فةي المشةاريع تحةت السةيطرة المشةتركة وفقةا ش للسياسةة المحاسةبية
للمجموعة المتعلقة بالشهرة.
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االستثمارات المسجلة وفق طرٌقة حقوق الملكٌة (الشركات الزمٌلة)
الشركات الزميلة هي تل الشركات أو المنشةآت اأخةر التةي تمةارس المجموعةة عليهةا تةؤثيراش مهمةا ش ولكنهةا ت تسةيطر
عليهةةا وتةةرتبط عموم ةا ش بةةامتال نسةةبة  %72-42مةةن حقةةوق التصةةويت .التةةؤثير المهةةم هةةو القةةدرة علةةن المشةةاركة فةةي
السياسات المالية والتشغيلية للشركات الزميلة دون التمكن من السيطرة علن تل السياسات.
تظهر الشركة استثماراتها في الشركات التي تةإثر فيهةا تةؤثيراش مهمةا ش وفةق طريقةة حقةوق الملكيةة .وطبقةا ش لطريقةة حقةوق
الملكية يتم قيد اتستثمارات عند الشراو بالتكلفة ويتم تعةديلها بعةد ذلة بمةا يخةص الشةركة مةن صةافي دخةل (خسةارة)
ا لشركات المستثمر فيها وأرباحهةا الموزعةة وأي تغيةرات فةي حقةوق ملكيتهةا وذلة لةتعكس حصةة الشةركة فةي صةافي
أصول الجهة المستثمر فيها .وتظهر هذه اتستثمارات في قائمة المركز المالي الموحدة ضةمن اأصةول غيةر المتداولةة
ويظهر ما يخص الشركة من صافي دخل (خسارة) الشركات المستثمر فيها في قائمة الدخل الموحدة.
االستثمارات األخرى
يتم تسجيل اتستثمار في اأوراق المالية المتاحة للبيع التي ت تإدي إلن سيطرة أو تؤثير هام علن أسةاس القيمةة العادلةة
وتحسب القيمة العادلة لألوراق المالية المتاحة للبيةع التةي تتةوفر لهةا قيمةة سةوقية علةن أسةاس هةذه القيمةة .أمةا اأوراق
المالية المتاحة للبيع التي ت يمكةن تحديةد قيمتهةا العادلةة بسةبب عةدم وجةود سةوق نشةط لتبادلهةا أو عةدم تةوفر مإشةرات
أخر يمكن من خاللها تحديد القيمة السوقية بموضوعية فتكون تكلفتها هي البديل للقيمة العادلةة .ويةتم إثبةات المكاسةب
والخسائر غير المحققة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي الموحدة إن كانت جوهرية .ويةتم
إظهار الخسائر الناتجة عةن اتنخفةاض الةدائم فةي القيمةة العادلةة أقةل مةن التكلفةة فةي قائمةة الةدخل الموحةدة للفتةرة التةي
يحد فيها اتنخفاض.
يتم إثبات المكاسب والخسائر الناتجة عن بيع اأوراق المالية المتاحة للبيع خالل الفترة التي تحد فيها ويةتم عكةس أي
مكاسب أو خسائر غير محققة تم إثباتها سابقا ش.
يةةتم تسةةجيل اتسةةتثمار فةةي اأوراق الماليةةة التةةي يحةةتفظ بهةةا إلةةن تةةاريخ اتسةةتحقاق علةةن أسةةاس التكلفةةة المعدلةةة بمقةةدار
اتستنفاد في العالوة أو الخصم إن وجدت .ويتم إظهار الخسائر الناتجة عن اتنخفاض غيةر المإقةت فةي القيمةة العادلةة
عن تكلفتها ضمن قائمة الدخل الموحدة للفترة التي يحد فيها اتنخفاض.

 35 -4الزكاة
تقوم المجموعة باحتساب وتسجيل مخصص الزكةاة المبنةي علةن أسةاس الوعةاو الزكةوي ضةمن القةوائم الماليةة الموحةدة
وفقا ش أحكام وقواعد فريضة الزكاة الشرعية في المملكة .ويتم تسجيل الفروقات الناتجة عةن الةربط الزكةوي النهةائي فةي
الفترة التي يتم فيها اعتماد هذا الربط من مصلحة الزكاة والدخل.

 36-4الضرائب
يتم احتساب الضريبة للشركات المستثمر فيها خارج المملكة وفقا ش لألنظمة الضريبية المتبعة في بلدانها.
الضرائب المإجلة المدٌنة
يتم تسجيل الضرائب المإجلة المدينة للشركات اأجنبية فقط في حالةة احتمةال وجةود أربةا مسةتقبلية خاضةعة للضةريبة
يمكةةن مقابلهةةا اسةةتخدام الفروقةةات المإقتةةة لتل ة الشةةركات .ويتطلةةب هةةذا حكمةا ش يتعلةةق بةةاأداو المةةالي المسةةتقبلي للشةةركة
اأجنبية التي قامت بجثبات الضريبة المإجلة المدينة.

 37-4مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة
يمثل مخصص مكافؤة نهاية الخدمة مبال مستحقة تدفع للموظفين عنةد انتهةاو عقةود عملهةم وفقةا ش لألنظمةة المعمةول بهةا
في المملكة والدول المستثمر فيها.
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38-4معامالت العمالت األجنبٌة
عملة التعامل والعرض
يتم قياس البنود المضمنة في القوائم المالية الموحدة لكل منشؤة في المجموعة باسةتخدام عملةة البيئةة اتقتصةادية الرئيسةة
التي تعمل فيها المنشؤة "عملة التعامل" .هذه القوائم المالية الموحدة يتم عرضها بالل السعودي.
المعامالت واألرصدة
يتم تحويل اأرصدة بالعمالت اأجنبية لألصول واتلتزامات النقدية محددة القيمة باسةتخدام أسةعار الصةرف السةائدة فةي
تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
يتم تسجيل المكاسب والخسائر الناتجة عن تسوية معامالت العمالت اأجنبية و المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجةة
عن تحويل اأرصدة النقدية للعمالت اأجنبية إلن الل السعودي في قائمة الدخل الموحدة.
منشآت المجموعة (ترجمة القوائم المالٌة)
يتم تحويل النتائج والمراكز المالية لكل منشآت المجموعة التي لها عملة تعامل مختلفة عن عملة العرض كما يلي:
 تترجم بنود حقوق الملكية (ما عدا اأربا المبقاة) علن أساس سعر الصرف السائد في تاريخ اتستحواذ.
 يترجم بند اأربا المبقاة كما يلي :اأربا المبقاة المترجمة في نهاية العةام الماضةي مضةافا ش إليهةا صةافي دخةل
العام من قائمة الدخل المترجمةة مطروحةا ش منهةا قيمةة التوزيعةات المعلنةة مترجمةة بسةعر الصةرف السةائد وقةت
إعالنها.
 عناصر قائمة الدخل يتم ترجمتها باستخدام المتوسط المةرجح لسةعر الصةرف خةالل الفتةرة .أمةا بنةود المكاسةب
والخسائر المهمة فتترجم علن أساس سعر الصرف السائد وقت حدوثها.
 كل فروقات تحويل العملةة الناتجةة يةتم تسةجيلها فةي بنةد مسةتقل ضةمن حقةوق المسةاهمين إذا كانةت ذات أهميةة
نسبية.
وعند بيع هذه المنشآت جزئيا ش أو التخلص منها فجن الفروقات التي سبق تسجيلها ضمن حقةوق المسةاهمين يةتم إثباتهةا فةي
قائمة الدخل الموحدة كجزو من مكاسب أو خسائر البيع.

