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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2111م ( غير مراجعة )

يتطلببإ إاببداد القببوائم الماليببة األوليببة الموحببدة وفقبا ل لمعببايير المحاسببتة المتعببارف اليمببا فببي المملكببة العرتيببة السببعودية
اسببتخدام التقببديرات المحاسبببتية واتفتراضببات التببي تبببإصر فببي متبببالف األصببول والخصببوم وا فصبببا ابب األصبببول
واتلتزامات المحتملة في تاريخ القوائم المالية األولية الموحدة وفي متالف ا يبرادات والمصبروفات خبفل فتبرة القبوائم
المالية األولية الموحدة.
فً ما ٌلً ملخص ألهم السٌاسات المحاسبٌة:

 2-3فترة القوائم المالٌة الموحدة
تتدأ السنة المالية للمجمواة في أول يناير وتنتمي تنماية شمر ديسمتر م كل اام ميفدي.

 3-3النتائج األولٌة
نتائج العمليات للفترة األولية قد ت تكو مإشرال دقيقا ل لنتائج العمليات ا كامل السنة.
ُتعد القوائم المالية األولية الموحدة وفقا ل لمنمج تكامل الفترات الدورية والبيي يعتتبر كبل فتبرة مب فتبرات السبنة الماليبة
جزءال مكمفل للسنة المالية .وتموجإ يلك يتم إصتات إيرادات ومكاسإ ومصروفات وخسائر الفترة خفل الفترة .

 4-3إثبات اإلٌرادات
يتم إصتات ا يرادات ،صافية م الخصومات ،اند تقديم الخبدمات اسبتنادال إلبم إمكانيبة الوصبول إلبم أو اسبتخدام شبتكة
المقاسم ومرافقما .ويتم احتساإ إيرادات اتستخدام تنا لء الم أجزاء الدقائق المستخدمة ،وفقا ل لألسعار المعتمدة.
 يتم تؤجيل الرسوم الصادر تشؤنما فواتير مقدما ل ويتم إصتاتما الم مدى الفترة التي يتم فيما تقديم الخدمات.
 يتم إصتات إيرادات الخدمات المقدمة للعمفء التي لم تصدر تما فواتير ،في الفترة المتعلقة تما.
 يتم إصتات إي رادات الخدمات المقدمة للعمفء اند تحصيلما إيا كا لدى الشركة درجة االية م ادم التؤكبد
م إمكانية تحصيلما.

 5-3النقد وما ٌماثله
يشببمل النقببد ومببا يماصلببف النقببد فببي الصببناديق واألرصببدة لببدى التنببوك واتسببتصمارات االيببة السببيولة يات فتببرة اسببتحقاق
قدرها  29يوما ل أو أقل م تاريخ شرائما.

 6-3حسابات المدٌنٌن
يظمر رصبيد حسباتات المبديني تصبافي القيمبة القاتلبة للتحقبق التبي تمصبل قيمبة الفبواتير مضبافا ل إليمبا ا يبراد المسبتحق
المتعلق ترسوم اتستخدام غير المفوترة ناقصا ل مخصص الديو المشكوك في تحصيلما.

 7-3مقاصة الحسابات
لدي المجمواة اتفاقيات مع مشغلي شتكات اتصاتت خارجية و جمات أخبرى تتضبم تموجتمبا إجبراء مقاصبة تشبكل
دوري مع تلك الجمات تحيث يتم مقاصة األرصدة المدينة و الدائنة لنفس المشغل الخارجي أو الجمات األخرى.
 7-3مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها
تقوم المجمواة تدراسة حساتات المديني لتكوي المخصصات الفزمة لمواجمة المشكوك في تحصيلف منما ،ويراام
اند تكوي المخصص نوع الخدمة المقدمة (جوال ،خطوط صاتتة ،تلكس ،تسويات دولية ... ،الخ) وفئة العميل والعمر
الزمني للدي  ،وخترة المجمواة في تحصيل الديو الساتقة والحالة اتقتصادية العامة.
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 8-3المخزون
يتم تسجيل المخزو  ،اليي يتكو تشكل أساسي م كواتل وقطع غيار ومستملكات ،تاستخدام متوسط التكلفة المرجح
صافٍ م المخصصات .يتم تسجيل تنود المخزو التي تعتتر جزءال أساسيا ل م أصول الشتكة ،مصل المعدات
اتحتياطية للطوارئ التي ت يمك نقلما م المقسم ،ضم تنود الممتلكات والمنشآت والمعدات .وتسجل تنود
المخزو الموجودة في امدة المقاول المسئول ا رفع كفاءة وتوسعة الشتكة ضم األامال الرأسمالية تحت التنفيي .
تقوم المجمواة تتكوي مخصص للمخزو المتقادم والتطيء الحركة ويلك تنا لء الم دراسة حركة المخزو تشكل
منفصل لألصناف الرئيسية .واندما يكو هيا ا جراء غير املي ،يتم تكوي المخصص الم أساس مجمواات أو
فئات م أصناف المخزو  ،الم أ يراام التؤكد م أ األصناف الفردية التي قد تتطلإ إجراء تخفيض جوهري
في قيمتما قد تم أخيها في اتاتتار اند تكوي المخصص.

 9-3الممتلكات والمنشآت والمعدات واالستهالك
( )1قتل  2مايو 2221م ،لبم يحبتفظ قطباع اتتصباتت تتيانبات تاريخيبة تفصبيلية كافيبة لتسبجيل الممتلكبات والمنشبآت
والمعدات وفق التكلفة التاريخية ،وليا تم تسجيل كافة الممتلكبات والمنشبآت والمعبدات التبي تبم تحويلمبا مب قطباع
اتتصاتت إلم الشركة في  2مايو 2221م طتقبا ل للتقبويم البيي قامبت تبف الشبركة وتمسباادة ختبراء تقبويم محليبي
ودوليي  .وفيما يلي األسس الرئيسية المستخدمة في التقويم:
قيمة التقويم
األراضي
-

المتاني والمنشآت والمعدات

تكلفة اتستتدال المستملكة

( )2في ما ادا ما ورد في الفقرة ( )2أاف ه يتم تسجيل الممتلكات والمنشآت والمعدات التي تقتنيما المجموابة تالتكلفبة
التاريخية.
( )3تشمل تكلفبة الشبتكة جميبع النفقبات حتبم نقطبة التوصبيل للعميبل ،تمبا فبي يلبك أتعباإ المقاولبـي والمبواد والعمالبة
المتاشرة ،حتم تاريخ وضع هي ه األصول في الخدمة.
( )4يببتم احتسبباإ اسببتمفك الممتلكببات والمنشببآت والمعببدات تاسببتصناء األراضببي تاسببتخدام طريقببة القسببط الصاتببت الببم
األامار التشغيلية التقديرية لألصول حسإ ما يؤتي:
المتاني
شتكة ومعدات اتتصاتت
األصول األخرى

