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توفير المعلومات والتقنيات واألنظمة المعتمدة على المعلومات للعمالء بما في ذلك إعدداد وببدع وتوزيدع ةدلدة الهدات   .ه 

واألدلة التجارية والنشرات والمعلومات والبيانات وتوفير وسدائل اتتصدال الالزمدة لنقدل خـدـدمات راتنترندتال بمدا ت 

هـ وخدمات الحاسب اآللدي العامدةو وريدر 3431/  30/  11اريخ تبال 361يتعـارض مع قـرار مجلس الوزراء رقم ر

ذلك مما يتعلق بأنشبة اتتصاتت ةو الخدمات التي تقددمها الشدركة سدواء كداك ذلدك ألردراض اتعدالم ةو التجدارة ةو 

  الدعاية ةو ةية ةرراض ةخرى تراها الشركة مناسبة.

ك وتأجير وتصنيع وتسويق وبيع وتبدوير وتصدميم وتركيدب تجارة الجملة والتجزئة واستيراد وتصدير وشراء وامتال .و 

وصيانة ةجهزة ومعدات ومكونات شبكات اتتصداتت المختلفدة بمدا فدي ذلدك الشدبكات الوابتدة والمتحركدة والخاصدةو 

وكذلك برامج الحاسب اآللي والممتلكات الفكرية األخرى وتقديم الخدمات والقيام بأعمال المقاوتت المتعلقدة بشدبكات 

  تتصاتت المختلفة.ا

  استومار عقارات الشركة وما قد يترتب على ذلك مك بيع وشراء وتأجير وإدارة وتبوير وصيانة. .ز 
 

ولها فضالً عدك ذلدك ةك تسسدس شدركات ةخدرى وةك تشدترك مدع الشدركات والمسسسدات ةو الهيئدات األخدرى السدعودية 

و التي قدد تعاونهدا علدى تحقيدق ررضدها ةو ةك تشدتريها كلهدا ةو واألجنبية التي تزاول ةعماتً شبيهة ةو مكملة ألعمالها ة

 جزءاً منها.
 

 المملكة العربية السعودية – )أول( الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت
 

مو وتعمدل فدي تقدديم 1001تم تأسيس الشركة العربية لخدمات اتنترنت واتتصاتت رذات مسئولية محدودةال في ةبريدل 

فدددي السدددوق السدددعودي و وتملدددك شدددركة  اتنترندددت وتشدددغيل مشددداريع اتتصددداتت ونقدددل ومعالجدددة المعلومددداتخددددمات 

 مليوك لاير.  300رةس مالها والبالغ الشركة العربية لخدمات اتنترنت واتتصاتت  % مك300اتتصاتت السعودية 
 

 المملكة العربية السعودية –شركة االتصاالت لالستثمار التجاري المحدودة 
 

فددي اكتددوبر فددي المملكددة العربيددة السددعودية  رذات مسددئولية محدددودةال  تددم تأسدديس شددركة اتتصدداتت لالسددتومار التجدداري

وشدبكات اتنترندت وصديانة  اآللدينظدم شدبكات الحاسدب  وةعمدالتشدغيل وصديانة شدبكات اتتصداتت بغرض  م1007

وتعمددل فددي السددوق السددعودي وتملددك شددركة اتتصدداتت  وتقنيددة المعلومددات وتشددغيل وتركيددب نظددم وبددرامج اتتصدداتت

 مليوك لاير. 3رةس مالها  شركة اتتصاتت لالستومار التجاري والبالغ % مك300السعودية 
 

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

شددركة اتتصدداتت وتمتلددك  البحددريكوم بمملكددة 1002فبرايددر ال رش. م. ب. مال فددي فيفددار البحددريكإس تددي سددي  تأسسددت

ةي مدا يعدادل  مليوك دينار بحريني 75رةسمالها  شركة إس تي سي البحريك ر فيفا ال والبالغ % مك300نسبة  السعودية

تعمل هذه الشركة فدي كافدة خددمات اتتصداتت مليوك لاير سعودي بسعر الصر  كما في ذلك التاريخو و 746حوالي 

و وقدد بددةت التشدغيل والخددمات األخدرى ذات الصدلة بالسدوق البحرينيدة والنبداق العدريضمتنقلة واتتصاتت الدوليدة ال

