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عادات التاي توصاإت إليااا التوّسع في شبكات ونظم االتصاالت وتطويرهاا ناط طرياق اساتخدام  حاده األواازة والم .د 

  تقنية االتصاالت خصوصاً في موال تقديم الخدمات وإدارتاا.

توفير المعإومات والتقنيات واألنظمة المعتمدة نإى المعإومات لإعمالء بما في ذلك إنداد وطبع وتوزيع  دلاة الااات   .ه 

زمة لنقل خــدمات اانإنترناتب بماا ال واألدلة التوارية والنشرات والمعإومات والبيانات وتوفير وسائل االتصال الال

هااـ وخاادمات الحاساا  اعلااي العامااة  0401/  01/  32تاااري  بب 062ع قااـرار موإااو الااوزراء رقاام ايتعااـارم ماا

وغير ذلك مماا يتعإاق بشنشاطة االتصااالت  و الخادمات التاي تقادماا الشاركة ساواء كااط ذلاك ألغارام انإناالم  و 

   خرى تراها الشركة مناسبة. التوارة  و الدناية  و  ية  غرام

توااارة الومإااة والتوزئااة واسااتيراد وتصاادير وشااراء وامااتالك وتااشوير وتصاانيع وتسااويق وبيااع وتطااوير وتصااميم  .و 

وتركي  وصيانة  وازة ومعدات ومكوناات شابكات االتصااالت المختإفاة بماا فاي ذلاك الشابكات اللابتاة والمتحركاة 

األخارى وتقاديم الخادمات والقياام بشنماال المقااوالت  والممتإكاات الفكرياةالحاسا  اعلاي والخاصة  وكاذلك بارام  

  المتعإقة بشبكات االتصاالت المختإفة.

  استلمار نقارات الشركة وما قد يترت  نإى ذلك مط بيع وشراء وتشوير وإدارة وتطوير وصيانة. .ز 
 

ت  و الايئاات األخارى الساعودية ولاا فضالً نط ذلك  ط تؤسو شاركات  خارى و ط تشاترك ماع الشاركات والمؤسساا

واألونبية التي تزاول  نماالً شبياة  و مكمإة ألنمالاا  و التي قد تعاوناا نإى تحقياق غرضااا  و  ط تشاترياا كإااا  و 

 وزءاً مناا.
 

 السياسات المحاسبية الهامة -2
 

 العربياة الساعودية المتعاار  نإيااا فاي الممإكاةالمرفقة وفقاً لمعاايير المحاسابة القوائم المالية األولية الموحدة تم إنداد 

لإموموناة القاوائم المالياة الموحدة األولية . وتتضمط القوائم المالية والصادرة نط الايئة السعودية لإمحاسبيط القانونييط

 .م3102 سبتمبر 21لإشركة وشركاتاا التابعة والزميإة والمشاريع المشتركة لإفترة المنتاية في 
 

تتفااق السياسااات المحاساابية الاامااة المتبعااة فااي إنااداد القااوائم الماليااة األوليااة الموحاادة المدروااة  دناااه مااع السياسااات 

فيمااا ناادا السياسااة  م3103ديساامبر  20المحاساابية المبينااة فااي القااوائم الماليااة الموحاادة المراوعااة لإساانة المنتايااة فااي 

وسياساة  ب04-3اإنظر  3102يناير  0لتي يسرى مفعولاا إبتداءاً مط المتعإقة باالستلمارات في المشاريع المشتركة وا

 .ب02-3االصول غير المتداولة المحتفظ باا برسم البيع ا إنظر 
 

األرصدة والمعامالت داخل المومونة و ية مكاس  غير محققة ناتوة مط المعامالت داخل المومونة   إذا كانات ذات 

 الموحدة.األولية اد القوائم المالية  همية نسبية  يتم استبعادها نند إند
 

العربيااة السااعودية وفقاااً لمعااايير المحاساابة المتعااار  نإياااا فااي الممإكااة القااوائم الماليااة األوليااة الموحاادة يتطإاا  إنااداد 

اسااتخدام التقااديرات المحاسااابية واالفتراضااات التااي تاااؤلر فااي مباااالف األصااول والخصااوم وانإفصاااا  نااط األصاااول 

مبالف انإيرادات والمصاروفات خاالل فتارة القاوائم  نطوالقوائم المالية األولية الموحدة وااللتزامات المحتمإة في تاري  

 .الموحدة األولية المالية
 

 ات المحاسبية:في ما يلي ملخص ألهم السياس
 
 أسس التوحيد 0 -3
 

 الشركات التابعة
 

نإياااا الساايطرة كشااركات تابعااة. وتعاار  الساايطرة بشناااا القاادرة نإااى  المومونااةيااتم تصااني  الشااركات التااي تمااارو 

استخدام   و توويه استخدام   صول منششة  خرى الكتسا  منافع اقتصادية. يبد  توحيد القوائم المالياة لإشاركات التابعاة 

 .ضمط القوائم المالية األولية الموحدة لإمومونة انتباراً مط تاري  السيطرة وينتاي بفقداناا
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 الموحدة فترة القوائم المالية 3-3
 

 تبد  السنة المالية لإمومونة في  ول يناير وتنتاي بنااية شار ديسمبر مط كل نام ميالدي. 
 

 النتائج األولية 3-0
 

 .نتائ  العمإيات لإفترة األولية قد ال تكوط مؤشراً دقيقاً لنتائ  العمإيات نط كامل السنة
 

ُتعد القوائم المالية األولية الموحدة وفقاً لمنا  تكامل الفترات الدورية والاذي يعتبار كال فتارة ماط فتارات السانة المالياة  

 .خاللااوزءاً مكمالً لإسنة المالية. وبموو  ذلك يتم إلبات إيرادات ومكاس  ومصروفات وخسائر الفترة 
 
 النقد وما يماثله 3-4
 

النقااد فااي الصااناديق واألرصاادة لاادى البنااوك واالسااتلمارات ناليااة الساايولة ذات فتاارة اسااتحقاق يشاامل النقااد ومااا يمالإااه 

 وفيما ندا ذلك تصن  استلمارات قصيرة األول. يوماً  و  قل مط تاري  شرائاا 91قدرها 
 
 حسابات المدينين 3-5
 

يظار رصايد حساابات المادينيط بصاافي القيماة القابإاة لإتحقاق التاي تملال قيماة الفاواتير مضاافاً إليااا انإياراد المساتحق 

 المتعإق برسوم االستخدام غير المفوترة ناقصاً مخصص الديوط المشكوك في تحصيإاا. 
 
 مقاصة الحسابات 3-6
 

تتضامط بمووبااا إواراء مقاصاة بشاكل   خارىالمومونة اتفاقيات مع مشغإي شبكات اتصاالت خاروية و واات  ىلد

 .  األخرىالدائنة لنفو المشغل الخاروي  و الواات حيه يتم مقاصة األرصدة المدينة ودوري مع تإك الواات ب
 
 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 3-7
 

بدراسة حسابات المدينيط لتكويط المخصصات الالزمة لمواواة المشكوك في تحصيإه مناا  ويرانى  المومونةتقوم 

  تسويات دولية  ... ال ب وفئة خدمات معطياتنند تكويط المخصص نوع الخدمة المقدمة اووال  خطوط لابتة  

 في تحصيل الديوط السابقة والحالة االقتصادية العامة. المومونةالعميل والعمر الزمني لإديط  وخبرة 
 
 المخزون 3-8
 

يتم تسويل المخزوط  الذي يتكوط بشكل  ساسي مط كوابل وقطع غيار ومستاإكات  باستخدام متوسط التكإفة المروح 

المعدات صاٍ  مط المخصصات. يتم تسويل بنود المخزوط التي تعتبر وزءاً  ساسياً مط  صول الشبكة  ملل 

االحتياطية لإطوارئ التي ال يمكط نقإاا مط المقسم  ضمط بنود الممتإكات والمنشآت والمعدات. وتسول بنود 

 .األنمال الر سمالية تحت التنفيذ  نط رفع كفاءة وتوسعة الشبكة ضمط المخزوط المووودة في نادة المقاول المسئول
 

بتكويط مخصص لإمخزوط المتقادم والبطيء الحركة وذلك بناًء نإى دراسة حركة المخزوط بشكل  المومونةتقوم 

منفصل لألصنا  الرئيسية. ونندما يكوط هذا انإوراء غير نمإي  يتم تكويط المخصص نإى  ساو مومونات  و 

إوراء تخفيم ووهري    فئات مط  صنا  المخزوط  نإى  ط يرانى التشكد مط  ط األصنا  الفردية التي قد تتطإ

 في قيمتاا قد تم  خذها في االنتبار نند تكويط المخصص.
 