 37-4االلتزامات المحتملة
اتلتزام المحتمل هو التزام قد ينشؤ من أحدا سابقة ووجوده سيتؤكد فقط بوقوال أو عدم وقوال حد أو أحدا مسةتقبلية
غير مإكدة ليست ضمن السيطرة الكاملة للمجموعة أو هةو التةزام حةالي غيةر مسةجل بسةبب أنةه لةيس مةن المحتمةل أن
تدفقا ش خارجا ش للمةوارد سةيكون مطلوبةا ش لتسةديد اتلتةزام .وفةي حالةة عةدم إمكانيةة قيةاس مبلة اتلتةزام بموثوقيةة كافيةة فةجن
المجموعة ت تقوم بتسجيل اتلتزامات المحتملة لكنها تفصح عنها في القوائم المالية الموحدة.

 38-4تكلفة الخدمات
تمثل جميع التكاليف التي تكبدتها المجموعة لتقديم الخدمات ولها ارتباط مباشر باليرادات المتولةدة مةن اسةتخدام الشةبكة
ويتم إثباتها في فترات تنفيذ المكالمات ذات الصلة بما فيها -:
 الرسةةوم الحكوميةةة وهةةي التكةةاليف المترتبةةة علةةن المجموعةةة مقابةةل حقةةوق تقةةديم خةةدمات اتتصةةاتت بالمملكةةة
والدول المستثمر بها بما في ذل استخدام الطيف الترددي.
 رسةةوم اسةةتخدام الشةةبكات الخارجيةةة والمتمثلةةة فةةي تكةةاليف الةةربط بشةةبكات اتصةةاتت أجنبيةةة ومحليةةة متعلقةةة
بمكالمات عمالو المجموعة.
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 39-4المصروفات البٌعٌة والتسوٌقٌة
تمثل جميع التكاليف التي تكبدتها المجموعة ولها ارتباط مباشر بتسويق وتوزيع وبيع الخدمات .وتسجل عند حةدوثها إذا
لم يتسن تحديد الفترات المستفيدة منها أما إذا أمكن تحديد الفترات المستفيدة فيتم تحميلها علن الفترات ذات الصلة.

 42-4المصروفات العمومٌة واإلدارٌة
تمثةةل جميةةع المصةةاريف التشةةغيلية التةةي تكبةةدتها المجموعةةة والتةةي ت يمكةةن ربطهةةا بشةةكل مباشةةر بتكةةاليف الخةةدمات أو
بالمصةاريف البيعيةة والتسةويقية .وتسةجل عنةةد حةدوثها إذا لةم يتسةن تحديةد الفتةةرات المسةتفيدة منهةا أمةا إذا أمكةن تحديةةد
الفترات المستفيدة فيتم تحميلها علن الفترات ذات الصلة.

 43-4ربح السهم
يتم احتساب عائد السهم من اأربا علن أساس قسمة الدخل من العمليةات التشةغيلية والعمليةات اأخةر ( المصةروفات
واليرادات اأخر ) قبل استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة وصافي الةدخل للفتةرة الماليةة علةن المتوسةط المةرجح
لعدد اأسهم القائمة خالل الفترة.

 44-4المشتقات المالٌة
تستخدم المجموعة اأدوات المالية المشتقة لدارة التعرض أسعار الفائةدة ومخةاطر أسةعار الصةرف اأجنبةي بمةا فةي
ذل العقود اآلجلة و سعر الفائدة لمبادلة العمةالت .يةتم قيةاس المشةتقات بشةكل مبةدئي بالقيمةة العادلةة فةي تةاريخ الةدخول
للعقد المشتق ويتم تحقا إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ كل فتةرة مشةمولة بةالتقرير .ويةتم اتعتةراف فةورا بةالربح
أو الخسارة في قائمة الدخل الموحدة ما لم تكن اأداة المشتقة مخصصة وفعالةة كةؤداة تحةوط وفةي هةذه الحالةة يعتمةد
توقيت اتعتراف في قائمة الدخل الموحدة علن طبيعة العالقة التحوطية.
تخصص المجموعة مشتقات محددة إما كتحوطات علن القيمةة العادلةة لألصةول والخصةوم المعتةرف بهةا أو اتلتزامةات
غير المعترف بها باستثناو مخاطر العمالت اأجنبية (القيمة العادلة للتحوط) التحوط من التقلبةات فةي التةدفقات النقديةة
التي إما أن تعز إلن مخاطر معينة ترتبط بؤصول وخصوم محددة أو مخاطر العمةالت اأجنبيةة فةي التزامةات المنشةؤة
الغير معترف بها (تحوط التدفق النقدي).
التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي تم تخصيصها والمإهلة كتحوطات بالقيمة العادلة يتم اتعتراف بهةا فةي قائمةة
الةةدخل الموحةةدة جنبةةا إلةةن جنةةب مةةع أي تغيةةرات فةةي القيمةةة العادلةةة لألصةةول أو الخصةةوم المغطةةاة .فةةي حالةةة التحةةوط
للتدفقات النقدية يتم اتعتراف بالجزو الفعال من التغيةرات فةي القيمةة العادلةة للمشةتقات التةي تةم تخصيصةها والمإهلةة
كتحوط للتدفقات النقدية فةي حقةوق المسةاهمين .الةربح أو الخسةارة المتعلقةة بةالجزو غيةر الفعةال يةتم اتعتةراف بةه علةن
الفور في قائمة الدخل الموحدة.
يتم التوقف عن إتباال محاسبة التحوط عندما تقوم المجموعة بجلغاو عالقةة التحةوط أو بيةع أداة تحةوط أو إنهاوهةا أو
ممارستها أو أنها لم تعد تلبي متطلبات محاسبة التحةوط .أي ربةح  /خسةارة متراكمةة فةي ذلة الوقةت سةتبقي فةي حقةوق
المساهمين ويتم اتعتراف بها في قائمة الدخل الموحدة عندما ت يكون حدو المعاملة متوقعا ش.