ادد السنوات
59 – 29
25 – 3
1-2

( )5يتم إصتات مصروفات ا صف والصيانة اند حدوصما .إت إيا كانت تزيد م ا نتاجية أو العمر التشبغيلي لألصبل،
وفي كلتا الحالتي تتم رسملتما.
( )6يتم تحديد المكاسإ والخسائر الناتجة م استتعاد/تيع الممتلكات والمنشآت والمعدات ويلك تمقارنة القيمة
المتحصلة مع القيمة الدفترية لألصول المستتعدة/المتااة وتدرج المكاسإ والخسائر في قائمة الدخل األولية
الموحدة.
( )7يتم تصنيف إيجارات الممتلكات والمنشآت والمعبدات التبي يبتم فيمبا تحويبل جبوهري لمنبافع ومخباطر الملكيبة إلبم
المجمواة كإيجبارات رأسبمالية .يبتم إصتبات ا يجبار الرأسبمالي فبي تباريخ نشبؤتف تالقيمبة العادلبة لألصبل أو القيمبة
الحاليببة للحببد األدنببم لببدفعات ا يجببار ،أيممببا أقببل .ويببتم تجزئببة كببل دفعببة م ب دفعببات ا يجببار إلببم جببزأي همببا
المصببروف التمببويلي الببيي يجببإ تحميلببف الببم دخببل السببنة الحاليببة والببنقص فببي قيمببة اتلتببزام ا ب اقببد ا يجببار
الرأسمالي.
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( )8يتم استمفك األصول المستؤجرة تموجإ إيجارات رأسمالية الم مدى األامار ا نتاجية لتلك األصول.
( )9يتم استمفك الموجودات الصاتتف الخاضعة لعقود حقوق اتمتياز الم امرها اتنتاجي أو مدة العقد أيمما أقصر.

 11تكاليف برامج الحاسب اآللي
- 2
( )1يتم رسملة التكاليف المتعلقة تترامج التشغيل والتطتيقات التي يتم شراإها م المورد حينما تفي تمعايير الرسملة،
ومنما تحسي القدرة ا نتاجية ألصل م األصول أو أ تزيد تشكل ملحوظ العمر ا نتاجي لألصل ،ويتم إطفاإها
الم فترة اتنتفاع تما.
( )2يتم رسملة تكاليف ترامج التشغيل المطورة داخليا ل إيا استوفت معايير الرسملة ،ومنما تخصيص مجمواة امل
داخلية معينة لتطوي ر الترامج وأ يمك تحديد التكاليف يات العفقة تسمولة ،ويتم إطفاإها الم فترة اتنتفاع
تما.
( )3يتم تحميل تكاليف ترامج التطتيقات المطورة داخليا ل كمصروفات اند حدوصما ،وإيا تعير تحديد تكلفة ترامج
أنظمة التشغيل تشكل منفصل ا تكاليف أجمزة الحاسإ اآللي يات الصلة فيتم تسجيل ترامج أنظمة التشغيل
كجزء م الجماز.
( )4تحمل تكلفة ا ضافات أو التعديفت أو امليات تطوير الترامج الفحقة سواء كانت تشغيلية أو تطتيقية
كمصروفات اند حدوصما.
( )5تحمل تكاليف التدريإ المرتتطة تترامج الحاسإ اآللي وتكاليف تحويل التيانات كمصروفات اند حدوصما.

 22-3األصول غٌر الملموسة
الشهرة
 تنشؤ الشمرة اند شراء حصة في الشركات التاتعة والمشاريع المشتركة .وتمصل زيادة تكلفة شراء حصبة
المجمواة ا القيمة العادلة لصافي األصبول للشبركة التاتعبة أو المشبروع المشبترك فبي تباريخ الشبراء.
واندما يكو هيا الفرق سالتا ل يتم تخفيض قيم األصول غير المتداولة ما ابدا اتسبتصمارات طويلبة األجبل
في األوراق المالية تالتناسإ تي قيمما الدفترية.
 يتم قياس الشمرة تالتكلفة وتخفض تؤي خسائر هتوط في قيمتما (إ وجدت).
حقوق الطٌف الترددي وتراخٌص الجٌل الثانً والثالث
يتم تسجيل هي ه األصول غير الملموسة اند الشراء تالتكلفة ويتم اطفاإها اتتدا لء مب تباريخ تقبديم الخدمبة تاسبتخدام
طريقة القسط الصاتت الم مدى اامارها ا نتاجية أو المدة النظامية أيمما أقصر.