 الممتلكات والمنشآت والمعدات واالستهالك 3-9
 

ببياناات تاريخياة تفصايإية كافياة لتساويل الممتإكاات والمنشاآت قطااع االتصااالت م  لام يحاتفظ 0991مايو  3قبل  (1)

والمعدات وفق التكإفة التاريخية  ولذا تم تسويل كافة الممتإكاات والمنشاآت والمعادات التاي تام تحويإااا ماط قطااع 

ط م طبقااً لإتقاويم الاذي قامات باه الشاركة وبمسااندة خباراء تقاويم محإياي0991مايو  3االتصاالت إلى الشركة في 

 ودولييط. 
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 وفيما يإي األسو الرئيسية المستخدمة في التقويم: (2)

 قيمة التقويم    األراضي  -     

 تكإفة االستبدال المستاإكة  المباني والمنشآت والمعدات -      
 

بالتكإفاة  ب  ناله يتم تسويل الممتإكات والمنشآت والمعدات التي تقتنياا الموموناة 0ب في ما ندا ما ورد في الفقرة ا2ا

 التاريخية.
 

تشمل تكإفاة الشابكة ومياع النفقاات حتاى نقطاة التوصايل لإعميال  بماا فاي ذلاك  تعاا  المقاولاـيط والماواد والعمالاة  (4)

 المباشرة  حتى تاري  وضع هذه األصول في الخدمة. 
 

اللاباات نإااى يااتم احتسااا  اسااتاالك الممتإكااات والمنشااآت والمعاادات باسااتلناء األراضااي باسااتخدام طريقااة القسااط  (5)

 األنمار التشغيإية التقديرية لألصول حس  ما يشتي:
 

 ندد السنوات 

 51 – 31 المباني

 35 – 2  شبكة ومعدات االتصاالت 

 1 - 3                                       األصول األخرى          
  

يتم إلبات مصروفات انإصال  والصيانة نند حدولاا. إال إذا كانت تزيد مط انإنتاوية  و العمر التشاغيإي لألصال   (6)

 وفي كإتا الحالتيط تتم رسمإتاا.
 

يااتم تحديااد المكاساا  والخسااائر الناتوااة مااط اسااتبعاد/بيع الممتإكااات والمنشااآت والمعاادات وذلااك بمقارنااة القيمااة  (7)

األوليااة  المكاساا  والخسااائر فااي قائمااة الاادخلتريااة لألصااول المسااتبعدة/المبانة وتاادر  المتحصااإة مااع القيمااة الدف

 الموحدة. 
 

يتم تصني  إيوارات الممتإكات والمنشآت والمعادات التاي ياتم فيااا تحويال واوهري لمناافع ومخااطر المإكياة إلاى  (8)

المومونة كإيواارات ر سامالية. ياتم إلباات انإيواار الر سامالي فاي تااري  نشاشته بالقيماة العادلاة لألصال  و القيماة 

ئااة كاال دفعااة مااط دفعااات انإيوااار إلااى وااز يط همااا الحاليااة لإحااد األدنااى لاادفعات انإيوااار   يامااا  قاال. ويااتم توز

الحاليااة والاانقص فااي قيمااة االلتاازام نااط نقااد انإيوااار  الساانةالمصاارو  التمااويإي الااذي يواا  تحميإااه نإااى دخاال 

 الر سمالي.
 

 يتم استاالك األصول المستشورة بموو  إيوارات ر سمالية نإى مدى األنمار انإنتاوية لتإك األصول. (9)
 

نإاى نمرهاا االنتااوي  و مادة العقاد  اإط ووادتب وودات اللابته الخاضعة لعقود حقوق االمتيازيتم استاالك المو (01)

     ياما  قصر.
 
 تكاليف برامج الحاسب اآللي 3-03
 

يتم رسمإة التكالي  المتعإقة ببرام  التشغيل والتطبيقات التي يتم شراؤها مط المورد حينما تفي بمعاايير الرسامإة   (1)

ومناا تحسيط القدرة انإنتاوية ألصل مط األصول  و  ط تزيد بشكل مإحوظ العمر انإنتاوي لألصل  ويتم إطفاؤهاا 

 نإى فترة االنتفاع باا. 
 
الرسامإة  ومنااا تخصايص موموناة نمال مطورة داخإيااً إذا اساتوفت معاايير التشغيل اليتم رسمإة تكالي  برام   (2)

داخإية معينة لتطاوير البارام  و ط يمكاط تحدياد التكاالي  ذات العالقاة بسااولة  وياتم إطفاؤهاا نإاى فتارة االنتفااع 

 باا.
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وإذا تعااذر تحديااد تكإفااة باارام  يااتم تحمياال تكااالي  باارام  التطبيقااات المطااورة داخإياااً كمصااروفات ننااد حاادولاا   (3)

 نظمة التشغيل بشكل منفصال ناط تكاالي   واازة الحاسا  اعلاي ذات الصاإة فياتم تساويل بارام   نظماة التشاغيل 

 كوزء مط الوااز.
 
تكإفاااة انإضاااافات  و التعاااديالت  و نمإياااات تطاااوير البااارام  الالحقاااة ساااواء كانااات تشاااغيإية  و تطبيقياااة تحمااال  (4)

 كمصروفات نند حدولاا.
 
 تحمل تكالي  التدري  المرتبطة ببرام  الحاس  اعلي وتكالي  تحويل البيانات كمصروفات نند حدولاا. (5)
 

 األصول غير الملموسة 3-00
 

 الشهرة
 

   فاي حصاة الموموناة نط شراء التنشش الشارة نند شراء حصة في الشركات التابعة. وتملل زيادة تكإفة

يااتم ونناادما يكااوط هااذا الفاارق سااالباً القيمااة العادلااة لصااافي األصااول لإشااركة التابعااة فااي تاااري  الشااراء. 

 تسويإه فوراً كمكاس  ضمط قائمة الدخل األولية الموحدة بالفترة التي تمت به نمإية االستحواذ.
 

  .يتم قياو الشارة بالتكإفة وتخفم بشي خسائر هبوط في قيمتاا اإط وودتب 
 

   تقديم خدمات االتصاالت المتنوعةحقوق الطيف الترددي وتراخيص 
 

يتم تسويل هذه األصول غير المإموسة نند الشراء بالتكإفة ويتم اطفاؤها ابتداًء ماط تااري  تقاديم الخدماة باساتخدام 

 طريقة القسط اللابت نإى مدى انمارها انإنتاوية  و المدة النظامية  ياما  قصر.
 
 قيمة األصول غير المتداولة الهبوط في 3-03
 

تقوم المومونة بمراوعة األصول غير المتداولة بشكل دوري لمعرفة ما إذا كانت هنالاك مؤشارات نإاى وواود هباوط 

في قيمتاا الدفترية. ويتم في حالة ووود هذه المؤشرات تقدير القيمة الممكط استردادها لألصل. وتستخدم لاذا الغارم 

تقدير القيمة القابإة لالساترداد لألصال بمفارده. وتعتبار الزياادة فاي وحدة توليد النقد التي يتبع لاا األصل في حالة تعذر 

األولياة القيمة الدفترية لألصل نط القيمة الممكط استردادها هبوطاً فاي قيماة األصال تساول كخساارة فاي قائماة الادخل 

ط فاي قيماة األصال فياتم لإفترة المالية التي تحده فياا. وإذا لبات مساتقبالً زوال األسابا  التاي  دت إلاى الاباوالموحدة 

الموحادة فاي الفتارة المالياة التاي األولياة نكو خسارة هبوط القيمة اباساتلناء الشاارةب وتلبات كادخل فاي قائماة الادخل 

لو لم يتم إلبات خسارة هبوط قيمة األصال فيما تحده فياا  بما ال يتواوز القيمة الدفترية التي كاط مط الممكط تحديدها 

 السابقة.في الفترات المالية 
 
 لبيعلالمحتفظ بها األصول  3-00
 

 البياع تكاالي  ناقصااً  العادلة القيمة و  الدفترية بالقيمة إبيعل باا كمحتفظ المصنفة االستبعاد ومومونات االصول تقاو

 ماط الدفترياة قيمتاا استرداد بانإمكاط كاط إذا إبيعل باا كمحتفظ االستبعاد ومومونات االصول يتم تصني .  قل  ياما

 كبياراً  البياع احتماال يكاوط ننادما فقاط مناسابة الحالاة هاذه تعتبر .المستمر خالل االستخدام مط وليو بيع نمإية خالل

 يعتبر  ط المتوقع مط الذي بالبيع تإتزم انإدارة  ط يو  .الحالية حالتاا في فوراً  لإبيع متاحة االستبعاد مومونة وتعتبر

 .التصني  تاري  مط واحدة سنة خالل ناائياً  بيعاً 
 

  تصاان  وميااع التابعااةشااركة البيااع التااي تنطااوي نإااى فقااداط الساايطرة نإااى الالمومونااة مإتزمااة بخطااة  ما تكااوطننااد

الماذكورة  نااله  بغام النظار ناط  إبيع نند انطباق الشاروطل امحتفظ با كشصول هذه الشركة التابعة صول وخصوم 

 بعد البيع. سابقاً  شركتاا التابعةفي  بحصة غير مسيطرة ستحتفظ ت المومونةما إذا كان
 

 ناقصااً القيمة العادلاة  و  السابقة الدفترية بالقيمة ااقياس يتم إبيعل باا كمحتفظ المصنفة االستبعادب اومومونات االصول

 . ياما  قل لبيعاتكالي  
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 االستثمارات  3-04
 

 االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية 
 

 في المشاريع المشتركة اتاالستثمار - أ

المشااروع المشااترك هااو ترتياا  تعاقاادي تقااوم بمووبااه المومونااة و طاارا   خاارى بنشاااط اقتصااادي يخضااع لإساايطرة 

المشتركة وذلك نندما تتطإ  القرارات االستراتيوية المالية والتشغيإية المتعإقة بنشااطات المشاروع المشاترك الموافقاة 

 في السيطرة.بانإوماع مط كل األطرا  المشاركة 

    تحت السايطرة  كمنشآتالترتيبات التعاقدية التي تتضمط تكويط منششة منفصإة يكوط لكل مشارك فياا حصة يشار إلياا 

 المشتركة.
 