 م.1030مارس  1التجاري في 
 

 مملكة البحرين –شركة الخليج لإلعالم الرقمي القابضة )انتغرال(  )ش. م. ب. م( 
 

و وهي شركة قابضة تملك حصصاً فدي شدركات تعمدل فدي مملكة البحريك في  م1002تم تأسيس هذه الشركة في يونيو 

شدركة  % مدك53وتمتلدك شدركة اتتصداتت السدعودية نسدبة في دول الخليجو  مجال خدمات المحتوى واتعالم الرقمي

مليددوك لاير  113ةي مددا يعددادل حددوالي  دينددار بحريندديمليددوك  11رةسددمالها  الخلدديج لالعددالم الرقمددي القابضددة والبددالغ

 %.73لتصبح  م 1033ديسمبر 31وتم زيادة نسبة الملكية في  والصر  كما في ذلك التاريخبسعر  سعودي
 

 المملكة العربية السعودية - )سيلكو(المحدودة  المتقدمةشركة سيل 
 

م وتعمددل فددي تجددارة الجملددة 1001المحدددودة فددي المملكددة العربيددة السددعودية فددي يندداير  المتقدمددةتددم تأسدديس شددركة سدديل 

وبيدع وإعدادة بيدع األلدي معدات اتتصاتت وخدمات الحاسب ةجهزة واتتصاتت وشحك بباقات  والتجزئة في خدمات 
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ركة فدي السدوق السدعودي كافة خددمات اتتصداتت الوابتدة والمتنقلدة وصديانة وتشدغيل المجمعدات التجاريدةو وتعمدل الشد

مليددوك لاير 300 رةس مالهددا والبددالغ المحدددودة المتقدمددةشددركة سدديل  % مددك60وتملددك شددركة اتتصدداتت السددعودية 

 سعودي.
 

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

والبدالغ  رفيفداال اتتصداتت الكويتيدة% مك شركة 16م على نسبة 1007في ديسمبر شركة اتتصاتت السعودية حازت 

مليدوك لاير سدعودي بسدعر الصدر  كمدا فدي ذلدك التداريخو  617ةي ما يعادل حوالي  مليوك دينار كويتي 50رةسمالها 

ديسدمبر  4فدي لهدا و وقد بددة التشدغيل التجداري في السوق الكويتي  تعمل هذه الشركة في مجال خدمات الهات  الجوالو

 .م1001
 

تصاتت السعودية تدير شركة اتتصاتت الكويتية رفيفاال وتعالج استومارها فيهدا ببريقدة التوحيدد لسديبرتها مجموعة ات

 على السياسات المالية والتشغيلية وذلك بسبب تمويلها في مجلس إدارتها بأرلبية األعضاء.
 

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

حصلت شركة بي تي ةكسيس تيليكوم على رخصة تشغيل شبكة الهات  الجوال بتقنيدة الجيدل الوالدي فدي اندونيسدياو وقدد 

حازت شركة اتتصداتت السدعودية  بالسوق اتندونيسية. م1001في الربع األول مك عام  التجاريةبدةت بتقديم خدماتها 

روبيددة  كتريليددو 7.1والبددالغ رةسددمالها  م1007سددبتمبر  % مددك شددركة بددي تددي ةكسدديس تيليكددوم  فددي53علددى نسددبة 

م 1033ةبريدل  6مليدار لاير سدعودي بسدعر الصدر  كمدا فدي ذلدك التداريخ. وفدي  1.1ةي ما يعادل حدوالي   ةاندونيسي

% وبناء على ذلك تم إعادة تصني  هدذا اتسدتومار كاسدتومار فدي 10.30% لتبلغ 30و12زادت الشركة حصتها بنسبة 

 ةبريددل 6يمددة العادلددة لصددافي األصددول فددي تددم اسددتخدام الق الشددركات التابعددة بدددتً مددك اسددتومار فددي مشدداريع مشددتركةو و

في شركة بي تدي ةكسديس  إضافية% كحصة 12.30الشركة نسبة   وذلك تحتساب الشهرة الناتجة مك استحواذ 1033

مدك عدام   تيليكوم اتندونيسية مك واقع التقارير الخاصة بتحديد تلك القيمة والتي تم اتنتهاء منها فدي نهايدة الربدع الرابدع