 23-3الهبوط فً قٌمة األصول غٌر المتداولة
تقوم المجمواة تمراجعة األصول غير المتداولة تشكل دوري لمعرفة ما إيا كانت هنالبك مإشبرات البم وجبود هتبوط
في قيمتما الدفترية .ويتم في حالة وجود هي ه المإشرات تقدير القيمة الممك استردادها لألصل .وتستخدم لميا الغبرض
وحدة توليد النقد التي يتتع لما األصل في حالة تعير تقدير القيمة القاتلة لفسبترداد لألصبل تمفبرد ه .وتعتتبر الزيبادة فبي
القيمة الدفترية لألصل ا القيمة الممك استردادها هتوطا ل فبي قيمبة األصبل تسبجل كخسبارة فبي قائمبة البدخل األوليبة
الموحدة للفترة المالية التي تحدث فيما .وإيا صتبت مسبتقتفل زوال األسبتاإ التبي أدت إلبم المتبوط فبي قيمبة األصبل فيبتم
اكس خسارة هتوط القيمة (تاسبتصناء الشبمرة) وتصتبت كبدخل فبي قائمبة البدخل األوليبة الموحبدة فبي الفتبرة الماليبة التبي
تحدث فيما ،تما ت يتجاوز القيمة الدفترية التي كا م الممك تحديدها فيما لو لم يتم إصتات خسارة هتوط قيمة األصبل
في الفترات المالية الساتقة.
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 24-3االستثمارات
الشركات التابعة
يببتم تصببنيف الشببركات التببي تمببارس المجمواببة اليمببا السببيطرة كشببركات تاتعببة .وتعببرف السببيطرة تؤنمببا القببدرة الببم
استخدام ،أو توجيف استخدام ،أصول منشؤة أخرى تكتساإ منافع اقتصادية .يتدأ توحيد القوائم الماليبة للشبركات التاتعبة
ضم القوائم المالية األولية الموحدة للمجمواة ااتتارال م تاريخ السيطرة وينتمي تفقدانما.
االستثمار فً المشارٌع المشتركة
المشببروع المشببترك هببو ترتيببإ تعاقببدي تقببوم تموجتببف المجمواببة وأطببراف أخببرى تنشبباط اقتصببادي يخضببع للسببيطرة
المشتركة ويلك اندما تتطلإ القرارات اتستراتيجية المالية والتشغيلية المتعلقة تنشباطات المشبروع المشبترك الموافقبة
تا جماع م كل األطراف المشاركة في السيطرة.
الترتيتببات التعاقديببة التببي تتضببم تكببوي منشببؤة منفصببلة يكببو لكببل مشببارك فيمببا حصببة يشببار إليمببا كمشبباريع تحببت
السيطرة المشتركة.
يببتم احتسبباإ حصببة المجمواببة فببي المشبباريع تحببت السببيطرة المشببتركة فببي القببوائم الماليببة األوليببة الموحببدة تاسببتخدام
طريقببة التوحيببد التناسببتي ،حيببث يببتم تجميببع حصببة المجمواببة فببي كببل مب أصببول وخصببوم ودخببل ومصببروفات هببي ه
المشاريع مع التنود المناظرة لما في التيانات المالية للشركة.
تتم معالجة الشمرة الناتجة م شراء المجمواة لحصة في المشاريع تحت السيطرة المشبتركة وفقبا ل للسياسبة المحاسبتية
للمجمواة المتعلقة تالشمرة.
االستثمارات المسجلة وفق طرٌقة حقوق الملكٌة (الشركات الزمٌلة)
الشركات الزميلة هي تلك الشركات أو المنشآت األخرى التي تمبارس المجموابة اليمبا تبؤصيرال مممبا ل ولكنمبا ت تسبيطر
اليمببا ،وتببرتتط امومبا ل تببامتفك نسببتة  %59-29مب حقببوق التصببويت .التببؤصير الممببم هببو القببدرة الببم المشبباركة فببي
السياسات المالية والتشغيلية للشركات الزميلة دو التمك م السيطرة الم تلك السياسات.
تظمر الشركة استصماراتما في الشركات التي تإصر فيما تؤصيرال مممبا ل وفبق طريقبة حقبوق الملكيبة .وطتقبا ل لطريقبة حقبوق
الملكية ،يتم قيد اتستص مارات اند الشراء تالتكلفة ،ويتم تعديلما تعد يلك تمبا يخبص الشبركة مب صبافي دخبل (خسبارة)
الشركات المستصمر فيما وأرتاحما الموزاة وأي تغيرات فبي حقبوق ملكيتمبا ،ويلبك لبتعكس حصبة الشبركة فبي صبافي
أصول الجمة المستصمر فيما .وتظمر هي ه اتستصمارات في قائمبة المركبز المبالي األوليبة الموحبدة ضبم األصبول غيبر
المتداولببة ،ويظمببر مببا يخببص الشببركة م ب صببافي دخببل (خسببارة) الشببركات المسببتصمر فيمببا فببي قائمببة الببدخل األوليببة
الموحدة.
االستثمارات األخرى
يببتم تسببجيل اتسببتصمار فببي األوراق الماليببة المتاحببة للتيببع التببي ت تببإدي إلببم سببيطرة أو تببؤصير هببام الببم أسبباس القيم بة
العادلة ،وتحسإ القيمة العادلة لألوراق المالية المتاحة للتيع التبي تتبوفر لمبا قيمبة سبوقية البم أسباس هبي ه القيمبة .أمبا
األوراق المالية المتاحة للتيع التي ت يمكب تحديبد قيمتمبا العادلبة ،تسبتإ ابدم وجبود سبوق نشبط لتتادلمبا أو ابدم تبوفر
مإشرات أخبرى يمكب مب خفلمبا تحديبد القيمبة السبوقية تموضبواية ،فتكبو تكلفتمبا هبي التبديل للقيمبة العادلبة .ويبتم
إصتات المكاسإ والخسائر غير المحققة في تند مستقل ضم حقوق المساهمي في قائمة المركز المالي األولية الموحبدة
إ كانت جوهرية .ويتم إظمار الخسائر الناتجة ا اتنخفاض الدائم في القيمة العادلة تؤقل م التكلفة في قائمبة البدخل
األولية الموحدة للفترة التي يحدث فيما اتنخفاض.
يتم إصتات المكاسإ والخسائر الناتجة ا تيع األوراق المالية المتاحة للتيع خبفل الفتبرة التبي تحبدث فيمبا ،ويبتم اكبس
أي مكاسإ أو خسائر غير محققة تم إصتاتما ساتقا ل.
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يبتم تسببجيل اتسببتصمار فببي األوراق الماليببة التببي يحببتفظ تمببا إلبم تبباريخ اتسببتحقاق الببم أسبباس التكلفببة المعدلببة تمقببدار
اتستنفاد في العفوة أو الخصم ،إ وجدت .ويتم إظمار الخسائر الناتجة ا اتنخفاض غير المإقت في القيمبة العادلبة
ا تكلفتما ضم قائمة الدخل األولية الموحدة للفترة التي يحدث فيما اتنخفاض.

 25 -3الزكاة
تقوم المجمواة تاحتساإ وتسجيل مخصص الزكباة المتنبي البم أسباس الواباء الزكبوي ضبم القبوائم الماليبة األوليبة
الموحدة وفقا ل ألحكام وقوااد فريضة الزكاة الشراية فبي المملكبة .ويبتم تسبجيل الفروقبات الناتجبة اب البرتط الزكبوي
النمائي في الفترة التي يتم فيما ااتماد هيا الرتط م مصلحة الزكاة والدخل.

 26-3الضرائب
يتم احتساإ الضريتة للشركات المستصمر فيما خارج المملكة وفقا ل لألنظمة الضريتية المتتعة في تلدانما.
الضرائب المإجلة
يتم تسجيل الضرائإ المإجلة للشركات األجنتية فقط في حالة احتمبال وجبود أرتبا مسبتقتلية خاضبعة للضبريتة يمكب
مقاتلما استخدام الفروقات المإقتة لتلك الشركات .ويتطلإ هيا حكمبا ل يتعلبق تباألداء المبالي المسبتقتلي للشبركة األجنتيبة
التي قامت تإصتات الضريتة المإجلة.

 27-3مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة
يمصل مخصص مكافؤة نماية الخدمة متالف مستحقة تدفع للموظفي اند انتماء اقود املمبم ،وفقبا ل لألنظمبة المعمبول تمبا
في المملكة العرتية السعودية والدول المستصمر فيما.