كواازء مااط حسااا   تااتم معالوااة الشااارة الناتوااة مااط شااراء المومونااة لحصااة فااي المشاااريع تحاات الساايطرة المشااتركة

  االستلمار في المشروع المشترك نند تطبيق طريقة حقوق المإكية.
 

تعااال  وتوحااد اسااتلماراتاا فااي تإااك المشاااريع فااي قوائماااا الماليااة الموحاادة وفقاااً لطريقااة التوحيااد  المومونااةوكاناات 

الصاادرة ماط الايئاة الساعودية في ظال نادم تغطياة ذلاك فاي المعاايير  20بما يتوافق مع المعيار الدولي رقم   التناسبي

م قام موإو معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعيار المحاسبي الادولي رقام 3100مايو  03 يلإمحاسبيط القانونييط. ف

والاذي تضامط إلغااء تطبياق طريقاة التوحياد التناسابي واساتخدام بادالً ننااا طريقاة  20كبديل لإمعياار الادولي رقام  00

 قامات بتطبياقم وباشلر روعاي  3102بادءاً ماط ناام  الموموناةونإيه فإط  م.3102يناير  0اً مط حقوق المإكية إبتداء

المحاسابة ناط االساتلمار وفاق ا 06طريقة حقوق المإكياة نإاى مشااريعاا تحات السايطرة المشاتركة وفقااً لمعياار رقام 

 الصادر نط الايئة السعودية لإمحاسبيط القانونييط. بطريقة حقوق المإكية
 

 الشركات الزميلةاالستثمارات في  - ب
 

الشركات الزميإة هي تإك الشركات  و المنشآت األخرى التي تماارو الموموناة نإيااا تاشليراً مامااً ولكنااا ال تسايطر 

% مااط حقااوق التصااويت. التااشلير المااام هااو القاادرة نإااى المشاااركة فااي 51-31نإياااا  وتاارتبط نموماااً بااامتالك نساابة 

 شغيإية لإشركات الزميإة دوط التمكط مط السيطرة نإى تإك السياسات.السياسات المالية والت
 

تظار الشركة استلماراتاا في الشركات التي تؤلر فياا تشليراً مامااً وفاق طريقاة حقاوق المإكياة. وطبقااً لطريقاة حقاوق 

ماط صاافي دخال اخساارةب  المإكية  يتم قيد االستلمارات نند الشراء بالتكإفة  ويتم تعديإاا بعد ذلك بماا يخاص الشاركة

الشركات المستلمر فياا و رباحاا الموزنة و ي تغيرات فاي حقاوق مإكيتااا  وذلاك لاتعكو حصاة الشاركة فاي صاافي 

الموحادة ضامط األصاول غيار  األولياة  صول الواة المستلمر فياا. وتظار هذه االستلمارات في قائماة المركاز الماالي

 األوليااة في دخاال اخسااارةب الشااركات المسااتلمر فياااا فااي قائمااة الاادخلالمتداولااة  ويظااار مااا يخااص الشااركة مااط صااا

 الموحدة.
 

 االستثمارات األخرى
 

نإااى  ساااو القيمااة التااي ال تااؤدي إلااى ساايطرة  و تااشلير هااام يااتم تسااويل االسااتلمار فااي األوراق الماليااة المتاحااة لإبيااع 

التاي تتاوفر لااا قيماة ساوقية نإاى  سااو هاذه القيماة.  ماا العادلة  وتحس  القيمة العادلة  لألوراق المالية المتاحة لإبيع 

األوراق المالية المتاحة لإبيع التي ال يمكاط تحدياد قيمتااا العادلاة  بساب  نادم وواود ساوق نشاط لتبادلااا  و نادم تاوفر 

وياتم  مؤشرات  خارى يمكاط ماط خاللااا تحدياد القيماة الساوقية بموضاونية  فتكاوط تكإفتااا هاي الباديل لإقيماة العادلاة.

الموحادة  األولية إلبات المكاس  والخسائر غير المحققة في بند مستقل ضمط حقوق المساهميط في قائمة المركز المالي

 مط التكإفة في قائماة الادخل بشقل. ويتم إظاار الخسائر الناتوة نط االنخفام الدائم في القيمة العادلة إط كانت ووهرية

 فياا االنخفام.لإفترة التي يحده  الموحدة األولية
 

يتم إلبات المكاس  والخسائر الناتوة نط بيع األوراق المالية المتاحة لإبيع خاالل الفتارة التاي تحاده فيااا  وياتم نكاو 

 في قائمة الدخل األولية الموحدة. ائر غير محققة تم إلباتاا سابقاً  ي مكاس   و خس
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إلاى تاااري  االسااتحقاق نإااى  ساااو التكإفااة المعدلااة بمقاادار  يحااتفظ بااااياتم تسااويل االسااتلمار فااي األوراق الماليااة التااي 

االستنفاد في العالوة  و الخصم  إط وودت. ويتم إظاار الخسائر الناتوة نط االنخفام غير المؤقت في القيماة العادلاة 

 لإفترة التي يحده فياا االنخفام.  الموحدة األولية نط تكإفتاا ضمط قائمة الدخل
 
 الزكاة 05 -3
 

القاوائم المالياة األولياة ضامط  الونااء الزكاويباحتسا  وتسويل مخصص الزكااة المبناي نإاى  سااو  المومونةتقوم 

فاي الممإكاة. وياتم تساويل الفروقاات الناتواة ناط الاربط الزكاوي الشرنية وفقاً ألحكام وقواند فريضة الزكاة الموحدة 

 مط مصإحة الزكاة والدخل. الناائي في الفترة التي يتم فياا انتماد هذا الربط
 
 الضرائب 3-06
 

 يتم احتسا  الضريبة لإشركات المستلمر فياا خار  الممإكة وفقاً لألنظمة الضريبية المتبعة في بإداناا.
 

 الضرائب المؤجلة 
 

 يتم تسويل الضرائ  المؤوإة لإشركات األونبية فقط في حالة احتماال وواود  رباا  مساتقبإية خاضاعة لإضاريبة يمكاط

مقابإاا استخدام الفروقات المؤقتة لتإك الشركات. ويتطإ  هذا حكمااً يتعإاق بااألداء الماالي المساتقبإي لإشاركة األونبياة 

 التي قامت بإلبات الضريبة المؤوإة.
 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة  3-07
 

يملل مخصص مكافشة نااية الخدمة مبالف مستحقة تدفع لإموظفيط نند انتااء نقود نمإاام  وفقااً لألنظماة المعماول بااا 

 والدول المستلمر فياا. العربية السعودية في الممإكة 
 
 العمالت األجنبية معامالت 3-08
 

 عملة التعامل والعرض

لكل منششة في المومونة باساتخدام نمإاة البيئاة االقتصاادية القوائم المالية األولية الموحدة يتم قياو البنود المضمنة في 

 الرئيسة التي تعمل فياا المنششة "نمإة التعامل".
 