  .  قد ترتب على ذلك إعادة توزيع المبالغ المسجلة سابًقا للشهرةمو و 1033
 

 اإلمارات العربية المتحدة –شركة أوجيه لالتصاالت المحدودة 
 

مسدجلة فدي إمدارة دبدي بدولدة اتمدارات العربيدة المتحددة ولدديها قابضدة شركة ةوجيه لالتصداتت المحددودة هدي شدركة 

% مدك 15اتتصداتت فدي تركيدا وجندوب ةفريقيدا. حدازت الشدركة علدى نسدبة استومارات في شركات تعمدل فدي قبدا  

  31.5مليدار دوتر ةمريكدي ةي مدا يعدادل حدوالي   1.6والبدالغ رةسدمالها  م1001شركة ةوجيه لالتصداتت فدي ةبريدل 

 .بسعر الصر  كما في ذلك التاريخ مليار لاير سعودي
 

 ماليزيا: –مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة 
 

% مددك مجموعددة ماكسدديس القابضددة 300كانددت تمتلددك  فددي دولددة ماليزيددا  بيناريددانج الماليزيددة شددركة اسددتومارية قابضددة

و الماليزيدة بالسدوق الماليدةال التي تعمل في قبا  اتتصاتت المتنقلة في ماليزيا والتي لم تكك مدرجدة Maxisالماليزية ر

ماكسديس لالكتتداب العدام وةدرجدت تبعداً لدذلك ضدمك شدركات % مدك ةسدهم 10م بدر  1002تم في شدهر ندوفمبر وقد 

و وبدذلك انخفضدت نسدبة ملكيتهدا فدي 1031فدي شدهر يوليدو % 5 ةخرى تبلغ حصة و كما تم بيعالماليزيةالسوق المالية 

 %.  65شركة ماكسيس إلى 
  

ال  Aircel -إيرسديل  ر شدركة فدي كدل مدك الهنددتعمدل لدى بيناريانج القابضة استومارات ةخدرى فدي شدركات اتصداتت 

 ال.شركة بي تي ةكسيس تيليكوم ر  وإندونيسيا
 

والبدالغ رةسدمالها  م1007بيناريدانج فدي سدبتمبر  مجموعة% مك 15حازت شركة اتتصاتت السعودية على نسبة وقد 

 التاريخ. في ذلك كمامليار لاير سعودي بسعر الصر   11مليار رينجت ماليزي ةي ما يعادل حوالي  10.7
 



 

 شركة االتصاالت السعودية
    )شركة مساهمة سعودية(

 م 2012 ديسمبر 31في للسنة المنتهية إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 10 

و تقدددمت هيئددة اتتصدداتت بدولددة الهنددد ببخبددار تبالددب بموجبدده شددركة  1031ديسددمبر  13ل السددنة المنتهيددة فددي خددال

مليددوك لاير  113تبلددغ حصددة المجموعددة مندده رإحدددى شددركات مجموعددة بيناريددانجال بتسددديد مبلددغ  الهنديددة  – إيرسدديل

يرسديل بصددد اسدتئنا  األمدر المدذكور ةمدام . علما ةك شدركة إمنابقمقابل رسوم بي  إضافية متعلقة بوالي  ؛سعودي

 المحكمة العليا الهندية.
 

تبلدغ حصدة المجموعدة منهدا مجموعدة بيناريدانج ضدرائب مسجلدة  ابفدأتو 1031ديسدمبر  13خالل السنة المنتهية فدي 

والمرتببددة بالقيمددة العادلددة لرسددوم الددرخل و رسددوم البيدد  التددرددي الناتجددة عددك  سددعودي لاير مليددوك 544مبلددغ 

م بسبب التعديل فدي قدرارات الجهدة التنظيميدة ممدا ةدى الدى  1007الهندية في عام  –اتستحواذ على مجموعة إيرسيل 

يدر ملموسدة ذات ر ةصدولرير ملموسة ذات ةعمار رير محدددة الدى  ةصولمك  التغير في ببيعة تصني  هذه اتصول

 و ستقوم الشركة بمتابعة هذا الموضو  مع الجهات المختصة مك خالل المجموعة. ةعمار محددة .
 