 27-3معامالت العمالت األجنبٌة
عملة التعامل والعرض
يتم قياس التنود المضمنة في القوائم المالية األولية الموحدة لكل منشؤة في المجمواة تاسبتخدام املبة التيئبة اتقتصبادية
الرئيسة التي تعمل فيما المنشؤة "املة التعامل" .هي ه القوائم المالية األولية الموحدة يتم ارضما تاللاير السعودي.
المعامالت واألرصدة
يتم تحويل األرصدة تالعمفت األجنتية لألصول واتلتزامات النقدية محددة القيمة تاستخدام أسعار الصرف السبائدة فبي
تاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة.
يببتم تسببجيل المكاسببإ والخسببائر الناتجببة ا ب تسببوية معببامفت العمببفت األجنتيببة و المكاسببإ والخسببائر غيببر المحققببة
الناتجة ا تحويل األرصدة النقدية للعمفت األجنتية إلم اللاير السعودي في قائمة الدخل األولية الموحدة.
منشآت المجموعة (ترجمة القوائم المالٌة)
يتم تحويل النتائج والمراكز المالية لكل منشآت المجمواة التي لما املة تعامل مختلفة ا املة العرض كما يلي:
 تترجم تنود حقوق الملكية (ما ادا األرتا المتقاة) الم أساس سعر الصرف السائد في تاريخ اتستحواي.
 يترجم تند األرتا المتقاة كما يلي :األرتا المتقاة المترجمة في نماية العام الماضي مضافا ل إليما صبافي دخبل
الفتببرة األوليببة مب قائمببة الببدخل األوليببة الموحببدة المترجمببة مطروحبا ل منمببا قيمببة التوزيعببات المعلنببة مترجمببة
تسعر الصرف السائد وقت إافنما.
 اناصر قائمة الدخل األولية الموحدة يتم ترجمتما تاستخدام المتوسط المرجح لسعر الصرف خفل الفترة .أمبا
تنود المكاسإ والخسائر المممة فتترجم الم أساس سعر الصرف السائد وقت حدوصما.
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 كل فروقات تحويل العملة الناتجة يتم تسبجيلما فبي تنبد مسبتقل ضبم حقبوق المسباهمي إيا كانبت يات أهميبة
نستية.
واند تيع هي ه المنشآت جزئيا ل أو التخلص منما فإ الفروقات التي ستق تسجيلما ضم حقوق المساهمي يتم إصتاتما فبي
قائمة الدخل األولية الموحدة كجزء م مكاسإ أو خسائر التيع.

 28-3االلتزامات المحتملة
اتلتببزام المحتمببل هببو التببزام قببد ينشببؤ م ب أحببداث سبباتقة ووجببود ه سببيتؤكد فقببط توقببوع أو اببدم وقببوع حببدث أو أحببداث
مستقتلية غير مإكبدة ليسبت ضبم السبيطرة الكاملبة للمجموابة ،أو هبو التبزام حبالي غيبر مسبجل تسبتإ أنبف لبيس مب
المحتمل أ تدفقا ل خارجا ل للموارد سيكو مطلوتا ل لتسديد اتلتزام .وفي حالة ابدم إمكانيبة قيباس متلبف اتلتبزام تموصوقيبة
كافية فإ المجمواة ت تقوم تتسجيل اتلتزامات المحتملة لكنما تفصح انما في القوائم المالية األولية الموحدة.

 29-3تكلفة الخدمات
تمصل جميع التكاليف التي تكتدتما المجمواة لتقديم الخدمات ولما ارتتاط متاشر تا يرادات المتولدة م استخدام الشبتكة
ويتم إصتاتما في فترات تنفيي المكالمات يات الصلة تما فيما -:
 الرسوم الحكوميبة وهبي التكباليف المترتتبة البم المجموابة مقاتبل حقبوق تقبديم خبدمات اتتصباتت تالمملكبة
والدول المستصمر تما تما في يلك استخدام الطيف الترددي.
 رسببوم اسببتخدام الشببتكات الخارجيببة والمتمصلببة فببي تكبباليف الببرتط تشببتكات اتصبباتت أجنتيببة ومحليببة متعلقببة
تمكالمات امفء المجمواة.

 31-3المصروفات البٌعٌة والتسوٌقٌة
تمصل جميع التكاليف التي تكتدتما المجمواة ولما ارتتاط متاشر تتسويق وتوزيبع وتيبع الخبدمات .وتسبجل انبد حبدوصما
إيا لببم يتس ب تحديببد الفتببرات المسببتفيدة منمببا ،أمببا إيا أمك ب تحديببد الفتببرات المسببتفيدة فيببتم تحميلمببا الببم الفتببرات يات
الصلة.

 32-3المصروفات العمومٌة واإلدارٌة
تمصبل جميببع المصباريف التشببغيلية التبي تكتببدتما المجموابة والتببي ت يمكب رتطمببا تشبكل متاشببر تتكباليف الخببدمات أو
تالمصاريف التيعية والتسويقية .وتسجل انبد حبدوصما إيا لبم يتسب تحديبد الفتبرات المسبتفيدة منمبا ،أمبا إيا أمكب تحديبد
الفترات المستفيدة فيتم تحميلما الم الفترات يات الصلة.

 33-3ربح السهم
يتم احتساإ اائد السمم م األرتا الم أساس قسمة الدخل م العمليات التشغيلية والعمليات األخبرى ( المصبروفات
وا يرادات األخرى ) ،قتل استتعاد حقوق الملكية غير المسيطرة ،وصافي الدخل للفترة المالية ،البم المتوسبط المبرجح
لعدد األسمم القائمة خفل الفترة.

 34-3المشتقات المالٌة
تستخدم المجمواة األدوات المالية المشتقة دارة التعرض ألسعار الفائدة ومخاطر أسعار الصبرف األجنتبي  ،تمبا فبي
يلك العقود اآلجلة و سعر الفائدة لمتادلة العمفت .يتم قياس المشبتقات تشبكل متبدئي تالقيمبة العادلبة فبي تباريخ البدخول
للعقد المشتق ويتم تحقا إاادة قياسما تالقيمة العادلة في تاريخ كل فترة مشمولة تالتقرير .ويبتم اتاتبراف فبورا تبالرتح
أو الخسارة في قائمة الدخل األولية الموحدة  ،ما لم تك األداة المشتقة مخصصة وفعالة كؤداة تحوط  ،وفي هي ه الحالبة
يعتمد توقيت اتاتراف في قائمة الدخل األولية الموحدة الم طتيعة العفقة التحوطية.
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تخصص المجمواة مشتقات محددة إما كتحوطات الم القيمة العادلة لألصول والخصوم المعتبرف تمبا أو اتلتزامبات
غيببر المعتببرف تمببا تاسببتصناء مخبباطر العمببفت األجنتيببة (القيمببة العادلببة للتحببوط)  ،التحببوط م ب التقلتببات فببي التببدفقات
النقدية التي إما أ تعزى إلم مخاطر معينة ترتتط تؤصول وخصوم محددة أو مخاطر العمفت األجنتيبة فبي التزامبات
المنشؤة الغير معترف تما (تحوط التدفق النقدي).
التغيرات في القيمة العادلبة للمشبتقات التبي تبم تخصيصبما والمإهلبة كتحوطبات تالقيمبة العادلبة يبتم اتاتبراف تمبا فبي
قائمة الدخل األولية الموحدة  ،جنتا إلم جنإ مع أي تغيرات في القيمة العادلة لألصول أو الخصوم المغطاة .فبي حالبة
التحوط للتدفقات النقدية  ،يتم اتاتراف تالجزء الفعبال مب التغيبرات فبي القيمبة العادلبة للمشبتقات التبي تبم تخصيصبما
والمإهلة كتحوط للتدفقات النقدية في حقوق المساهمي  .الرتح أو الخسارة المتعلقبة تبالجزء غيبر الفعبال يبتم اتاتبراف
تف الم الفور في قائمة الدخل األولية الموحدة.
يتم التوقف ا إتتاع محاستة التحوط اندما تقوم المجمواة تإلغاء افقة التحوط ،أو تيع أداة تحبوط  ،أو إنماءهبا  ،أو
ممارستما أو أنما لم تعد تلتي متطلتات محاستة التحوط .أي رتح  /خسارة متراكمبة فبي يلبك الوقبت سبتتقي فبي حقبوق
المساهمي ويتم اتاتراف تما في قائمة الدخل األولية الموحدة اندما ت يكو حدوث المعاملة متوقعا ل.