 يتم نرضاا باللاير السعودي.القوائم المالية األولية الموحدة هذه  إط
 

 المعامالت واألرصدة
 

يتم تحويل األرصدة بالعمالت األونبية لألصول وااللتزامات النقدية محددة القيمة باستخدام  سعار الصر  الساائدة فاي 

 الموحدة.األولية تاري  قائمة المركز المالي 
 

يااتم تسااويل المكاساا  والخسااائر الناتوااة نااط تسااوية معااامالت العمااالت األونبيااة و المكاساا  والخسااائر غياار المحققااة 

 الموحدة. األولية الناتوة نط تحويل األرصدة النقدية لإعمالت األونبية إلى اللاير السعودي في قائمة الدخل
 

 منشآت المجموعة )ترجمة القوائم المالية(
 

 يتم تحويل النتائ  والمراكز المالية لكل منشآت المومونة التي لاا نمإة تعامل مختإفة نط نمإة العرم كما يإي:
 

 د حقوق المإكية اما ندا األربا  المبقاةب نإى  ساو سعر الصر  السائد في تاري  االستحواذ.تتروم بنو 
 

 .تتروم األصول والخصوم وفقاً لسعر الصر  السائد في تاري  قائمة المركز المالي 
 

 المترومة في نااية العام الماضي مضافاً إلياا صاافي دخال  يتروم بند األربا  المبقاة كما يإي: األربا  المبقاة

المترومااة مطروحاااً مناااا قيمااة التوزيعااات المعإنااة مترومااة  الموحاادة األوليااة مااط قائمااة الاادخل الفتاارة األوليااة

 بسعر الصر  السائد وقت إنالناا.
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 يتم ترومتاا باستخدام المتوسط المروح لسعر الصر  خالل الفترة.  ماا الموحدة  األولية نناصر قائمة الدخل

 بنود المكاس  والخسائر المامة فتتروم نإى  ساو سعر الصر  السائد وقت حدولاا. 
 

  كل فروقات تحويل العمإة الناتوة يتم تساويإاا فاي بناد مساتقل ضامط حقاوق المسااهميط إذا كانات ذات  همياة

 نسبية.
 

لمنشآت وزئياً  و التخإص مناا فإط الفروقات التي سبق تسويإاا ضمط حقوق المساهميط يتم إلباتاا فاي ونند بيع هذه ا

 الموحدة كوزء مط مكاس   و خسائر البيع. األولية قائمة الدخل
 
 االلتزامات المحتملة 3-09
 

االلتاازام المحتماال هااو التاازام قااد ينشااش مااط  حااداه سااابقة وووااوده ساايتشكد فقااط بوقااوع  و ناادم وقااوع حااده  و  حااداه 

مستقبإية غير مؤكادة ليسات ضامط السايطرة الكامإاة لإموموناة   و هاو التازام حاالي غيار مساول بساب   ناه لايو ماط 

ام. وفي حالة نادم إمكانياة قيااو مبإاف االلتازام بمولوقياة المحتمل  ط تدفقاً خارواً لإموارد سيكوط مطإوباً لتسديد االلتز

 الموحدة.األولية كافية فإط المومونة ال تقوم بتسويل االلتزامات المحتمإة لكناا تفصح نناا في القوائم المالية 
 
 إثبات اإليرادات 3-33
 

يتم إلبات انإيرادات  صافية مط الخصومات  نند تقديم الخادمات اساتناداً إلاى إمكانياة الوصاول إلاى  و اساتخدام شابكة 

 المقاسم ومرافقاا. ويتم احتسا  إيرادات االستخدام بناًء نإى  وزاء الدقائق المستخدمة  وفقاً لألسعار المعتمدة. 
 

 ماً ويتم إلباتاا نإى مدى الفترة التي يتم فياا تقديم الخدمات. يتم تشويل الرسوم الصادر بششناا فواتير مقد 

 .يتم إلبات إيرادات الخدمات المقدمة لإعمالء التي لم تصدر باا فواتير  في الفترة المتعإقة باا 

  يتم إلبات إيرادات الخدمات المقدمة لإعمالء نند تحصيإاا إذا كاط لدى الشركة دروة نالية مط ندم التشكاد

 إمكانية تحصيإاا. مط
 
 تكلفة الخدمات 3-30
 

الخدمات ولاا ارتباط مباشر بانإيرادات المتولدة مط استخدام الشابكة  لتقديم المومونةتملل وميع التكالي  التي تكبدتاا 

 -ويتم إلباتاا في فترات تنفيذ المكالمات ذات الصإة بما فياا :
 

  مقابال حقاوق تقاديم خادمات االتصااالت بالممإكاة  الموموناةالتكاالي  المترتباة نإاى وهاي الرسوم الحكومياة

 بما في ذلك استخدام الطي  الترددي.والدول المستلمر باا 
 

  رسااوم اسااتخدام الشاابكات الخارويااة والمتملإااة فااي تكااالي  الااربط بشاابكات اتصاااالت  ونبيااة ومحإيااة متعإقااة

 .المومونةبمكالمات نمالء 
 
 والتسويقية المصروفات البيعية 3-33
 

تملل وميع التكالي  التي تكبدتاا المومونة ولاا ارتباط مباشر بتسويق وتوزياع وبياع الخادمات. وتساول نناد حادولاا 

إذا لاام يتسااط تحديااد الفتاارات المسااتفيدة مناااا   مااا إذا  مكااط تحديااد الفتاارات المسااتفيدة فيااتم تحميإاااا نإااى الفتاارات ذات 

 الصإة.
 
 العمومية واإلدارية المصروفات  3-30
 

تملال وميااع المصااري  التشااغيإية التاي تكباادتاا الموموناة والتااي ال يمكاط ربطاااا بشاكل مباشاار بتكاالي  الخاادمات  و 

بالمصاري  البيعية والتسويقية. وتسول نناد حادولاا إذا لام يتساط تحدياد الفتارات المساتفيدة منااا   ماا إذا  مكاط تحدياد 

 يإاا نإى الفترات ذات الصإة.الفترات المستفيدة فيتم تحم
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 ربح السهم 3-34
ا المصاروفات  يتم احتسا  نائد السام مط األربا  نإى  ساو قسمة الدخل مط العمإيات التشغيإية والعمإيات األخارى

  وصافي الدخل لإفترة المالية  نإاى المتوساط الماروح المإكية غير المسيطرة  قبل استبعاد حقوق وانإيرادات األخرى ب

 لعدد األسام القائمة خالل الفترة.
 
 المشتقات المالية 3-35
 

تستخدم المومونة األدوات المالية المشتقة نإدارة التعرم ألسعار الفائدة ومخاطر  سعار الصار  األونباي   بماا فاي 

ذلك العقود اعوإة و سعر الفائدة لمبادلة العمالت. يتم قياو المشاتقات بشاكل مبادئي بالقيماة العادلاة فاي تااري  الادخول 

يمة العادلة في تاري  كل فترة مشمولة بالتقرير. وياتم االنتارا  فاورا باالربح قياساا بالق إنادةلإعقد المشتق ويتم الحقا 

الموحدة   ما لم تكط األداة المشتقة مخصصة وفعالة كشداة تحوط   وفي هذه الحالاة األولية  و الخسارة في قائمة الدخل 

 .التحوطيةنإى طبيعة العالقة الموحدة األولية قائمة الدخل يعتمد توقيت االنترا  في 
 

تخصص المومونة مشتقات محددة إما كتحوطات نإى القيمة العادلة لألصول والخصوم المعتار  بااا  و االلتزاماات 

غياار المعتاار  باااا باسااتلناء مخاااطر العمااالت األونبيااة االقيمااة العادلااة لإتحااوطب   التحااوط مااط التقإبااات فااي التاادفقات 

ترتبط بشصول وخصوم محددة  و مخاطر العمالت األونبياة فاي التزاماات تعزى إلى مخاطر معينة   طالنقدية التي إما 

 المنششة الغير معتر  باا اتحوط التدفق النقديب.
 

التغيرات في القيمة العادلاة لإمشاتقات التاي تام تخصيصااا والمؤهإاة كتحوطاات بالقيماة العادلاة ياتم االنتارا  بااا فاي 

مع  ي تغيرات في القيمة العادلة لألصول  و الخصوم المغطاة. فاي حالاة  الموحدة   ونبا إلى ون األولية قائمة الدخل 

التحوط لإتدفقات النقدية   يتم االنترا  بالوزء الفعاال ماط التغيارات فاي القيماة العادلاة لإمشاتقات التاي تام تخصيصااا 

ء غيار الفعاال ياتم االنتارا  . الربح  و الخسارة المتعإقاة باالوزالمساهميطوالمؤهإة كتحوط لإتدفقات النقدية في حقوق 

 .الموحدةاألولية به نإى الفور في قائمة الدخل 
 

يتم التوق  نط إتباع محاسبة التحوط نندما تقوم المومونة بإلغاء نالقة التحوط   و بيع  داة تحاوط    و إنااءهاا    و 

ممارستاا  و  ناا لم تعد تإبي متطإبات محاسبة التحوط.  ي ربح / خسارة متراكماة فاي ذلاك الوقات ساتبقي فاي حقاوق 

 حدوه المعامإة متوقعاً. نندما ال يكوط الموحدة ألوليةا ويتم االنترا  باا في قائمة الدخل المساهميط
 
 األطراف ذات العالقة 3-36
 

نالقاة وياتم انإفصاا  ناط ومياع العمإياات ذات  ذاتخالل دورة  نمالاا العادية بالتعامال ماع  طارا   المومونةتقوم 