 45-4األطراف ذات العالقة
تقوم المجموعة خةالل دورة أعمالهةا العاديةة بالتعامةل مةع أطةراف ذات عالقةة ويةتم الفصةا عةن جميةع العمليةات ذات
اأهمية النسبية مع اأطةراف ذات العالقةة بغةض النظةر عةن وجةود أو عةدم وجةود أرصةدة لهةذه العمليةات بنهايةة السةنة
المالية .ويكةون الفصةا عةن العمليةات ذات الطبيعةة المتماثلةة دفعةة واحةدة عةدا تلة التةي يكةون فيهةا الفصةا إفراديةا ش
ضروريا ش لفهم تؤثير العمليات بين ذوي العالقة علن البيانات المالية للشركة.
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شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة لمسنة المنتهية في  31ديسمبر 2212م

 - 3النقد وما ٌماثله
تقوم الشركة باستثمار جزو من النقد الفائض في حسابات مرابحة لفترات استحقاق  22يوما ش فؤقل مع عةدة بنةو محليةة.
وقةد بلة متوسةةط معةةدل العوائةةد عليهةةا خةةالل عةةام 4232م نسةةبة 4222( %2 75م  .)%2 28 :وبلة إجمةةالي العوائةةد
المحققة منها خالل عام  4232مبل  7 5مليون ل سعودي (4222م  57 7 :مليون ل سعودي).
كما بل نصيب المجموعة من عوائةد اسةتثمارات الشةركات التابعةة والمشةاريع المشةتركة فةي الودائةع مبلة  464مليةون
ل سعودي ( 4222م 546:مليون ل سعودي )
ويتكون رصيد النقد وما يماثله في نهاية السنة مما يؤتي:
(بآتف الرياتت السعودية)
حسابات التحصيل
مرابحات قصيرة اآلجل
ودائع قصيرة اأجل
حسابات المصروفات

4232م

4229م

452,357
992,262
6,286,578
788,364
8,272,877

5 244 643
3 836 324
3 834 675
783 224
7 732 272

 - 4حسابات المدٌنٌن ,صافً
(أ) تتكون حسابات المدينين كما في  53ديسمبر مما يؤتي:
(بآتف الرياتت السعودية)
حسابات مدينين صدرت بها فواتير
حسابات مدينين لم تصدر بها فواتير بعد
مخصص الديون المشكو في تحصيلها

4232م
9,582,778
3,493,822
32,874,378
()3,966,822
8,727,578

4229م
2 686 222
4 645 677
32 227 687
()4 322 767
2 827 732

في ما يلي حركة مخصص الديون المشكو في تحصيلها خالل السنة:
(بآتف الرياتت السعودية)
الرصيد في  3يناير
الضافات ( أنظر إيضا

) 42

الديون المعدومة خالل السنة
الرصيد في  53ديسمبر

4232م

4229م

4,389,767
3,788,739
5,778,488
()3,853,688

3 748 442
3 727 225
5 456 433
()3 266 686

3,966,822

4 322 767

(ب) تقوم الشركة منذ إنشائها بجثبات إيرادات الخدمات المقدمة لبعض العمالو عند تحصيلها عندما يكون لد
الشركة درجة عالية من عدم التؤكد في إمكانية تحصيلها .وتقوم الشركة حاليا ش بالسعي لتحصيل هذه اليرادات.
وقد بلغت اليرادات المفوترة غير المحصلة الخاصة لهذه الفئة لعام 4232م  333مليون ل سعودي
(4222م  323 :مليون ل سعودي ) وبمتوسط سنوي قدره  324مليون ل سعودي للسنوات اأحد عشر
السابقة لعام 4232م.
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شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة لمسنة المنتهية في  31ديسمبر 2212م

(ج) لد المجموعة اتفاقيات مع مشغلي شبكات اتصاتت خارجية يتم بموجبها مقاصة اأرصدة المدينة والدائنة
لنفس المشغل .وقد بلغت المبال الصافية التي تظهر ضمن حسابات المدينين والدائنين في  53ديسمبر 4232م
و 4222م ما يؤتي:
4232م

(بآتف الرياتت السعودية)

4229م

صافي اأرصدة المدينة

3,585,987

3 642 242

صافي اأرصدة الدائنة

3,675,462

3 378 277

(د) تقوم الشركة وفقا ش للفقرة (سابعا ش) من قرار مجلس الوزراو رقم  373المشار إليه في اليضا رقم ()3
بتسوية المبال المستحقة لحكومة المملكة العربية السعودية المتعلقة بالرسوم الحكومية مقابل اأرصدة
المتراكمة المستحقة علن الجهات الحكومية بالمملكة عن خدمات اتتصاتت المقدمة إلن هذه الجهات (.أنظر
إيضا .) 47

 - 5المصروفات المدفوعة مقدما ً واألصول المتداولة األخرى
تتكون المصروفات المدفوعة مقدما ش واأصول المتداولة اأخر مما يؤتي:
(بآتف الرياتت السعودية)
المخزون
مدفوعات مقدمة للموردين
إيجارات مدفوعة مقدما ش
ضرائب مدفوعة مقدما ش
استثمارات قصيرة اآلجل
مشروال إخالو الترددات
عوائد وذمم مستحقة
مصروفات مإجلة
أخر

4232م

4229م

779,775
548,854
875,628
436,299
587,364
494,865
539,488
576,959
838,477

478
282
888
422
822
265
555
572
825

732
846
527
556
422
424
374
24
822

5,968,377

5 623 272

يمثل مشروال إخالو الترددات المتفق عليه مع الجهات الرسمية بؤن يتم إخالو الترددات المستخدمة لصالح هيئة
اتتصاتت وتقنية المعلومات وإنشاو شبكة بديلة عن طريق الشركة .وقد تم خالل عام 4227م خصم مبل  472مليون
ل سعودي وخالل عام 4232م ٌخصم المبل المتبقي (  72مليون ل سعودي ) من تكاليف المشروال من مستحقات
الحكومة وظهرت ضمن "اأرصدة الدائنة اأخر " .وقد تم توقيع المحضر النهائي وتسليم المشروال ( .أنظر إيضا
.)33
" أخرى " تشمل بنوداً متنوعة أهمها  :تأمين مدفوع مقدماً وايداعات مستردة.
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شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة لمسنة المنتهية في  31ديسمبر 2212م

 - 6استثمارات فً حقوق ملكٌة وأخرى
تتكون هذه اتستثمارات مما يؤتي:
4232م

(بآتف الرياتت السعودية)

نسبة
الملكية

نسبة الملكية
االستثمارات المسجلة وفق طرٌقة حقوق الملكٌة - :
المإسسة العربية لالتصاتت الفضائية (عربسات)  -المملكة
الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة  -المملكة
شركة مراكز اتتصال