 35-3األطراف ذات العالقة
تقوم المجمواة خفل دورة أامالما العادية تالتعامبل مبع أطبراف يات افقبة ويبتم ا فصبا اب جميبع العمليبات يات
األهمية النستية مع األطراف يات العفقة تغض النظر اب وجبود أو ابدم وجبود أرصبدة لمبي ه العمليبات تنمايبة الفتبرة
المالية .ويكو ا فصا ا العمليبات يات الطتيعبة المتماصلبة دفعبة واحبدة ابدا تلبك التبي يكبو فيمبا ا فصبا إفراديبا ل
ضروريا ل لفمم تؤصير العمليات تي يوي العفقة الم التيانات المالية للمجمواة.

 -4األصول غٌر الملموسة ،صافً
تتضم األصول غير الملموسة الشمرة الناتجة م شراء حصص الشركة في مجموابة تيناريبانج القاتضبة وشبركة إ
تي إس وشركة أوجيف لفتصاتت المحدودة ،إضافة لنصيإ الشركة م الشمرة المسبجلة فبي القبوائم الماليبة لمجموابة
تيناريانج القاتضة وشركة أوجيف لفتصاتت المحدودة.
والشركات المستصمر فيما التي نتج انما أصول غير ملموسة هي:
مجموعة بٌنارٌانج جً إس إم القابضة – مالٌزٌا:
تيناريانج الماليزية شبركة اسبتصمارية قاتضبة فبي دولبة ماليزيبا كانبت تمتلبك  %299مب مجموابة ماكسبيس القاتضبة
الماليزية ( )Maxisالتي تعمل في قطاع اتتصاتت المتنقلة في ماليزيا والتي لم تك مدرجة تالسوق المالية الماليزيبة،
وقد تم في شمر نوفمتر 2992م طر  %39مب أسبمم ماكسبيس لفكتتباإ العبام وأدرجبت تتعبا ل لبيلك ضبم شبركات
السوق المالية الماليزية ،وتيلك انخفضت نستة ملكية تيناريانج القاتضة في شركة ماكسيس إلم .%09
لدى تيناريانج القاتضة استصمارات أخرى في شركات اتصباتت تعمبل فبي كبل مب المنبد ( شبركة إيرسبيل ) Aircel -
وإندونيسيا ( شركة إ تي أس .)AXIS -
وقد حازت شركة اتتصاتت السعودية الم نستة  %25م مجمواة تيناريانج في ستتمتر 2990م والتبالف رأسبمالما
 29مليار رينجت ماليزي أي ما يعادل حوالي  22مليار لاير سعودي.
شركة إن تً إس ( – )AXISجمهورٌة اندونٌسٌا:
حصلت شركة إ تي إس الم رخصة تشغيل شتكة الماتف الجوال تتقنية الجيل الصالث في اندونيسيا ،وقبد تبدأت تتقبديم
خدماتما التجارية في الرتع األول م اام 2991م تالسوق اتندونيسية .حازت شركة اتتصاتت السعودية البم نسبتة
 %52م شركة إ تي إس في ستتمتر 2990م والتالف رأسمالما  3،2تريليو روتية اندونيسية أي مبا يعبادل حبوالي
 2،3مليار لاير سعودي.
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شركة أوجٌه لالتصاالت المحدودة – دولة اإلمارات العربٌة المتحدة:
شركة أوجيف لفتصاتت المحدودة هي شبركة قاتضبة مسبجلة فبي إمبارة دتبي تدولبة ا مبارات العرتيبة المتحبدة ولبديما
استصمارات في شركات تعمل في قطاع اتتصباتت فبي تركيبا وجنبوإ أفريقيبا .حبازت الشبركة البم نسبتة  %35مب
شركة أوجيف لفتصاتت في أتريل 2991م والتبالف رأسبمالما  3،5مليبار دوتر أمريكبي أي مبا يعبادل حبوالي 23،2
مليار لاير سعودي.
شركة االتصاالت الكوٌتٌة ( ( )VIVAش.م.ك.م)– دولة الكوٌت :
حبازت شبركة اتتصبباتت السبعودية فببي ديسبمتر 2990م الببم نسبتة  %26مب رأسبمال شببركة اتتصباتت الكويتيببة
( )VIVAالتالف  59مليو دينار كويتي أي ما يعادل حوالي  659مليو لاير سعودي ،وتعمل هبي ه الشبركة فبي مجبال
خدمات الماتف الجوال في السوق الكويتي  ،وقد تدأ التشغيل التجاري لما في  4ديسمتر 2991م.
إس تً سً البحرٌن (( )VIVAش .م .ب .م) – مملكة البحرٌن:
تؤسست إس تي سي التحري (( )VIVAش .م .إ .م) في فتراير 2992م تمملكة التحري  ،وتمتلك شركة اتتصباتت
السعودية نستة  %299م رأسمالما التالف  05مليو دينار تحرينبي أي مبا يعبادل حبوالي 059مليبو لاير سبعودي ،
وتعمل هي ه الشركة في كافبة خبدمات اتتصباتت المتنقلبة واتتصباتت الدوليبة والنطباق العبريض والخبدمات األخبرى
يات الصلة تالسوق التحرينية ،وقد تدأت التشغيل التجاري في  3مارس 2929م.
وفيما يلي تفاصيل األصول غير الملموسة ،صافي:
(تآتف الرياتت السعودية)
تراخيص
الشمرة الناتجة م توحيد القوائم المالية
افمات تجارية وافقات تعاقدية
حقوق استخدام الطيف الترددي
الشمرة الناتجة م شراء حصة  %25في مجمواة تيناريانج القاتضة
الشمرة الناتجة م شراء حصة  %35في شركة أوجيف لفتصاتت المحدودة
الشمرة الناتجة م شراء حصة  %52في شركة إ تي إس
أخرى

3122م
26،717،167
6،713،774
4،737،267
3،697،777
2،764،225
837،496
724،292
2،121،358
42،947،619

3121م
25،531،310
5،220،036
4،220،122
326،222
2،053،224
126،325
023،222
162،562
22،525،225