 الفتارةاألهمية النسبية مع األطرا  ذات العالقة بغم النظر ناط وواود  و نادم وواود  رصادة لااذه العمإياات بنااياة 

المالية. ويكوط انإفصا  نط العمإياات ذات الطبيعاة المتمالإاة دفعاة واحادة نادا تإاك التاي يكاوط فيااا انإفصاا  إفراديااً 

 .لإمومونةاً لفام تشلير العمإيات بيط ذوي العالقة نإى البيانات المالية ضروري
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 ملكية وأخرىالحقوق  مسجلة وفق طريقة استثمارات -0
 

 مما يشتي: مإكية و خرىالحقوق طريقة  المسوإة وفق ستلماراتالاتتكوط 
 

 م3303  م3300  )بآالف الرياالت السعودية(

 )معدلة(    

     مسجلة وفق طريقة حقوق الملكية:استثمارات 

 024332490  005330073  الشركات الزميإة

 0224322511  706900668  المشاريع المشتركة

 0421462111  900900843  مسجلة وفق طريقة حقوق الملكيةالستثمارات الامجموع 

 442495  760705  االستثمارات األخرى

  903680575  0421912512 

              
     

 األصول غير الملموسة، صافي -4
 

شاركة باي تاي  كسايو إضاافة لألصاول فاي تتضمط االصول غير المإموسة الشارة الناتوة مط شاراء حصاة االغإبياة 

 غير المإموسة المسوإة في تإك الشركات والتي تم توحيدها
 

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

حصإت شركة بي تي  كسيو تيإيكوم نإى رخصة تشغيل شبكة الاات  الووال بتقنية الويل اللاله فاي اندونيسايا  وقاد 

حااازت شااركة االتصاااالت  بالسااوق االندونيسااية. م3111فااي الربااع األول مااط نااام  التواريااةبااد ت بتقااديم خاادماتاا 

 طتريإياو 121والباالف ر سامالاا  م3111شاركة باي تاي  كسايو تيإيكاوم  فاي سابتمبر  % ماط50السعودية نإاى نسابة 

 بريال  6مإياار لاير ساعودي بساعر الصار  كماا فاي ذلاك التااري . وفاي  223 ي ماا يعاادل حاوالي   ةروبية اندونيسي

سااتلمار % وبنااء نإاى ذلاك تاام إناادة تصاني  هاذا اال11201% لتبإااف 01 39م زادت الشاركة حصاتاا بنسابة 3100

تم استخدام القيمة العادلة لصاافي األصاول فاي  كاستلمار في الشركات التابعة بدالً مط استلمار في مشاريع مشتركة  و

فاي شاركة باي  إضاافية% كحصاة 39201الشركة نسبة   وذلك الحتسا  الشارة الناتوة مط استحواذ 3100  بريل 6

الخاصاة بتحدياد تإاك القيماة والتاي تام االنتاااء منااا فاي نااياة الرباع تي  كسيو تيإيكوم االندونيسية مط واقاع التقاارير 

المومونااة قاماات  كمااا .م  وقااد ترتاا  نإااى ذلااك إنااادة توزيااع المبااالف المسااوإة سااابًقا لإشااارة 3100مااط نااام   الرابااع

 م3102يونيااو  21فااي شااركة بااي تااي  كساايو تيإيكااوم كشصااول محااتفظ باااا لإبيااع كمااا فااي  هااسااتلماربإناادة تصااني  

 .  ب05اإنظر ايضا  
 

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

والباالف  افيفاب % مط شركة االتصاالت الكويتية36م نإى نسبة 3111في ديسمبر شركة االتصاالت السعودية حازت 

مإيوط لاير سعودي بسعر الصر  كماا فاي ذلاك التااري    611 ي ما يعادل حوالي  مإيوط دينار كويتي 51ر سمالاا 

ديسامبر  4فاي لااا , وقد بد  التشغيل التواري في السوق الكويتي  تعمل هذه الشركة في موال خدمات الاات  الووالو

 .م3111
 

مارها فياااا بطريقااة التوحيااد مومونااة االتصاااالت السااعودية تاادير شااركة االتصاااالت الكويتيااة افيفاااب وتعااال  اسااتل

 لسيطرتاا نإى السياسات المالية والتشغيإية وذلك بسب  تمليإاا في موإو إدارتاا بشغإبية األنضاء.
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 :مملكة البحرين –)ش. م. ب. م(   (VIVA)البحرين إس تي سي شركة 

شاركة االتصااالت وتمتإاك  البحاريط م بممإكاة 3119فبرايار ب اش. م.  . مب فاي فيفااا البحاريطإو تي ساي  تشسست

 ي مااا  مإيااوط ديناار بحريناي 15ر سامالاا  شااركة إو تاي ساي البحااريط ا فيفاا ب والباالف % ماط011نسابة  الساعودية

تعمال هاذه الشاركة فاي كافاة خادمات مإيوط لاير ساعودي بساعر الصار  كماا فاي ذلاك التااري   و 146يعادل حوالي 

  وقااد والخاادمات األخاارى ذات الصااإة بالسااوق البحرينيااة لنطاااق العااريموااالتصاااالت المتنقإااة واالتصاااالت الدوليااة 

 م.3101مارو  2بد ت التشغيل التواري في 

 :سبتمبر 21كما في  وفيما يإي تفاصيل األصول غير المإموسة  صافي
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 م0330

 
 م3330

   
 )معدلة(  

      

 
 تراخيص

 
403770369  425312699 

 
  %  في شركة بي تي  كسيو تيإيكوم01 11الشارة الناتوة مط شراء حصة  

  ب05اانظر ايضا  
-  4152311 

 
  خرى

 
5380483  3112944 

   
405850550  520242150 

     
 المرابحات  -5

 وتتملل في:
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 م0330

 
 م3330

   
 )معدلة(  

      

 
 الوزء المتداول

 
004370937  024092506 

 
 الوزء غير المتداول

 
703680703  0120262961 

   
806960607  0025562414 

 
رهااط  صااول لابتااة مقاباال مإيااوط لاير  02051 نإااى مرابحااات بحااوالي مااط المرابحااات يتضاامط الواازء غياار المتااداول

  .إو تي سي البحريطبا ألحدى الشركات التابعة
 
 تكلفة الخدمات -6

 :تكإفة الخدمات مما يشتيتتكوط 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 سبتمبر 03لثالثة أشهر المنتهية في ا

 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةال

   
 م0330

 
 م3303

 
 م0330

 
 م3303

     
 )معدلة(

   
 )معدلة(

          

 
 رسوم استخدام الشبكات الخارجية

 
007460769  320262106  506060699  521122195 

 
 الرسوم الحكومية ) * (

 
003730066  020642115  000840300  224612196 

 
 إصالح وصيانة

 
4430533  5432301  005480479  025212651 

 
 تكاليف الموظفين

 
0440088  4112110  000550090  024212194 

 
 إيجارات معدات وممتلكات وسيارات

 
0330303  0142911  4390603  4592233 

 
 طباعة بطاقات هاتفية ومستلزمات مكتبية    

 
70577  112434  000833  3102065 

 0132411  0830368  602616  590965  مصروفات المرافق 

 
 أخرى

 
4630393  4122934  005840700  020992911 

   
403000485  429112632  0009030590  0422692121 
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 ومصروفات االتصاالت والبريد والتوصيل واألمن والسالمة. "أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها: استشارات 
 
 يإي تفاصيل الرسوم الحكومية: فيما)*( 
 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةال

  
 م0330

 
 م3303

 
 م0330

 
 م3303

    
 )معدلة(

   
 )معدلة(

         
 رسوم تقديم الخدمة تجارياً 

 
8900877  1612492  306540339  326152023 

 3042161  3390930  112005  680040  رسوم الرخصة

 رسوم استخدام الطيف الترددي
 

0380046  3362311  0330399  5612314 

  
003730066  020642115  000840300  224612196 

 
 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةال

  
 م0330

 
 م3303

 
 م0330

 
 م3303

    
 )معدلة(

   
 )معدلة(

         
 الشركة

 
9580547  021222031  309570834  221192100 

 المجموعةباقي شركات 
 

0000609  0202151  3360337  2192115 

  
003730066  020642115  000840300  224612196 

 
 
 المصروفات البيعية والتسويقية -7
 

 تتكوط المصروفات البيعية والتسويقية مما يشتي:  
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةال

   
 م0330

 
 م3303

 
 م0330

 
 م3303

     
 )معدلة(

   
 )معدلة(

          