%58,88
%72
%72

4229م

3,426,825
74,427
4,472
3,479,482

%58 88
62 8
-

3 222 672
75 727
3 364 277

االستثمار فً الصكوك وأخرى

3,483,456

3 522 273

إجمالً االستثمارات فً حقوق ملكٌة وأخرى

4,762,696

4 754 248

االستثمار في الصكوك
يمثل حصة المجموعة في اتستثمار في الصكو الذي قامت به إحد شركاتها في ديسمبر 4227م .مدة التمويل 32
سنوات بمبل  3 488مليون ل سعودي ويبل معدل هامش الربح المعدل المتبادل بين بنو كوات تمبور
"كاليبور" زائداش نسبة  .%2.67هذا التمويل يدخل ضمن عمليات اأطراف ذات العالقة داخل المجموعة ( أنظر
إيضا .) 47
صكوك شركة سابك
تم شراو صكو من الشركة السعودية للصناعات اأساسية "ساب " خالل شهر يوليو 4228م بمبل  372مليون ل
سعودي وفترة صالحية  7سنوات حتن يوليو 4233م وبمعدل عائد يعادل المعدل المتبادل بين البنو السعودية
"سايبور" زائداش نسبة  .%2.62وبلغت العوائد المحققة من هذه الصكو خالل عام 4232م مبل  3 7مليون ل
سعودي (4222م  4 6 :مليون ل سعودي ) ونظراش أن فترة استحقاقها اقل من سنة فقد أعيد تصنيفها ضمن
اأصول المتداولة في  53ديسمبر 4232م.
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شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة لمسنة المنتهية في  31ديسمبر 2212م

 - 7الممتلكات والمنشآت والمعدات ,صافً
األعمال
الرأسمالٌة تحت
التنفٌذ

4232م

إجمالً القٌمة الدفترٌة
الرصٌد فً ٌ 3ناٌر
اإلضافات
التحوٌالت
نصٌب المجموعة فً
حركة تكلفة أصول
الشركات المستثمر بها
اإلستبعادات

35,898,567
7,768
583,426

77,778,684
338,978
6,772,347

8,486,774
84,365
457,466

5,828,732
7,388,877
()7,388,777

323,785,893
7,577,742
-

88,837,972
7,984,778
-

69,267

6,398,828

899,898

766,765

7,892,294

7,724,789

()46,686

()747,476

()353,888

()456

()883,882

()759,626

الرصٌد فً  53دٌسمبر

36,529,878

87,936,897

7,373,789

6,773,499

333,967,845

323,785,893

مجمــع االستهالك
الرصٌد فً ٌ 3ناٌر
االستهالك
نصٌب المجموعة فً
حركة مجمع استهالك
الشركات المستثمر بها
اإلستبعادات

()7,834,982
()627,477

()59,656,339
()6,739,542

()5,779,959
()577,687

-

()69,247,238
()7,484,286

()66,458,653
()8,879,389

()95,459

()4,578,982

()343,872

-

()4,796,289

3,735,558

8,549

73,879

47,225

-

85,233

577,466

الرصٌد فً  53دٌسمبر

()8,527,367

()68,482,762

()6,456,495

-

()78,842,382

()69,247,238

صافً القٌمة الدفترٌة فً
 53دٌسمبر

8,226,733

59,856,377

4,937,678

6,773,499

77,347,665

74,758,875

(بآالف الرٌاالت السعودٌة)

األراضً
والمبانً

شبكة ومعدات
االتصاالت

األصول األخرى

اإلجمالً
4229م

أراض بقيمة  4 452مليون ل سعودي كما في  53ديسمبر 4232م (53
( أ ) تشمل اأراضي والمباني أعاله
ٍ
ديسمبر 4222م  4 482 :مليون ل سعودي ).
(ب) تم بمقتضن المرسوم الملكي المشار إليه في اليضا ( )3أعاله تحويل ملكية اأصول للشركة في  4مايو
3222م إت أن عملية تحويل الملكية القانونية لبعض اأراضي ما تزال جارية .بلغت قيمة اأراضي التي تم
نقل ملكيتها القانونية للشركة حتن  53ديسمبر 4232م مبل  3 246مليون ل سعودي ويجري العمل
علن نقل ملكية اأراضي المتبقية وقيمتها  437مليون ل سعودي .
( ج ) تتضمن الممتلكات وا لمعدات والمنشآت أصول ثابتة خاضعة لعقود حقوق امتياز لحد الشركات المستثمر بها
يبل نصيب المجموعة منها مبل  4 222مليون ل سعودي .ستإول ملكية هذه اأصول في نهاية فترة العقود
إلن الدولة.
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شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة لمسنة المنتهية في  31ديسمبر 2212م

 - 8األصول غٌر الملموسة ,صافً
تتضمن اأصول غير الملموسة الشهرة الناتجة من شراو حصةص الشةركة فةي مجموعةة بيناريةانج القابضةة وشةركة إن
تي إس وشركة أوجيه لالتصاتت المحدودة إضافة لنصيب الشةركة مةن الشةهرة المسةجلة فةي القةوائم الماليةة لمجموعةة
بيناريانج القابضة وشركة أوجيه لالتصاتت المحدودة.
وفيما يلي تفاصيل اأصول غير الملموسة صافي:
(بآتف الرياتت السعودية)

4232م

4229م

تراخيص
الشهرة الناتجة من توحيد القوائم المالية
عالمات تجارية وعالقات تعاقدية
حقوق استخدام الطيف الترددي
الشهرة الناتجة من شراو حصة  %47في مجموعة بيناريانج القابضة
الشهرة الناتجة من شراو حصة  %57في شركة أوجيه لالتصاتت المحدودة
الشهرة الناتجة من شراو حصة  %73في شركة إن تي إس
أخر

37,863,837
7,832,973
5,834,867
4,684,893
3,775,336
848,598
735,393
998,483
53,857,326

37 535 352
7 357 522
6 532 638
525 527
3 775 336
248 528
735 323
277 768
42 443 728

 - 9األصول غٌر المتداولة األخرى
تتكون اأصول غير المتداولة اأخر مما يؤتي:
(بآتف الرياتت السعودية)
قروض الموظفين السكنية
ضرائب مإجلة
مصروفات مإجلة
استثمارات عقارية
أخر

4232م
869,566
786,768
485,467
585,768
692,787
4,773,888

4229م
773
873
456
678
832
752

737
765
675
522
532
4 654

" أخرى " تشمل بنوداً متنوعة أهمها  :عموالت ورسوم مدفوعة مقدماً ومستحقات عمى أطراف ذات عالقة.

- 01حسابات الدائنٌن
تتكون حسابات الدائنين مما يؤتي:
(بآتف الرياتت السعودية)
تسوية الشبكات الخارجية
تجارية
الرسوم الحكومية
رأسمالية
أخر
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4232م

4229م

3,786,993
5,758,557
858,887
3,235,855
84,792
7,258,636

3 448 638
4 875 375
826 272
622 822
48 272
7 222 277

شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة لمسنة المنتهية في  31ديسمبر 2212م

- 00األرصدة الدائنة األخرى  -المتداولة
تتكون اأرصدة الدائنة اأخر  -المتداولة مما يؤتي:
(بآتف الرياتت السعودية)
مخصص الزكاة والضرائب ( أنظر إيضا ) 48 47
محتجزات الموردين
مخصص الضريبة المستقطعة
إيداعات عمالو مستردة
مشروال إخالو الترددات ( أنظر إيضا ) 7
تسوية مستحقات الموظفين المعارين
أخر

4232م
3,386,978
595,476
768,423
323,343
522,222
3,222,948
5,728,722

4229م
838
222
677
644
222
274
247
782

3 222
228
253
475
472
332
3 372
6 232

" أخرى " تشمل بنوداً متنوعة أهمها  :مستحقات التأمينات االجتماعية ورعاية األندية الرياضية وذمم غير تجارية.