 - 4المرابحات والقروض
وتتمصل في:
(تآتف الرياتت السعودية)
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

3122م

3121م

8،546،895
34،643،318

5،112،326
23،232،232

42،978،213

22،121،535

يتلف نصيإ المجمواة مب مراتحبات وقبروض الشبركات المسبتصمر فيمبا كمبا فبي  32مبارس 2922م متلبف 22،219
مليو لاير سعودي.
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شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2111م ( غير مراجعة )

 - 5تكلفة الخدمات
تتكو تكلفة الخدمات مما يؤتي:
(تآتف الرياتت السعودية)

رسوم استخدام الشتكات الخارجية
الرسوم الحكومية ( * )
إصف وصيانة
تكاليف الموظفي
إيجارات معدات وممتلكات وسيارات
مصروفات المرافق
أخرى

الصفصة أشمر المنتمية في  32مارس
3122م

3121م

2،957،771
2،682،774
723،953
732،357
373،949
263،343
398،982
6،687،874

2،293،556
2،420،053
145،410
056،492
261،206
43،364
224،229
5،352،065

"أخرى" تشمل تنودال متنواة أهمما :مصاريف طتااة تطاقات هاتفية و مصاريف استشارات ومصاريف أم وسبفمة
ومصاريف تريد وتوصيل.
(*) فيما يلي تفاصيل الرسوم الحكومية:
(تآتف الرياتت السعودية)

الصفصة أشمر المنتمية في  32مارس
3122م

الشركة
تاقي شركات المجمواة

2،182،319
611،665
2،682،774

3121م
2،912،200
345،006
2،420،053

 -7المصروفات البٌعٌة والتسوٌقٌة
تتكو المصروفات التيعية والتسويقية مما يؤتي:
(تآتف الرياتت السعودية)

الصفصة أشمر المنتمية في  32مارس
3122م

دااية وإاف
تكاليف الموظفي
مصروف الديو المشكوك في تحصيلما
طتااة تطاقات هاتفية ومستلزمات مكتتية
إصف وصيانة
أخرى

739،997
591،974
436،424
232،479
34،477
333،628
2،824،647

3121م
696،642
412،056
460،265
295،432
20،149
201،111
2،161،139

"أخرى" تشمل تنودال متنواة أهمما :إيجبارات معبدات وممتلكبات وسبيارات ومصبروفات تريبد وتوصبيل ومصباريف
أم وسفمة .
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شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2111م ( غير مراجعة )

 -7المصروفات العمومٌة واإلدارٌة
تتكو المصروفات العمومية وا دارية مما يؤتي:
(تآتف الرياتت السعودية)

الصفصة أشمر المنتمية في  32مارس
3122م

تكاليف الموظفي
إصف وصيانة
إيجارات معدات وممتلكات وسيارات
استشارات وأتعاإ قانونية وممنية
مصروفات المرافق
أخرى

562،767
94،521
71،975
73،786
54،572
258،331
871،597

3121م
435،220
15،992
64،166
22،231
20،525
221،036
132،222

"أخرى" تشمل تنودال متنوابة أهممبا :أقسباط تبؤمي ومسبتلزمات مكتتيبة ومصبروفات شبح ومناولبة وتريبد وتوصبيل
ومصاريف أم وسفمة.

 -8االستهالك واإلطفاء
يتكو اتستمفك وا طفاء مما يؤتي:
(تآتف الرياتت السعودية)

الصفصة أشمر المنتمية في  32مارس
3122م

استمفك
إطفاء

3121م

2،837،874
428،787

2،144،022
262،144

3،256،759

2،296،566

 -9اإلٌرادات والمصروفات األخرى -أخرى،بالصافً
يتكو هيا التند مما يؤتي:
(تآتف الرياتت السعودية)

الصفصة أشمر المنتمية في  32مارس
3122م

إيرادات متنواة
( خسائر )  /مكاسإ تغير أسعار العمفت األجنتية
مصروفات متنواة
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446،735
()466،544
()565،538
()575،347

3121م
329،954
291،610
()242،542
262،222

شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2111م ( غير مراجعة )

 -21االرتباطات وااللتزامات المحتملة
االرتباطات
(أ) تببدخل المجمواببة خببفل ممارسببة نشبباطما اتاتيببادي فببي ارتتاطببات متعلقببة تمصببروفات رأسببمالية جوهريببة
وتصببورة أساسببية فيمببا يتعلببق تمشببرواات توسببعة الشببتكة  .تلغببت ارتتاطببات المصببروفات الرأسببمالية
القائمببة كمببا فببي  32مببارس 2922م حببوالي  2،305مليببو لاير سببعودي ( 32مببارس 2929م3،966 :
مليو لاير سعودي).
أراض ومتببا ٍ تسببتخدامما فببي امليببات المجمواببة تموجببإ تعمببدات إيجببار تشببغيلية تنتمببي فببي
(إ) يببتم اسببتئجار
ٍ
تواريخ مسبتقتلية مختلفبة .وقبد تلبف إجمبالي مصبروفات ا يجبار تموجبإ اقبود ا يجبار التشبغيلية خبفل الرتبع
األول 2922م متلف  210مليو لاير سعودي ( الرتع األول 2929م 200 :مليو لاير سعودي).
االلتزامات المحتملة
تتعببرض المجمواببة خببفل ممارسببة نشبباطما اتاتيببادي جببراءات قانونيببة ودابباوى قضببائية ومطالتببات أخببرى .وت
يتوقع أ يكو لما تؤصير جوهري البم مركبز المجموابة المبالي أو نتبائج املياتمبا المتينبة فبي القبوائم الماليبة األوليبة
الموحدة.