 
 دعاية وإعالن

 
3000505  3512933  5970040  1152343 

 
 عمولة مبيعات

 
0340334  3342449  0030900  2222455 

 
 تكاليف الموظفين

 
5030037  4102436  006400607  026092134 

 
 مصروف الديون المشكوك في تحصيلها

 
4860008  5692911  003090485  021122699 

 
 طباعة بطاقات هاتفية ومستلزمات مكتبية

 
350043  442136  0400095  0292121 

 
 إصالح وصيانة

 
740338  402022  3300638  0012549 

 
 أخرى

 
0000933  0432340  0460367  2932201 

   
005690804  021632115  400360444  425542034 

  
"أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها: إيجارات معدات وممتلكات وسيارات ومصروفات االتصاالت والبريد والتوصيل 

 .واالستشارات واألمن والسالمة
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 العمومية واإلدارية المصروفات   -8   
 

 مما يشتي:العمومية وانإدارية تتكوط المصروفات 
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةال

   
 م0330

 
 م3303

 
 م0330

 
 م3303

     
 )معدلة(

   
 )معدلة(

          

 
 تكاليف الموظفين

 
0050768  2032411  003700607  021312114 

 
 إصالح وصيانة

 
690045  112946  3030954  3532914 

 
 إيجارات معدات وممتلكات وسيارات

 
700634  112011  3330683  3602516 

 
 استشارات وأتعاب قانونية ومهنية

 
090608  452640  0690673  0412126 

 
 مصروفات المرافق

 
080473  312036  500767  652115 

 
 أخرى

 
0000598  112592  0680740  2412655 

   
6480435  6232130  303990400  320152021 

 
  

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

 
 االستهالك واإلطفاء  -9    

 
 يشتي:مما يتكوط االستاالك وانإطفاء 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةال

   
 م0330

 
 م3303

 
 م0330

 
 م3303

     
 )معدلة(

   
 )معدلة(

          
 

 استهالك
 

004580436  024112295  400900485  422512461 

 
 إطفاء

 
0090383  0062011  0000863  2612190 

   
005970738  025922512  407350047  421012550 

 
        

 االنخفاض المتعلقة باالستثمارات  خسائر  -03    
 

 محاتفظ باه كشصولشركة بي تي  كسيو تيإيكوم في  هااستلماربتصني  المومونة قامت   م3102خالل الربع اللاني 

 محققاة بإغات ةخسارونت  نط ذلك القيمة العادلة بصافي األصول المتعإقة باالستلمار  إنادة قياوتم   لذلك  إبيع. وفقاً ل

 ساابتمبر 21شااركة صاافر كمااا فااي ال تإااك يكااوط رصاايد اسااتلمار المومونااة فااي هسااعودي. ونإياامإيااوط لاير  614

 ب05اانظر ايضا  .3102
 

بإغاات  3102 ساابتمبر 21كمااا فااي  .الاناادلاادى مومونااة بيناريااان  شااركة تابعااة ممإوكااة بالكاماال اايرساالب فااي دولااة 

 92114مإيااوط لاير سااعودي والتااى تواااوزت ر و مالاااا بمقاادار  012404إشااركة التابعااة مبإااف ل المتراكمااة خسااائرال

كما فاي ذلاك  سعودي مإيوط لاير 92115مإيوط لاير سعودي كما تواوزت خصوماا المتداولة  صولاا المتداولة بمبإف 

بااشط مومونااة  سااعودي. نإماااً مإيااوط لاير  12115إااف العوااز فااي حقااوق المساااهميط مبإااف  ونتيوااة لااذلك ب التاااري 

 مومونة بيناريان .مإكيتاا في % مط تإك الشركة مط خالل 35االتصاالت السعودية تمتإك 
 

ياتم افترام االستمرارية في هذه الشركة التابعة يعتمد بشكل كبير نإى تحقياق خطتااا المالياة طويإاة االوال والتاي لام 

   .خطة متطإبات التمويل تتطإ  االنتااء مط موإو ادارة الشركة التابعة والتي انتمادها بعد مط قبل
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وفي ظل غيا  انتمااد الخطاة المالياة طويإاة االوال والرؤياة الواضاحة لمتطإباات التمويال    وبناءاً نإى ما ذكر  ناله

االشاارةب  االساتلماراتفاي لإشركة التابعة  فقد قاررت إدارة موموناة االتصااالت الساعودية تساويل مخصاص هباوط 

يم مادى الحاواة لقياد بتقيا مساتقبالً  الموموناة سو  تقومو م.3102مارو  20مإيوط لاير سعودي كما في  511بمبإف 

  ي مخصص هبوط   إط وود.
 
 صافيبال ،أخرى -اإليرادات والمصروفات األخرى  -00
 

 :مما يشتي  خرى  بالصافي -تتكوط االيرادات والمصروفات األخرى
 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةال

  
 م0330

 
 م3303

 
 م0330

 
 م3303

    
 )معدلة(

   
 )معدلة(

         
 إيرادات متنوعة

 
 1132514  000750337  ب2602956ا  5560068

تغير  (خسائرمكاسب / )
 أسعار العمالت األجنبية

 
 

030965 
 

 
 ب212551ا

 
 
(70390) 

 
 
 ب0202051ا

بيع / استبعاد  خسائر
  الممتلكات والمنشآت والمعدات

 
(090388) 

 
 
 ب222511ا

 
 
(0670480) 

 
 
 ب402951ا

 مصروفات متنوعة
 

 ب692126ا  (3580573)  2922911  300803

  
 5292661  7400860  ب292090ا  5500677

 

 مإيوط لاير نبارة نط نكو 234م مبإف 3102سبتمبر  21تتضمط االيرادات المتنونة لإتسعة  شار المنتاية في 

مإيوط لاير نبارة نط االيرادات المتحققة مط المشاريع الناتوة نط صندوق  306وكذلك مبإف التسويات الدولية  مخصص

 بايئة االتصاالت وتقنية المعإومات.الخدمة الشامإة الخاص 
 

مإيوط لاير سعودي ناتوة نط مشروع  311م باستبعاد  صول لابتة قيمتاا الدفترية 3102قامت الشركة خالل الربع االول 

 التحقق مط االصول اللابتة الذي نفذته.
 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  -03
  
 االرتباطات  
 

ا ب  تاادخل المومونااة خااالل ممارسااة نشاااطاا االنتيااادي فااي ارتباطااات متعإقااة بمصااروفات ر ساامالية ووهريااة 

المصااروفات الر ساامالية ارتباطااات فيمااا يتعإااق بمشاارونات توسااعة الشاابكة. بإغاات وبصااورة  ساسااية 

 42121م: 3103 ساابتمبر 21مإيااوط لاير سااعودي ا 22129 حااوالي م3102 ساابتمبر 21 القائمااة كمااا فااي

 مإيوط لاير سعوديب.
 

ا ب يااتم اسااتئوار  راٍم ومباااٍط السااتخداماا فااي نمإيااات المومونااة بموواا  تعااادات إيوااار تشااغيإية تنتاااي فااي  

تواري  مساتقبإية مختإفاة. وقاد بإاف إوماالي مصاروفات انإيواار بمووا  نقاود انإيواار التشاغيإية خاالل الرباع 

مإيااوط لاير  555و  مإيااوط لاير سااعودي 51مبإااف م 3102  برساابتم 21اللالااه والتسااعة  شااار المنتايااة فااي 

مإياوط لاير  321مبإاف م 3103  سابتمبر 21اللالاه والتساعة  شاار المنتاياة فاي الرباع سعودي نإى التاوالي ا

 .مإيوط لاير سعودي نإى التواليب 601و سعودي
 

 فااي باالسااتلمار المتخصااص الوااريء المااال ر و صااندوق فااي السااعودية اسااتلمار االتصاااالت لاادى شااركة ب  ا

 بالساوق المعإوماات تقنياة و االتصااالت موااالت في تعمل التي الحوم والمتوسطة والصغيرة الناشئة الشركات

 94األخاارى  يتضاامط  ط تإتاازم الشااركة بزيااادة اسااتلمارها فااي الصااندوق بمبإااف  العالميااة األسااواق و السااعودي
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سانوات ماط إنشاائه  نإمااً باشط الصاندوق تام  2وق خاالل مإيوط لاير سعودي نند الطإ  ماط قبال مادير الصاند

 م.3100إنشائه في نام 
 

 االلتزامات المحتملة 
 

وراءات قانونية ودناوى قضائية ومطالبات  خرى. وال يتوقع إتواوه الشركة خالل ممارسة نشاطاا االنتيادي  -

 القوائم المالية.هذه  ط يكوط لاا تشلير ووهري نإى مركز الشركة المالي  و نتائ  نمإياتاا المبينة في 
 

 مإيوط لاير سعودي. 120 تبإفم 3102 سبتمبر 21لدى المومونة خطابات ضماط قائمة كما في  -
 

 الاندياة  – , تقدمت هيئة االتصاالت بدولاة الاناد بإخطاار تطالا  بمووباه شاركة إيرسايل م3103ديسمبر  31في  -

مقاباال  ؛مإيااوط لاير سااعودي 320تبإااف حصااة المومونااة منااه اإحاادى شااركات مومونااة بيناريااان ب بتسااديد مبإااف 

األمار الماذكور  ماام المحكماة  ساتئنا بإ قامات. نإما  ط شاركة إيرسايل مناطقرسوم طي  إضافية متعإقة بلاله 

 العإيا الاندية.
 