 المملكة العربية السعودية –الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة 
 

م بغددرض 1001فددي سددبتمبر  رذات مسددئولية محددودة مختلبددةال  تدم تأسدديس الشددركة العربيددة للكوابدل البحريددة المحدددودة

إنشاء وتأجير وإدارة وتشغيل كيبل بحري يربب بيك المملكة العربية السدعودية وجمهوريدة السدوداك لتمريدر اتتصداتت 

مو 1001بينهما وةي دول ةخرى. وقد بدة النشداب التشدغيلي للشدركة العربيدة للكوابدل البحريدة المحددودة فدي شدهر يونيدو 

 75 رةسدمالها والبدالغ الشدركة العربيدة للكوابدل البحريدة المحددودة % مدك50سدعودية نسدبة وتمتلك شركة اتتصاتت ال

 مليوك لاير.
 

 المملكة العربية السعودية –المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات( 
 

عددداً مدك  م. وتدوفر عربسدات3276تم إنشاء هذه المسسسة مك قبدل الددول األعضداء فدي الجامدـعة العربـدـية فدي ةبريدل 

الخدمات لهذه الدول األعضاء إضافة إلى كافة القباعات الرسمية والخاصة في نباق تغبيتها وبصدورة ةساسدية منبقدة 

 الشرق األوسب.
 

رصوتيةو نقل بياناتو فاكس وتلكسالو بي تلفزيدونيو بدي إذاعدي  اتقليميةتشمل الخدمات المقدمة حالياً: الخدمة الهاتفية 

 ادة الخدمة وتأجير ِسعات على ةساس سنوي ةو شهري.إقليميو خدمات استع

 والبددالغ المسسسددة العربيددة لالتصدداتت الفضددائية رعربسدداتال % مددك16.66تمتلددك شددركة اتتصدداتت السددعودية نسددبة 

 .بسعر الصر  كما في ذلك التاريخ مليوك لاير 3.175 مليوك دوتر ةمريكي ما يعادل  500 رةسمالها
 

 المملكة العربية السعودية –شركة مراكز االتصال
 

لتقديم خدمات مراكز اتتصال و اسدتعالمات الددليل  رذات مسئولية محدودة مختلبةال   تم تأسيس شركة مراكز اتتصال

تمتلك شركة اتتصداتت السدعودية  م بالمملكة العربية السعودية و و1030في نهاية ديسمبر   الAegisرمع شركة ةيجز 

األسهم المملوكدة ر عدد  مليوك لاير سعودي 4.5 رةس مالهاوالبالغ  شركة مراكز اتتصال مك %50حصة تبلغ حوالي

 سهمال. 000و450سهم مك ةصل  003و115
 

 السياسات المحاسبية الهامة -2
 

العربيدة السدعودية والصدادرة  تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقاً لمعايير المحاسبة المتعار  عليها في المملكة

للمجموعدة القدوائم الماليدة للشدركة وشدركاتها الموحدة . وتتضمك القوائم المالية عك الهيئة السعودية للمحاسبيك القانونييك

 .م1031 ديسمبر 13المنتهية في  للسنةالتابعة والزميلة والمشاريع المشتركة 
 

إعداد القوائم المالية الموحدة المدرجة ةدناه مدع السياسدات المحاسدبية المبيندة تتفق السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في 

 م.1033ديسمبر  13في القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المنتهية في 
 
 

األرصدة والمعامالت داخل المجموعة وةية مكاسب رير محققة ناتجة مك المعدامالت داخدل المجموعدة و إذا كاندت ذات 

 سبيةو يتم استبعادها عند إعداد القوائم المالية الموحدة.ةهمية ن
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اسددتخدام العربيددة السددعودية يتبلددب إعددداد القددوائم الماليددة الموحدددة وفقدداً لمعددايير المحاسددبة المتعددار  عليهددا فددي المملكددة 

واتلتزامددات التقددديرات المحاسددبية واتفتراضددات التددي تددسور فددي مبددالغ األصددول والخصددوم واتفصددا  عددك األصددول 

 .الموحدة المحتملة في تاريخ القوائم المالية الموحدة وفي مبالغ اتيرادات والمصروفات خالل فترة القوائم المالية
 

 في ما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية:
 

 أسس التوحيد 3-1
 

 الشركات التابعة
 

عليهددا السدديبرة كشددركات تابعددة. وتعددر  السدديبرة بأنهددا القدددرة علددى  المجموعددةيددتم تصددني  الشددركات التددي تمددارس 

استخدامو ةو توجيه استخدامو ةصول منشأة ةخرى تكتساب منافع اقتصادية. يبددة توحيدد القدوائم الماليدة للشدركات التابعدة 

 ضمك القوائم المالية الموحدة للمجموعة اعتباراً مك تاريخ السيبرة وينتهي بفقدانها.
 