 -22األدوات المالٌة
القٌمة العادلة
هي المبلغييلالمييكناأب ييمابمامييملالييلابل سمي ابتييمابيا ييسلساممميةللالييأماب يتلااب غبي ايتلالي ا ي الممب بييمايل ييتي امب بييما
ع سمي .اإ القيمة المسجلة لكل األدوات المالية تقارإ قيمتمبا العادلبة كمبا فبي  32مبارس 2922م و 2929م والمتينبة
في ما يؤتي:ا
 تعتتر القيمة العادلة لكل م النقد وما يماصلف ،حساتات المديني والدائني واألرصدة المدينة والدائنة
األخرى مقارتة للقيمة المسجلة نتيجة لطتيعة فترتما قصيرة األجل.
 تستند القيمة العادلة لألسمم في األسواق النشطة وفقا ل ألسعار السوق.
 تستند القيمة العادلة للسندات الحكومية والقروض الم التدفقات النقدية المخصومة.
الامبمقسالإلسلتةابمالمقأب المب سم امغبيجيسلتايلمب غيل تالمب مأ المخ ت ال مبجبيع امخمغاا ثأ لًتاعماقأبمه المس متأ .
مخاطر معدالت العوائد
هي مخاطر متعددة تتعلق تتؤصير التغيرات في معدتت العوائد في السوق الم المركز المالي للمجمواة وتدفقاتما
النقدية .وتدير المجمواة تدفقاتما النقدية ا طريق مراقتة التوقيت تي التدفق النقدي المحصل والتدفق النقدي
المستخدم .ويتم استصمار الفائض النقدي لزيادة دخل المجمواة م العوائد م خفل أرصدة يحتفظ تما كمراتحة
وودائع قصيرة وطويلة األجل .إت أ مخاطر معدتت العوائد في هيا الخصوص ت تعتتر جوهرية.
مخاطر تغٌر أسعار الصرف
هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية تستإ التغيرات في أسعار صرف العمفت األجنتية .تقوم ا دارة
تمراقتة تقلتات أسعار صرف العملة األجنتية والدخول في اتفاقيات تحوط اند الحاجة ،للحد م مخاطر تغير أسعار
الصرف  ،كما أ العملة الرسمية للمجمواة هي اللاير السعودي وهو العملة األساسية التي تتعامل تما المجمواة
وسعر ه صاتت حاليا ل وتمامش تسيط مقاتل الدوتر األمريكي.
مخاطر االئتمان
ه ي مخاطر ادم قدرة األطراف األخرى الم الوفاء تالتزاماتما تجا ه المجمواة مما يإدي إلم تكتد المجمواة
لخسارة مالية .تتكو األدوات المالية التي قد تعرض المجمواة لمخاطر تركز المديونية تشكل رئيسي م
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شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2111م ( غير مراجعة )

األرصدة النقدية وحساتات المديني  .تقوم المجمواة تإيداع أرصدتما النقدية في ادد م المإسسات المالية يات
القدرات اتئتمانية العالية وتتاشر سياسة للحد م حجم أرصدتما الموداة في كل مإسسة مالية .وت تعتقد
المجمواة توجود مخاطر ادم كفاءة كتيرة م هي ه المإسسات المالية .وت تعتقد المجمواة أنما ارضة لمخاطر
تركز المديونية في ما يتعلق تحساتات المديني نظرال لقاادة مشتركيما المتنواة (سكنية ،ممنية ،مإسسات تجارية
كترى ومإسسات اامة) التي تعمل في مجاتت امل متنواة موزاة الم مناطق اديدة.
مخاطر السٌولة
هي مخاطر تعرض المجمواة لصعوتات في الحصول الم األموال الفزمة لمقاتلة اتلتزامات المرتتطة تاألدوات
المالية .تدار السيولة ا طريق التؤكد تشكل دوري م توفرها تمقادير كافية لمقاتلة أية التزامات مستقتلية .وت
تعتتر المجمواة أنما ارضة لمخاطر جوهرية متعلقة تالسيولة.
ِ

 -23المشتقات المالٌة
أترمت المجمواة اتفاقيات لمقايضة سعر الفائدة للتحوط م مخباطر تقلتبات سبعر الفائبدة المتوقبع مب التبدفقات النقديبة
المستقتلية فيما يتعلق تسعر الفائدة المتغير لديونما .المتلف األصلي والقيمة العادلة لألصبر الفعبال لمبي ه التحوطبات تتباريخ
 32مارس 2922م هو  6،265مليو لاير سعودي و  591مليو لاير سعودي الم التوالي الما ل تؤ القيمة العادلبة
لألصر الفعال لمي ه التحوطات تظمر م ضم اتحتياطيات األخرى في قائمة المركز المالي األولية الموحدة.
تم أظمار األصبر التراكمبي للمشبتقات الماليبة فبي القبوائم الماليبة األوليبة الموحبدة كمبا فبي  32مبارس 2922م ولبم يبتم
إاادة ارض أصر المشتقات المالية الم أرقام المقارنة كونما غير يات أهمية نستية.

 -24المعلومات القطاعٌة
 وفقا ً ألنشطة المجموعة الرئٌسٌةقامت المجمواة تتحديد قطاااتما التشغيلية الرئيسة الم أساس نوع الخدمات المقدمة م قتل المجمواة وتتم
المعامفت تي القطااات التشغيلية وفقا ل لألحكام والشروط التجارية المعتادة .ت يوجد هناك إيرادات أو مصاريف
جوهرية هامة أخرى تي القطااات.
تتمصل القطااات التشغيلية الرئيسة للمجمواة في:
 قطاع الجوال ،وتشمل خدماتف الرئيسة :الماتف الجوال وخدمات الجيبل الصالبث والتطاقبات مسبتقة البدفع والتجبوال
الدولي والرسائل.
 قطاع الماتف ،وتشمل خدماتف الرئيسة :الماتف الصاتت وهواتف التطاقة واتتصال التيني واتتصاتت الدولية.
 قطببباع المعطيبببات ،وتشبببمل خدماتبببف الرئيسبببة :البببدوائر المبببإجرة لنقبببل التيانبببات وخبببط العميبببل الرقمبببي)(DSL

وا نترنت.
 غير الموزاة :وتشمل تعض العناصر التي ت يمك رتطما تالقطااات التشغيلية الرئيسة للمجمواة.
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شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2111م ( غير مراجعة )

وقد كانت المعلومات وفقا ً ألنشطة المجموعة للفترة المنتهٌة فً  42مارس 3121م على النحو التالً :

(تآتف الرياتت السعودية)

الجوال

الهاتف

المعطٌات

غٌر موزعة

اإلجمالً

03،422

22،522،632

إيرادات الخدمات

1،309،424

2،322،442

2،054،330

إيرادات الرتط التيني

542،912

2،524،103

292،442

2،330،325

مصروفات الرتط التيني

()2،513،690

()492،244

()352،144

()2،330،325

صافي إيرادات الخدمات

0،320،121

3،524،301

2،693،234

03،422

22،522،632

اتستمفك وا طفاء

210،221

239،624

243،902

44،245

2،296،566

صافي الدخل

2،212،121

242،552

334،192

4،146

2،002،925

إجمالي األصول

49،229،401

30،542،235

5،066،254

24،442،052

290،102،621

إجمالي الخصوم

24،222،909

25،262،993

220،222

25،322،692

56،462،523

وٌبٌن الجدول التالً المعلومات وفقا ً ألنشطة المجموعة الرئٌسٌة للفترة المنتهٌة فً  42مارس 3122م :
الهاتف

المعطٌات

(بآالف الرٌاالت السعودٌة)

الجوال

إٌرادات الخدمات

8،723،595

3،256،547

3،321،556

غٌر موزعة
217،936

اإلجمالً
24،177،411

إٌرادات الربط البٌنً

749،379

2،867،631

446،166

()29،962

3،821،894

مصروفات الربط البٌنً

()2،546،577

()644،794

()832،684

()31،252

()3،821،894

صافً إٌرادات الخدمات

7،827،387

4،578،374

2،734،927

77،844

24،177،411

االستهالك واإلطفاء

2،111،477

964،947

257،198

55،349

3،256،759

صافً الدخل

2،624،383

()92،525

439،153

()277،787

2،674،235

إجمالً األصول

54،576،572

48،829،588

7،826،431

37،496،882

227،597،261

إجمالً الخصوم

31،661،378

23،573،737

3،168،749

37،659،435

73،741،867
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2111م ( غير مراجعة )