 األدوات المالية  -00
 

 القيمة العادلة   

هي  المبلييل الييكن يمكيين أن تييتل بييل مبادليية أصييل أو سييداد إلتيزال بييين أطييراا مطلعيية وراابيية فيي  التعامييل وبشييروط تعامييل 
والمبيناة  م3103و م3102 سابتمبر 21إط القيمة المسوإة لكال األدوات المالياة تقاار  قيمتااا العادلاة كماا فاي عادلة. 

  في ما يشتي:
 حسابات المدينيط والدائنيط واألرصدة المدينة والدائنة  تعتبر القيمة العادلة لكل مط النقد وما يمالإه  

 فترتاا قصيرة األول.األخرى مقاربة لإقيمة المسوإة نتيوة لطبيعة 

  السوق. وفقاً ألسعار في األسواق النشطةتستند القيمة العادلة لألسام 

 .تستند القيمة العادلة لإسندات الحكومية والقروم نإى التدفقات النقدية المخصومة 

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

 مخاطر معدالت العوائد
   

وتدفقاتاا  لإمومونةهي مخاطر متعددة تتعإق بتشلير التغيرات في معدالت العوائد في السوق نإى المركز المالي 

نط طريق مراقبة التوقيت بيط التدفق النقدي المحصل والتدفق النقدي  تدفقاتاا النقدية المومونةالنقدية. وتدير 

 مط العوائد مط خالل  رصدة يحتفظ باا كمرابحة المومونةالمستخدم. ويتم استلمار الفائم النقدي لزيادة دخل 

 قصيرة وطويإة األول. إال  ط مخاطر معدالت العوائد في هذا الخصوص ال تعتبر ووهرية.  وودائع
 

 ر تغير أسعار الصرف مخاط
 

تقوم انإدارة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسب  التغيرات في  سعار صر  العمالت األونبية. 

بمراقبة تقإبات  سعار صر  العمإة األونبية والدخول في اتفاقيات تحوط نند الحاوة  لإحد مط مخاطر تغير  سعار 

 المومونةهي اللاير السعودي وهو العمإة األساسية التي تتعامل باا  مونةالصر    كما  ط العمإة الرسمية لإمو

 .والر األمريكيوسعره لابت حالياً وباامش بسيط مقابل الد
 

 مخاطر االئتمان
 

 المومونةمما يؤدي إلى تكبد  المومونةهي مخاطر ندم قدرة األطرا  األخرى نإى الوفاء بالتزاماتاا تواه 

لمخاطر تركز المديونية بشكل رئيسي مط  المومونةلخسارة مالية. تتكوط األدوات المالية التي قد تعرم 

بإيداع  رصدتاا النقدية في ندد مط المؤسسات المالية ذات  المومونةاألرصدة النقدية وحسابات المدينيط. تقوم 

المودنة في كل مؤسسة مالية. وال تعتقد  القدرات االئتمانية العالية وتباشر سياسة لإحد مط حوم  رصدتاا

 ناا نرضة لمخاطر  المومونةبووود مخاطر ندم كفاءة كبيرة مط هذه المؤسسات المالية. وال تعتقد  المومونة
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المتنونة اسكنية  مانية  مؤسسات توارية  نمالئااتركز المديونية في ما يتعإق بحسابات المدينيط نظراً لقاندة 

 كبرى ومؤسسات نامةب التي تعمل في مواالت نمل متنونة موزنة نإى مناطق نديدة.
 

 مخاطر السيولة
 

لصعوبات في الحصول نإى األموال الالزمة لمقابإة االلتزامات المرتبطة باألدوات  المومونةهي مخاطر تعرم 

المالية. تدار السيولة نط طريق التشكد بشكل دوري مط توفرها بمقادير كافية لمقابإة  ية التزامات مستقبإية. وال 

  ناا نرضة لمخاطر ووهرية متعإقة بالسيولة. المومونة تعتِبر
 

 المعلومات القطاعية   -04  
 

 وفقاً ألنشطة المجموعة الرئيسية -
 

قامت المومونة بتحديد قطاناتاا التشغيإية الرئيسة نإى  ساو نوع الخدمات المقدمة مط قبل المومونة وتتم  

ري  المعامالت بيط القطانات التشغيإية وفقاً لألحكام والشروط التوارية المعتادة. ال يوود هناك إيرادات  و مصا

 ووهرية هامة  خرى بيط القطانات. 
 

 تتملل القطانات التشغيإية الرئيسة لإمومونة في: 

 والبطاقاات مسابقة الادفع  وخادمات الويال اللالاه والراباع قطاع الووال  وتشمل خدماته الرئيساة: الااات  الواوال

 والتووال الدولي والرسائل.

   اللابت وهوات  البطاقة واالتصال البيني واالتصاالت الدولية.قطاع الاات   وتشمل خدماته الرئيسة: الاات 

 قطاع المعطيات  وتشمل خدماته الرئيسة: الدوائر المؤورة لنقل البيانات وخط العميل الرقمي(DSL) .وانإنترنت 

 .غير الموزنة: وتشمل بعم العناصر التي ال يمكط ربطاا بالقطانات التشغيإية الرئيسة لإمومونة 
 

 :م3300 سبتمبر 30في أشهر المنتهية  للتسعةوفقاً ألنشطة المجموعة الرئيسية ويبين الجدول التالي المعلومات 
 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 الجوال
 

 الهاتف
 

 المعطيات
 

 غير موزعة / تسويات
 

 اإلجمالي

 إيرادات الخدمات
 

3009300359  005560004  900740563  (0090703)  0400040330 

 إيرادات الربط البيني
 

003800730  803080074  8340998  -  0300350395 

 مصروفات الربط البيني
 

(408040893)  (005600866)  (007360007)  -  (0300350395) 

 صافي إيرادات الخدمات
 

0800690893  0303030833  603700330  (0090703)  0400040330 

 االستهالك واإلطفاء
 

304850003  006370650  4700353  0400004  407350047 

 صافي الدخل
 

307300650  6090709  400370886  (003860760)  600640495 

  
         

 إجمالي األصول 
 

3404690076  3307500809  705530730  0005450343  8400330956 

 إجمالي الخصوم
 

0806360509  507930773  305030065  004830395  0304000950 
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 ي :على النحو التال )معدلة( م3330 سبتمبر 30في أشهر المنتهية  للتسعة وفقاً ألنشطة المجموعةوقد كانت المعلومات 
 

 الرياالت السعوديةبابآال  
 

 الجوال
 

 الهاتف
 

 المعطيات
 

 غير موزعة / تسويات
 

 اإلجمالي

 2225012215  ب5562063ا  121192123  421122110  3320122664  إيرادات الخدمات

 إيرادات الربط البيني
 

024432150  625612999  6502134  -  126632614 

 مصروفات الربط البيني
 

 ب126632614ا  -  ب329692011ا  ب026522216ا  ب421412011ا

 صافي إيرادات الخدمات
 

 2225012215  ب5562063ا  525602616  129912464  0925162231

 االستاالك وانإطفاء
 

322012166  021102969  4312056  0102661  421012550 

 صافي الدخل
 

 621132532  ب2252163ا  224592299  3302391  225212696

  
         

 إومالي األصول 
 

3929192101  3329922944  0121102213  3124912611  1420122140 

 إومالي الخصوم
 

0124112131  626432944  325992112  521462090  2325112621 
 

 وفقاً لعمليات المجموعة -
 بتقسيم نمإياتاا التشغيإية الرئيسية إلى نمإيات محإية ودولية.قامت المومونة 

 

 :سبتمبر 03أشهر المنتهية في  لتسعةااً لعمليات المجموعة خالل وفقويبين الجدول التالي المعلومات 
  م3300

  
 العمليات المحلية

 
 العمليات الدولية

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

المملكة العربية 
  السعودية

إس تي سي 
  البحرين

شركة 
إنتقرال 
 القابضة

 
شركة االتصاالت 

 الكويتية
       

 
 

 
 

          
 

 
 

 
 

 إيرادات الخدمات
 

0006870067  7470363  3600346  006060536       

  
             

 إجمالي األصول ) * (
 

9400960360  305400538  4030853  300030804       

               
 سعودي. ألف لاير (0500430480)) * ( تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة باألصول مبلغ 

 

 )معدلة( م3303

  
 العمليات المحلية

 
 العمليات الدولية

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

العربية المملكة 
  السعودية

إس تي سي 
  البحرين

شركة 
إنتقرال 
 القابضة

 
شركة االتصاالت 

  الكويتية
شركة بي تي 
  أكسيس تيليكوم

   