األرصدة الدائنة األخرى  -غٌر المتداولة
تتكون اأرصدة الدائنة اأخر  -غير المتداولة مما يؤتي:
(بآتف الرياتت السعودية)
ضرائب مإجلة
إيرادات مإجلة طويلة اآلجل
مشتقات مالية
تجارية طويلة اآلجل
رسوم رخص مستحقة
التزامات تؤجير تمويلي
رعاية أندية
أخر

4232م

4229م

3,877,847
965,552
867,729
837,878
566,862
567,363
376,847
3,454,994
7,983,762

4 644 763
324 872
737 633
458 266
378 277
554 427
5 272 242

" أخرى " تشمل بنوداً متنوعة أهمها  :مدفوعات مقدمة طويمة اآلجل .

- 02المصروفات المستحقة
تتكون المصروفات المستحقة مما يؤتي:
(بآتف الرياتت السعودية)
رأسمالية
تجارية
مستحقات موظفين
أخر
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4232م

4229م

4,494,875
4,564,653
723,267
743,875
8,278,224

4 733 362
4 244 665
3 325 255
682 753
8 227 578

شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة لمسنة المنتهية في  31ديسمبر 2212م

- 03القروض
وتتمثل في:
(بآتف الرياتت السعودية)
الجزو المتداول
الجزو غير المتداول

4232م

4229م

8,668,948
43,763,352
52,388,278

2 772 242
44 733 284
53 422 224

 شركة أوجٌه لالتصاالت المحدودة – اإلمارات العربٌة المتحدة:يبل ة نصةةيب المجموعةةة مةةن القةةروض والتسةةهيالت البنكيةةة كمةةا فةةي  53ديسةةمبر 4232م مبل ة  2 267مليةةون ل
سعودي.
 مجموعة بٌنارٌانج جً إس إم القابضة – مالٌزٌا:يبل نصيب المجموعة من الصكو  5 223مليون ل سعودي ومن التسهيالت البنكية وعقود اليجار التمةويلي مبلة
 7 242مليون ل سعودي كمةا فةي  53ديسةمبر 4232م وقةد اسةتخدمت هةذه الصةكو فةي تمويةل عمليةة اتسةتحواذ
علةةن مجموعةةة ماكس ةيس القابضةةة الماليزيةةة والتةةي طةةر تحق ةا ش  %52منهةةا لالكتتةةاب العةةام وأدرجةةت بالسةةوق الماليةةة
الماليزية.
شركة االتصاالت السعودٌة:
تم الحصول خالل الربع الثال 4227م علن تسهيالت تمويةل علةن أسةاس المرابحةة مةن عةدة بنةو محليةة علةن أسةاس
معةةدل العائةةد المتبةةادل بةةين البنةةو المحليةةة ( سةةايبور )  2 47 +نقطةةة أسةةاس مةةدة التمويةةل  82شةةهراش وتبلةة قيمةةة
التسهيالت المستخدمة كما في  53ديسمبر 4232م مبل  8 222مليون ل سعودي.
تم الحصول خالل الربع الرابع 4227م علن تسهيالت تمويل علن أسةاس المرابحةة مةن أحةد فةروال المصةارف المحليةة
بماليزيا علن أساس معدل العائةد المتبةادل بةين البنةو الماليزيةة ( كاليبةور )  2 67 +نقطةة أسةاس مةدة التمويةل 342
شهراش وتبل قيمة التسهيالت المستخدمة كما في  53ديسمبر 4232م مبل  3 822مليون ل سعودي.
تم الحصول في أبريل 4222م علن تسهيالت تمويل علن أساس المرابحة من عدة بنو محلية علن أساس معةدل العائةد
المتبةةادل بةةين البنةةو المحليةةة ( سةةايبور )  2 47 +نقطةةة أسةةاس مةةدة التمويةةل  342شةةهراش وتبلةة قيمةةة التسةةهيالت
المستخدمة كما في  53ديسمبر 4232م مبل  2 722مليون ل سعودي.
تم الحصول خالل الربع الثال 4232م علن تسهيالت تمويةل علةن أسةاس المرابحةة مةن عةدة بنةو محليةة علةن أسةاس
معدل العائد المتبادل بين البنو المحلية ( سايبور )  2 72 +نقطة أساس بمبل مليار ل سةعودي لةم يةتم اسةتخدامها
حتن نهاية 53ديسمبر 4232م.
بدأت الشركة خالل الربع الرابع من عام 4222م بسداد اأقساط المستحقة من المرابحات وبلغت المبةال المسةددة حتةن
 53ديسمبر 4232م  6 276مليون ل سعودي منها  4 777مليون ل سةعودي تةم تسةديدها خةالل السةنة المنتهيةة
في  53ديسمبر 4232م.
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- 04مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة
فيما يلي حركة مخصص مكافؤة نهاية الخدمة خالل السنة:
4232م

4229م

(بآتف الرياتت السعودية)
الرصيد في  3يناير
الضافات خالل السنة
المدفوعات خالل السنة

4,865,889
779,982
()628,678

4 752 247
646 487
()532 645

الرصيد في  53ديسمبر

4,997,573

4 265 282

يتم احتساب المخصص علةن أسةاس قيمةة المنةافع المسةتحقة للمةوظفين فةي حالةة تةركهم العمةل فةي تةاريخ قائمةة المركةز
المالي وذل باستخدام آخر راتب وبدتت للموظف وسنوات الخدمة .وتستخدم شركات المجموعة برامج مكافةآت نهايةة
خدمة وفقا ش للقوانين السارية في بلدانها.

- 05رأس المال
يبل رأس مال الشركة  42 222مليون ل سةعودي مقسةمة إلةن  4 222مليةون سةهم بقيمةة اسةمية  32ريةاتت للسةهم
مدفوعةةة بالكامةةل .وتبل ة نسةةبة اأسةةهم المملوكةةة للحكومةةة كمةةا فةةي  53ديسةةمبر 4232م و 4222م  %72مةةن أسةةهم
الشركة.