 وفقا ً لعملٌات المجموعةقامت المجمواة تتقسيم املياتما التشغيلية الرئيسية إلم امليات محلية ودولية.
وٌبٌن الجدول التالً المعلومات وفقا ً لعملٌات المجموعة:
الربع األول 3121م
العملٌات الدولٌة

العملٌات المحلٌة
شركة
الخلٌج
لإلعالم
الرقمً
القابضة

شركة
االتصاالت
الكوٌتٌة

شركة إن
تً إس

شركة أوجٌه
لالتصاالت
المحدودة

مجموعة
بٌنارٌانج
جً إس إم
القابضة

ا يرادات التشغيلية

1،652،229

25،622

35،339

222،650

23،294

2،094،439

126،422

إجمالي األصول ( * )

02،099،336

2،650،945

340،062

2،209،329

2،326،952

23،535،244

22،029،929

(بآالف الرٌاالت
السعودٌة)

المملكة العربٌة
السعودٌة

إس تً
سً
البحرٌن

( * ) تتلف قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة تاألصول غير الملموسة والمعامفت مع األطراف يات العفقة متلف (  ) 23،605،259ألف لاير.
الربع األول 3122م
العملٌات الدولٌة

العملٌات المحلٌة
شركة
الخلٌج
لإلعالم
الرقمً
القابضة

شركة
االتصاالت
الكوٌتٌة

شركة إن
تً إس

شركة أوجٌه
لالتصاالت
المحدودة

مجموعة
بٌنارٌانج
جً إس إم
القابضة

ا يرادات التشغيلية

8،697،927

265،216

77،685

367،794

71،713

3،875،854

2،164،567

إجمالي األصول ( * )

75،715،698

3،171،731

478،356

2،717،162

3،367،373

37،173،958

34،519،872

(بآالف الرٌاالت
السعودٌة)

المملكة العربٌة
السعودٌة

إس تً
سً
البحرٌن

( * ) تبلغ قٌمة تسوٌات توحٌد القوائم المالٌة المتعلقة باألصول غٌر الملموسة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة مبلغ (  ) 24،884،666ألف لاير.
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شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2111م ( غير مراجعة )

 -25األحداث الالحقة
 تناء الم موافقة الجمعية العامة العادية لمساهمي الشبركة والمنعقبدة فبي  21مبارس 2922م البم توزيبع أرتبا اب
الرتع الراتع م اام 2929م تواقع  9،05لاير لكل سبمم وتإجمبالي متلبف قبدر ه  2،599مليبو لاير سبعودي فقبد تبم
يوم األرتعاء  23أتريل 2922م توزيع األرتا المستحقة لمساهمي الشركة .
 فببي  2مببارس 2922م وقعببت شببركة اتتصبباتت و شببركة ماكسببيس (  ) MCBأحببدى الشببركات المملوكببة تالكامببل
لمجمواة تيناريانج اتفاقية إاادة هيكلبة تسبتصمارهما المشبترك فبي شبركة إ تبي إس اتندونيسبية المعروفبة تعفمتمبا
التجارية ( آكسس ) والتي تنص الم حصول شركة اتتصباتت السبعودية البم حقبوق السبيطرة فبي إدارة شبركة إ
تي إس اتتداء م التاريخ الفعلي لتنفيي كافة تنود هي ه اتتفاقية .
وقد حظيت هي ه اتتفاقية البم موافقبة الجمبات التنظيميبة المختصبة فبي اندونيسبيا كمبا تبم تنفيبي كافبة الشبروط الفزمبة
تمام اتتفاقية تتاريخ  6أتريل 2922م واليي ترتإ اليف األتي:
 تقوم شركة ماكسيس تتقديم قرض تمتلف  62مليو دوتر أمريكي أي ما يعادل حوالي  252مليو لاير سعوديلشركة إ تي إس.
 تقوم شركة ماكسيس تإافاء شبركة إ تبي إس مب كافبة القبروض المسبتحقة لمبا البم شبركة إ تبي إس والتالغبة 422مليو دوتر أمريكي أي ما يعادل حوالي  2،545مليو لاير سعودي .
 تقوم شركة ماكسيس تالتنازل ا ملكية  2،164،412،425سمم م األسمم المملوكة لما في شبركة إ تبي إسإلم شركة اتتصاتت السعودية مما يترتإ اليف زيادة حصة شركة اتتصاتت السعودية المتاشرة في شبركة إ
تي إس مب  %52إلبم  %19،2وانخفباض حصبة ماكسبيس مب  %44إلبم  %24،2مبع تقباء الشبريك المحلبي
الم حصتف التالغة .%5
 تلتببزم شببركة اتتصبباتت السببعودية تتقببديم قببرض أخببر تمتلببف حببوالي  302مليببو دوتر أمريكببي أي مببا يعببادل 2،322مليو لاير يدفع حسإ حاجة شركة إ تي إس التشغيلية.
 تتكفل شركة اتتصاتت السعودية تتقديم خطاإ مساندة تغرض الحصبول البم التمويبل التنكبي البفزم لشبركة إتي إس حسإ حاجة خطة العمل التوسعية للخمس سنوات القادمة .
وحيث أ هي ه العملية اكتملت في  6أتريل 2922م فؤ إصتات أصرها سيظمر فبي القبوائم الماليبة األوليبة الموحبدة للرتبع
الصاني 2922م .لم يتم ا فصا ا األصر المالي خفل هيا الرتع لعدم اكتمال المعالجات المحاستية الناتجة ا تغيّبر
نسإ الملكية وحدوث السيطرة وقياس اتنخفاض في اتستصمار وا افاء ا القرض لدى شبركة ماكسبيس والمرتتطبة
تتوحيد القوائم المالية حتم تاريخ إصدار هي ه التيانات المالية األولية الموحدة.
 ااتمببد مجلببس ا دارة فببي اجتمااببف المنعقببد يببوم الصفصبباء  25جمبباد األولببم 2432هببـ (الموافببق  22أتريببل 2922م)
القوائم المالية األولية الموحدة للرتع األول 2922م وأقرّ تتوزيع أرتا أولية مقدارها  2،999مليو لاير اب الرتبع
األول م اام 2922م تواقع  9.59لاير ا كل سمم.

 -26إعادة تصنٌف
لقد تم إابادة تصبنيف تعبض أرقبام المقارنبة للفتبرة المنتميبة فبي  32مبارس 2929م لتتماشبم مبع التصبنيف المسبتخدم
للفترة المنتمية في  32مارس 2922م.
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