               
 إيرادات الخدمات

 
2126912461  5112140  3112190  023562232  6112513     

  
             

 إومالي األصول ا * ب
 

1621162490  324612696  4192152  021252120  226212201     

               
 سعودي.  ل  لاير  ب0129022541اا * ب تبإف قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعإقة باألصول مبإف 
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 فإط االرقام  ناله ال تتضمط بيانات الشركات التالية: حقوق المإكيةالمحاسبة نط االستلمار وفق طريقة نتيوة لتطبيق معيار 
 

 م3310                 م0330       

)بآالف الرياالت          
  السعودية(

شركة أوجيه 
لالتصاالت 
 المحدودة

 

مجموعة 
بيناريانج جي 
 إس إم القابضة

 
 

 

شركة أوجيه 
لالتصاالت 
 المحدودة

 
 مجموعة بيناريانج
  جي إس إم القابضة

      
 

     
 إيرادات الخدمات          

 
708530054  003780037    121162211  221932426  

  
          

 إجمالي األصول           
 

3304970603  3308390004    3324502615  3121152121  
  

 لبيعلمحتفظ بها أصول  -05
 

 21إبياع كماا فاي لكشصاول محاتفظ بااا  ة باي تاي  كسايو تيإيكاومشاركفاي  هااستلماربإنادة تصني  المومونة قامت 

 .  م3102يونيو 
 

 وانترفااتالقيمااة العادلااة بصااافي األصااول المتعإقااة باالسااتلمار  بإنااادة قياااو قاماات المومونااة  لااذلك التصااني   وفقاااً 

 تفاصيإاا كما يإي: سعوديمإيوط لاير  115 محققة بإغت ئربخسا
 

 مإيوط لاير 614 خسائر االنخفام المتعإقة باالستلمار 

 مإيوط لاير 010 مصاري  مستحقة ناتوة نط ذلك التصني 

 مإيوط لاير 115 )*(إومالي الخسائر 
     

      لالستثمار كما يلي:الفئات الرئيسة لألصول والخصوم 

 )بآالف الرياالت السعودية( لبيعلأصول محتفظ بها 

 324932653 والمعدات صافيالممتإكات والمنشآت 

 0102511 االصول غير المإموسة صافي

 5112044 المصروفات المدفونة مقدماً واالصول المتداولة االخرى

 3112204 النقد وما يمالإه

 0512603  خرى

 005430393 

  لبيعالمحتفظ بها لصول أب بصورة مباشرة متعلقة خصوم

 324642146 المرابحات 

 1592420 المصروفات المستحقة

 4442414 حسابات الدائنيط

 4152013  خرى

 403700760 

  :الخسائر التشغيلية الناتجة عن أصول محتفظ بها للبيع كما يلي

 5412213 إيرادات الخدمات

 ب1612119ا الخدماتتكإفة 

 ب3092231ا إومالي الخسارة

 ب2102612ا المصروفات التشغيإية

 ب6102111ا الدخل مط العمإيات التشغيإية

 ب0312612ا االيرادات والمصروفات االخرى ومخصص الضرائ 

 0322126 حقوق المإكية غير المسيطرة

 (5970867) صافي الخسارة 



 

 شركة االتصاالت السعودية
    )شركة مساهمة سعودية(
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  :الناتجة عن أصول محتفظ بها للبيع كما يليالتدفق النقدي من الخسائر 

 ب3312156ا االنشطة التشغيإية المستخدم فيصافي التدفق النقدي 

 ب612091ا صافي النقد المستخدم في األنشطة االستلمارية

 3322151 األنشطة التمويإية النات  مطصافي النقد 

 ب102391ا صافي النقص في النقد وما يمالإه

 3700600 يمالإه في بداية الفترةالنقد وما 

 3330004 الفترة نهايةالنقد وما يماثله في 
 

 حال بيع االستلمار. في االلر الناائي لإبنود الواردة  ناله باحتسا وسو  تقوم المومونة  )*(
 

مومونااة اتفاقيااة لبيااع حصااتاا كامإااة فااي شااركة بااي تااي  كساايو تيإيكااوم الم؛ وقعاات 3102ساابتمبر  36وبتاااري  

الااى شااركة اكااو ال  وهااي احاادى شااركات االتصاااالت ب % بشااكل غياار مباشاار22135بشااكل مباشاار  و  011201ا

مإياوط لاير تقريباا مقاباال  22342 مإياوط دوالر   ي ماا يعااادل 165بمبإاف  الكبارى فاي ساوق االتصااالت انإندونيسااية

تسااوية مرضااية لإطاارفيط مااع المقرضاايط الرئيسااييط و  وقعاات المومونااة. بانإضااافة لااذلك % مااط  سااام الشااركة011

 الرئيسايط . وساو  تساتخدم متحصاالت البياع لساداد دياوط شاركة  كسايو لإمقرضايطالدائنيط االخريط لشاركة  كسايو

 .االخريط والدائنيط
 

 م ؛  3102 سبتمبر 21تم إنادة إحتسا  القيمة العادلة اللتزامات الشركة المترتبة نط نمإية البيع كما في  ونإيه 

السااتكمال  وم.  3102يونيااو  21مإيااوط لاير مااط االلتزامااات المقاادرة سااابقا فااي   010ناات  نااط ذلااك نكااو مبإااف  و 

 الحصول نإى موافقة الواات التنظيمية في اندونيسيا ومساهمي شركة اكو ال فايفشط ذلك يتطإ     ناله نمإية البيع

 .عاديةالغير  موميةعال ةومعيال اوتماع
 

  تطبيق طريقة حقوق الملكية بدالً عن طريقة التوحيد التناسبي -06
 

فاي قوائمااا المالياة الموحادة وفقااً لطريقاة التوحياد  المشاتركة تعال  وتوحاد اساتلماراتاا فاي المشااريع المومونةكانت 

الايئاة الساعودية في ظال نادم تغطياة ذلاك فاي المعاايير الصاادرة ماط  20بما يتوافق مع المعيار الدولي رقم   التناسبي

م قام موإو معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعيار المحاسبي الادولي رقام 3100مايو  03 يلإمحاسبيط القانونييط. ف

والاذي تضامط إلغااء تطبياق طريقاة التوحياد التناسابي واساتخدام بادالً ننااا طريقاة  20كبديل لإمعياار الادولي رقام  00

م وباشلر روعاي  قامات بتطبياق 3102بادءاً ماط ناام  الموموناةونإيه فإط  م.3102ير ينا 0حقوق المإكية إبتداءاً مط 

المحاسابة ناط االساتلمار وفاق ا 06طريقة حقوق المإكياة نإاى مشااريعاا تحات السايطرة المشاتركة وفقااً لمعياار رقام 

 ب الصادر نط الايئة السعودية لإمحاسبيط القانونييط.طريقة حقوق المإكية
 

المحاسبة نط االساتلمار يبيط مقارنة ألهم بنود قائمتي المركز المالي والدخل بعد وقبل تطبيق معيار  وفيما يإي إيضا 

 لفترة المقارنة: وفق طريقة حقوق المإكية
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 الرياالت السعودية( بماليين)
 

 3330 سبتمبر 30في  المنتهية أشهر التسعة

  
بعد تطبيق طريقة حقوق 

  الملكية
طريقة حقوق قبل تطبيق 

 الملكية

     

 إيرادات الخدمات
 

000503  440079 

 إومالي الدخل
 

090040  350450 

 صافي  الدخل
 

60880  60880 

 إومالي األصول
 

840084  0090633 

 إومالي الخصوم
 

030578  630483 

 إومالي المرابحات
 

000556  000400 

 500734  500734  حقوق المساهميط
 

 األحداث الالحقة -07
 

القااوائم الماليااة األوليااة ب م 3102  كتااوبر 39الموافااق  ا هااـ0424 ذو الحوااة 34 اللاللاااءيااوم انتمااد موإااو انإدارة 

ماط ناام  اللالاهمإياوط لاير ناط الرباع  02111ا توزياع  رباا   ولياة مقادارهم و وصاى ب3102 الموحدة لإربع اللالاه

 .لاير نط كل سام 1251بواقع  م 3102
 

 إعادة تصنيف  -08
 

م   قاماات المومونااة بتطبيااق معيااار االسااتلمارات المسااوإة وفقاااً لطريقااة حقااوق المإكيااة نإااى 3102مااط نااام  باادءاً 

 البياناات المالياة لإرباع اللالاه استلماراتاا في المشاريع المشاتركة بادالً ماط التوحياد التناسابي  ونإياه تام اناادة نارم

اط يكاوط لااذا  دوط م.3102 سابتمبر 21ع التصني  المستخدم لإفترة المنتاية فاي م اارقام المقارنةب لتتماشى م3103

    الربح و حقوق المساهميط.صافي  لر نإى التغير 
 

 
    

 