- 06االحتٌاطً النظامً
يتم حسب النظام اأساسي للشركة تجنيةب  %32مةن صةافي الةدخل كاحتيةاطي نظةامي إلةن أن يعةادل هةذا اتحتيةاطي
 %72من قيمة رأس المال المٌصدر .وهذا اتحتياطي غير قابل للتوزيع علن حملة أسهم الشةركة .قامةت الشةركة خةالل
عةةام 4232م بتجنيةةب مبل ة  723ملةةـيون ل سةةعودي ( 4222م  3 288 :مليةةون ل سةةعودي ) .وقةةد بل ة رصةةيد
اتحتياطي النظامي في  53ديسمبر 4232م 32 222مليون ل سعودي ما يمثل نسبة  % 72مةن رأس المةال (53
ديسمبر 4222م  2 422 :مليون ل سعودي ما يمثل نسبة  % 68 7من رأس المال) لذل تم وقف التجنيب عنةدما
بل الحد النظامي ورٌفع طلب الموافقة للجمعية العامة العادية للمساهمين المزمع عقدها في نهاية مةارس 4233م لقةرار
هذا الوقف.

- 07احتٌاطٌات أخرى
تتكون اتحتياطيات اأخر مما يؤتي:
(بآتف الرياتت السعودية)
احتياطي تحوط ( أنظر إيضا ) 52
احتياطي تغير نسب استحواذ
احتياطيات أخر

4232م
782,825
683,279
67,755
3,489,637
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- 08إٌرادات الخدمات
تتكون إيرادات الخدمات مما يؤتي:
4232م

4229م

(بآتف الرياتت السعودية)
أجور اتستخدام

56,775,454

58 572 352

رسوم اتشترا

37,228,988

34 624 765

رسوم التؤسيس

557,445

644 276

أخر

3,887,627

3 737 682

73,788,848

72 722 227

- 09تكلفة الخدمات
تتكون تكلفة الخدمات مما يؤتي:
4232م

4229م

(بآتف الرياتت السعودية)

رسوم استخدام الشبكات الخارجية

8,279,725

7 626 426

الرسوم الحكومية ( * )

7,745,375

7 886 522

إصال وصيانة

4,572,722

4 248 367

تكاليف الموظفين

4,944,833

5 362 873

أخر

4,628,465

3 675 235

43,686,452

32 772 524

"أخرى" تشمل بنوداً متنوعة أهمها :إيجارات معدات وممتمكات وسيارات ومصروفات المرافق واستشارات.
(*) فيما يلي تفاصيل الرسوم الحكومية:
(بآتف الرياتت السعودية)

24

4232م

4229م

رسوم تقديم الخدمة تجاريا ش

6,756,966

6 766 358

رسوم الرخصة

585,294

574 243

رسوم استخدام الطيف الترددي

827,357

762 464

7,745,375

7 886 522
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- 21المصروفات البٌعٌة والتسوٌقٌة
تتكون المصروفات البيعية والتسويقية مما يؤتي:
4232م

4229م

(بآتف الرياتت السعودية)
دعاية وإعالن

4,582,589

4 686 332

تكاليف الموظفين

3,929,589

3 272 262

مصروف الديون المشكو في تحصيلها

3,788,739

3 727 225

طباعة بطاقات هاتفية ومستلزمات مكتبية

635,497

474 282

إصال وصيانة

345,788

367 248

أخر

889,762

727 627

7,285,322

8 288 552

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

- 20المصروفات اإلدارٌة والعمومٌة
تتكون المصروفات الدارية والعمومية مما يؤتي:
4232م

4229م

(بآتف الرياتت السعودية)
تكاليف الموظفين

3,894,659

3 774 222

إصال وصيانة

587,783

673 375

إيجارات معدات وممتلكات وسيارات

486,225

448 246

استشارات وأتعاب قانونية ومهنية

583,522

473 724

مصروفات المرافق

387,885

323 235

أخر

787,977

852 362

5,838,985

5 744 252

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

- 22االستهالك واإلطفاء
يتكون اتستهال والطفاو مما يؤتي:
(بآتف الرياتت السعودية)
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4232م

4229م

استهال

7,643,728

8 272 382

إطفاو

3,442,898

232 772

8,864,426

7 722 752
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- 23تكالٌف التموٌل
وتتمثل في:
(بآتف الرياتت السعودية)
الشركة
باقي شركات المجموعة

4232م

4229م

338,739
3,883,973
3,782,872

443 285
3 385 657
3 527 522

- 24اإلٌرادات والمصروفات األخرى  -أخرى ,بالصافً
تتكون اليرادات والمصروفات اأخر – أخر

بالصافي مما يؤتي:

(بآتف الرياتت السعودية)

4232م

4229م

إيرادات متنوعة
مكاسب تغير أسعار العمالت اأجنبية
مكاسب  ( /خسائر ) بيع  /استبعاد الممتلكات والمنشآت والمعدات
مصروفات متنوعة

3,598,888
579,538
963,298
()844,847
4,278,475

3 686 227
864 375
()334 232
()265 426
3 373 252

تتضةمن مكاسةةب  ( /خسةةائر) بيةةع  /اسةةتبعاد الممتلكةةات والمنشةآت والمعةةدات للسةةنة المنتهيةةة فةةي  53ديسةةمبر 4232م
مبل  742مليون ل سعودي عبارة عن نصيب المجموعةة مةن مكاسةب بيةع أصةول ثابتةة ( أبةراج ) لحةد شةركات
مجموعة بيناريانج القابضة كما تضمنت اليرادات المتنوعةة فةي عةام 4222م نصةيب المجموعةة البةال  827مليةون
ل سعودي مكاسب من بيع  %52من شركة ماكسيس.

- 25الزكاة
( أ ) وعاء الزكاة للشركة :
(بآتف الرياتت السعودية)
رأس المال بداية السنة

4232م

42,222,222

4229م

42 222 222

الضافات:
اأربا المبقاة واتحتياطي النظامي والمخصصات بداية السنة

47,837,777
34,876,236
33,385,374

44 735 766
35 323 562
34 264 274

صافي الممتلكات واتستثمارات
توزيعات أربا مدفوعة

()79,287,244
()8,222,222
()486,788

()72 276 538
()7 264 282
()35 722

قروض وأرصدة دائنه
صافي الدخل المعدل

الستبعادات:
المصروفات المإجلة غير المتداولة

وقد تم احتساب مخصص الزكاة بواقع  %4 7من الوعاو الزكوي حي قامت الشركة خالل العام بتعديل احتساب
مخصص الزكاة علن أساس الوعاو الزكوي بدتش من الوعاو الزكوي أو الربح أغراض الزكاة أيهما أعلن وتعتقد
الدارة بؤنه لن يترت ب علن الشركة أيه التزامات زكوية إضافية قد تنشؤ نتيجة تعتمادها السياسة المبينة أعاله .
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( ب ) مخصص الزكاة :
(بآتف الرياتت السعودية)
الرصيد في  3يناير
المستحق عن السنة
المبال المسددة خالل السنة
الرصيد في  53ديسمبر

4232م
787,562
338,428
()332,655
795,337

4229م
753 257
553 282
()72 685
727 562

لقد تم اعتماد الربط الزكوي النهائي للسنوات منذ بدو الشركة وحتن نهاية عام 4225م .لم يتم الربط النهائي عن
اأعوام 4226م و4227م و4228م و 4227م حي يتوقف ذل علن البت في اعتراضات الشركة علن بعض
البنود بما إجماليه حوالي  665مليون ل سعودي  .كما تم تقديم القرارات الزكوية عن اأعوام 4222م و
4222م إت أن ربط المصلحة لم يصدر حتن تاريخه .وقد صدرت للشركة شهادة زكاة مقيدة سارية المفعول حتن
تاريخ  3654/7/47هـ (الموافق 4233/6/52م).
(ج) الشركات التابعة والمشارٌع المشتركة
بدأش من عام 4222م تم تطبيق القرار الوزاري رقم  3227وتاريخ 3642/6/42هـ القاضي بوجوب تقديم إقرار
زكوي واحد للشركة والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة سواو كانت داخل أو
خارج المملكة وبناو علن ذل تم إعادة عرض بيانات المقارنة.

- 26مخصص الضرائب
يمثةةل المبلةة المةةدرج بقائمةةة الةةدخل نصةةيب المجموعةةة مةةن الضةةرائب المسةةتحقة علةةن الشةةركات التابعةةة والمشةةاريع
المشةتركة وفقةا ش لألنظمةة الضةةريبية السةةائدة فةي بلةةدانها .ويبلة رصةةيد المخصةةص كمةا فةةي  53ديسةةمبر 4232م 574
مليون ل سعودي ( 53ديسمبر 4222م 522 :مليون ل سعودي ).

- 27معامالت األطراف ذات العالقة
الجهات الحكومٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة
توفر الشركة خدمات اتصال متنوعة للقطاال الحكومي صوتية نقل بيانات وغيرها .
بلغت اليرادات والمصروفات المتعلقة بالجهات الحكومية خالل عام 4232م (شاملة الرسوم الحكومية المُبينة في
اليضا رقم  32أعاله) مبل  3 672مليون ل سعودي و  7 222مليون ل سعودي علن التوالي (4222م :
3 452مليون ل سعودي و  7 247مليون ل سعودي علن التوالي).
وبل إجمالي اأرصدة المدينة والدائنة مع الجهات الحكومية في  53ديسمبر 4232م مبل  547مليون ل
سعودي و  554مليون ل سعودي علن التوالي (4222م  482 :مليون ل سعودي و  622مليون ل
سعودي علن التوالي).
االستثمارات المسجلة وفق طرٌقة حقوق الملكٌة والشركات التابعة والمشروعات المشتركة
لم تكن المعامالت التةي تمةت مةع اتسةتثمارات المسةجلة وفةق طريقةة حقةوق الملكيةة والشةركات التابعةة والمشةروعات
المشةتركة خةالل السةنة ذات أهميةة نسةبية فيمةا عةدا اتسةتثمار بالصةكو البةال حةوالي  3 488مليةون ل سةعودي (
أنظر إيضا .) 8
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- 28االرتباطات وااللتزامات المحتملة
االرتباطات
(أ) تةةدخل المجموعةةة خةةالل ممارسةةة نشةةاطها اتعتيةةادي فةةي ارتباطةةات متعلقةةة بمصةةروفات رأسةةمالية جوهريةةة
وبصةةورة أساسةةية فيمةةا يتعلةةق بمشةةروعات توسةةعة الشةةبكة  .بلغةةت ارتباطةةات المصةةروفات الرأسةةمالية
القائمة كما في  53ديسمبر 4232م حوالي  5 622مليون ل سعودي ( 53ديسمبر 4222م 5 567:مليون
ل سعودي).
ومبان تستخدامها في عمليات المجموعة بموجب تعهدات إيجار تشغيلية تنتهي في تةواريخ
أراض
(ب)يتم استئجار
ٍ
ٍ
مستقبلية مختلفة .وقد بلة إجمةالي مصةروفات اليجةار بموجةب عقةود اليجةار التشةغيلية للسةنة المنتهيةة فةي 53
ديسمبر 4232م مبل  855مليون ل سعودي (4222م 722 :مليون ل سعودي) .
االلتزامات المحتملة
تتعرض المجموعة خالل ممارسة نشاطها اتعتيادي لجراوات قانونية ودعاو قضائية ومطالبات أخةر  .وت يتوقةع
أن يكون لها تؤثير جوهري علن مركز المجموعة المالي أو نتائج عملياتها المبينة في القوائم المالية الموحدة.

- 29األدوات المالٌة
القٌمة العادلة
هييا المبمييذ الييذي يمكيين أن تييتم ب ي مبادليية أصييل أو سييداد إلت يزام بييين أط يراف مطمعيية وراغبيية فييا التعامييل وبشييروط تعامييل
عادلة .إن القيمة المسجلة لكل اأدوات المالية تقارب قيمتها العادلةة كمةا فةي  53ديسةمبر 4232م و 4222م والمبينةة
في ما يؤتي:
 تعتبر القيمة ا لعادلة لكل من النقد وما يماثله حسابات المدينين والدائنين واأرصدة المدينة والدائنة اأخر
مقاربة للقيمة المسجلة نتيجة لطبيعة فترتها قصيرة اأجل.
 تستند القيمة العادلة لألسهم في اأسواق النشطة وفقا ش أسعار السوق.
 تستند القيمة العادلة للسندات الحكومية والقروض علن التدفقات النقدية المخصومة.
ال تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لمموجودات والمطموبات المالية الخاصة بالمجموعة تختمف كثي اًر عن قيمتها الدفترية.
مخاطر معدالت العوائد
هي مخاطر متعددة تتعلق بتؤثير التغيرات في معدتت العوائد في السوق علن المركز المالي للمجموعة وتدفقاتها
النقدية .وتدير المجموعة تدفقاتها النقدية عن طريق مراقبة التوقيت بين التدفق النقدي المحصل والتدفق النقدي
المستخدم .ويتم استثمار الفائض النقدي لزيادة دخل المجموعة من العوائد من خالل أرصدة يحتفظ بها كمرابحة
وودائع قصيرة وطويلة اأجل .إت أن مخاطر معدتت العوائد في هذا الخصوص ت تعتبر جوهرية.
مخاطر تغٌر أسعار الصرف
هي مخاطر التغير في قيمة اأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت اأجنبية .تقوم الدارة بمراقبة
تقلبات أسعار صرف العملة اأجنبية والدخول في اتفاقيات تحوط عند الحاجة للحد من مخاطر تغير أسعار الصرف
كما أن العملة الرسمية للمجموعة هي الل السعودي وهو العملة اأساسية التي تتعامل بها المجموعة وسعره
ثابت حاليا ش وبهامش بسيط مقابل الدوتر اأمريكي.
مخاطر االئتمان
هي مخاطر عدم قدرة اأطراف اأخر علن الوفاو بالتزاماتها تجاه المجموعة مما يإدي إلن تكبد المجموعة
لخسارة مالية .تتكون اأدوات المالية التي قد تعرض المجموعة لمخاطر تركز المديونية بشكل رئيسي من اأرصدة
النقدية وحسابات المدينين .تقوم المجموعة بجيداال أرصدتها النقدية في عدد من المإسسات المالية ذات القدرات
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اتئتمانية العالي ة وتباشر سياسة للحد من حجم أرصدتها المودعة في كل مإسسة مالية .وت تعتقد المجموعة بوجود
مخاطر عدم كفاوة كبيرة من هذه المإسسات المالية .وت تعتقد المجموعة أنها عرضة لمخاطر تركز المديونية في ما
يتعلق بحسابات المدينين نظراش لقاعدة مشتركيها المتنوعة (سكنية مهنية مإسسات تجارية كبر ومإسسات عامة)
التي تعمل في مجاتت عمل متنوعة موزعة علن مناطق عديدة.
مخاطر السٌولة
هي مخاطر تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول علن اأموال الالزمة لمقابلة اتلتزامات المرتبطة باأدوات
المالية .تدار السيولة عن طريق التؤكد بشكل دوري من توفرها بمقادير كافية لمقابلة أية التزامات مستقبلية .وت
تعتبر المجموعة أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة.
ِ

- 31المشتقات المالٌة
أبرمت المجموعة اتفاقيات لمقايضة سعر الفائةدة للتحةوط مةن مخةاطر تقلبةات سةعر الفائةدة المتوقةع مةن التةدفقات النقديةة
المستقبلية فيما يتعلق بسعر الفائدة المتغير لديونها .المبل اأصةلي والقيمةة العادلةة لألثةر الفعةال لهةذه التحوطةات بتةاريخ
 53ديسمبر 4232م هو  7 527مليون ل سعودي و  783مليون ل سعودي علن التوالي علمةا ش بةؤن القيمةة العادلةة
لألثر الفعال لهذه التحوطات تظهر من ضمن اتحتياطيات اأخر في قائمة المركز المالي الموحدة.
تم أظهار اأثر التراكمي للمشتقات المالية في القوائم المالية الموحدة كما في  53ديسمبر  4232ولم يتم إعةادة عةرض
أثر المشتقات المالية علن أرقام المقارنة كونها غير ذات أهمية نسبية.

- 30المعلومات القطاعٌة
وفقا ً ألنشطة المجموعة الرئٌسٌة
قامت المجموعة بتحديد قطاعاتها التشغيلية الرئيسة علن أساس نوال الخدمات المقدمة من قبل المجموعة وتتم
المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا ش لألحكام والشروط التجارية المعتادة .ت يوجد هنا إيرادات أو مصاريف
جوهرية هامة أخر بين القطاعات.
تتمثل القطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة في:
 قطاال الجوال وتشمل خدماته الرئيسةة :الهةاتف الجةوال وخةدمات الجيةل الثالة والبطاقةات مسةبقة الةدفع والتجةوال
الدولي والرسائل.
 قطاال الهاتف وتشمل خدماته الرئيسة :الهاتف الثابت وهواتف البطاقة واتتصال البيني واتتصاتت الدولية.
 قطاال المعطيات وتشمل خدماته الرئيسة :الدوائر المإجرة لنقل البيانات وخط العميل الرقمي) (DSLوالنترنت.
 غير الموزعة :وتشمل بعض العناصر التي ت يمكن ربطها بالقطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة.
وٌبٌن الجدول التالً المعلومات القطاعٌة للسنة المنتهٌة فً  53دٌسمبر 4232م :
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الجوال

الهاتف

إيرادات الخدمات

56 372 762

32 378 243

7 362 222

(بآتف الرياتت السعودية)

المعطٌات

غٌر موزعة
552 382

اإلجمالً
73 728 242

إيرادات الربط البيني

4 573 257

8 752 278

274 676

-

2 285 667

مصروفات الربط البيني

()6 288 662

()4 252 377

()4 372 232

-

()2 285 667

صافي إيرادات الخدمات

53 766 548

36 277 222

7 276 756

552 382

73 728 242

اتستهال والطفاو

6 282 232

5 722 275

772 222

427 535

2 864 426

صافي الدخل

2 232 437

887 287

227 245

()77 727

2 658 544

إجمالي اأصول

52 474 852

57 267 222

8 728 866

48 227 857

332 722 232

إجمالي الخصوم

37 282 287

34 772 324

4 427 782

47 483 877

77 538 776

وقد كانت المعلومات القطاعٌة للسنة المنتهٌة فً  53دٌسمبر 4229م على النحو التالً :
المعطٌات

غٌر موزعة

إيرادات الخدمات

56 222 237

2 428 347

7 467 774

372 525

72 722 227

إيرادات الربط البيني

3 276 322

8 658 842

727 276

-

2 228 834

مصروفات الربط البيني

()7 222 252

()3 822 772

()3 528 346

-

()2 228 834

صافي إيرادات الخدمات

52 274 326

36 344 322

8 667 524

372 525

72 722 227

(بآتف الرياتت السعودية)

الجوال

الهاتف

اإلجمالً

اتستهال والطفاو

5 672 825

5 734 566

628 682

362 546

7 722 752

صافي الدخل

2 342 322

()673 222

3 224 322

545 262

32 285 578

إجمالي اأصول

64 224 842

52 525 627

7 723 456

32 878 832

328 245 282

إجمالي الخصوم

42 277 223

37 227 722

3 467 422

37 227 254

77 223 243

- 32األحداث أالحقة
أوصن مجلس الدارة في اجتماعه المنعقد يوم اأربعاو  37صفر 3654هـ الموافق  32ينةاير 4232م بتوزيةع أربةا
أولية مقدارها  3 722مليون ل سعودي عن الربع الرابع من عام 4232م بواقةع  2 77ل عةن كةل سةهم .وبةذل
يصبح إجمالي اأربا الموزعة عن عام 4232م مبل  5ل للسهم (عام 4222م 5 :ل للسهم).
كما اعتمةد المجلةس فةي اجتماعةه المنعقةد يةوم اأثنةين  32ربيةع اأول 3654هةـ (الموافةق  43فبرايةر 4233م) القةوائم
المالية الموحدة لعام 4232م.

- 33عرض البٌانات بقائمة الدخل الموحدة وإعادة تصنٌف أرقام المقارنة
قامةةت المجموعةةة بجعةةادة تبويةةب المصةةاريف التشةةغيلية ليةةتم عةةرض تكلفةةة الخةةدمات والمصةةروفات البيعيةةة والتسةةويقية
والمصروفات العمومية والدارية بشكل مستقل مما ترتب عليه إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنةة للسةنة المنتهيةة فةي
 53ديسةةمبر 4222م لتتوافةةق مةةع التصةةنيف المسةةتخدم للسةةنة المنتهيةةة فةةي  53ديسةةمبر 4232م .كمةةا تةةم إعةةادة تصةةنيف
وتبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع العرض للسنة الحالية.
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