 االستثمار في المشاريع المشتركة
 

المشددرو  المشددترك هددو ترتيددب تعاقدددي تقددوم بموجبدده المجموعددة وةبددرا  ةخددرى بنشدداب اقتصددادي يخضددع للسدديبرة 

المشتركة وذلك عندما تتبلب القرارات اتستراتيجية الماليدة والتشدغيلية المتعلقدة بنشدابات المشدرو  المشدترك الموافقدة 

 المشاركة في السيبرة.باتجما  مك كل األبرا  
 

تحدت السديبرة  كمنشدتتالترتيبات التعاقدية التي تتضمك تكويك منشأة منفصلة يكوك لكل مشارك فيها حصة يشار إليهدا 

 المشتركة. 
 

يتم احتساب حصة المجموعة في المشاريع تحت السيبرة المشتركة في القوائم المالية الموحدة باستخدام بريقدة التوحيدد 

في كدل مدك ةصدول وخصدوم ودخدل ومصدروفات هدذه المشداريع مدع البندود  المجموعةيي يتم تجميع حصة التناسبيو ح

 ال14رانظر ايضا  رقم المناظرة لها في البيانات المالية للشركة.
 

تتم معالجة الشهرة الناتجة مك شراء المجموعة لحصة فدي المشداريع تحدت السديبرة المشدتركة وفقداً للسياسدة المحاسدبية 

 ة المتعلقة بالشهرة. للمجموع
 
 الموحدة فترة القوائم المالية 1-1
 

 تبدة السنة المالية للمجموعة في ةول يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر مك كل عام ميالدي. 
 

 النقد وما يماثله 1-1
 

فتدرة اسدتحقاق قددرها يشمل النقد وما يماوله النقد في الصناديق واألرصدة لدى البنوك واتستومارات عالية السديولة ذات 

 وفيما عدا ذلك تصن  استومارات قصيرة األجل. يوماً ةو ةقل مك تاريخ شرائها 20
 
 حسابات المدينين 1-4
 

يظهددر رصدديد حسددابات المدددينيك بصددافي القيمددة القابلددة للتحقددق التددي تموددل قيمددة الفددواتير مضددافاً إليهددا اتيددراد المسددتحق 

 المفوترة ناقصاً مخصل الديوك المشكوك في تحصيلها. المتعلق برسوم اتستخدام رير 
 
 مقاصة الحسابات 1-5
 

تتضدمك بموجبهدا إجدراء مقاصدة بشدكل  ةخدرىلدي المجموعة اتفاقيات مع مشغلي شبكات اتصداتت خارجيدة و جهدات 

 .  األخرىدوري مع تلك الجهات بحيي يتم مقاصة األرصدة المدينة والدائنة لنفس المشغل الخارجي ةو الجهات 
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 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 1-6
 

بدراسة حسابات المدينيك لتكويك المخصصات الالزمة لمواجهة المشكوك في تحصيله منهاو ويراعى  المجموعةتقوم 

عند تكويك المخصل نو  الخدمة المقدمة رجوالو خبوب وابتةو تلكسو تسويات دوليةو ... الخال وفئة العميل والعمر 

 صادية العامة.في تحصيل الديوك السابقة والحالة اتقت المجموعةالزمني للديكو وخبرة 
 
 المخزون 1-7
 

يتم تسجيل المخزوكو الذي يتكوك بشكل ةساسي مك كوابل وقبع ريار ومستهلكاتو باستخدام متوسب التكلفة المرجح 

صاٍ  مك المخصصات. يتم تسجيل بنود المخزوك التي تعتبر جزءاً ةساسياً مك ةصول الشبكةو مول المعدات 

متلكات والمنشتت والمعدات. وتسجل بنود المخزوك اتحتيابية للبوارئ التي ت يمكك نقلها مك المقسمو ضمك بنود الم

 .الموجودة في عهدة المقاول المسئول عك رفع كفاءة وتوسعة الشبكة ضمك األعمال الرةسمالية تحت التنفيذ 
 

بتكويك مخصل للمخزوك المتقادم والببيء الحركة وذلك بناًء على دراسة حركة المخزوك بشكل  المجموعةتقوم 

منفصل لألصنا  الرئيسية. وعندما يكوك هذا اتجراء رير عمليو يتم تكويك المخصل على ةساس مجموعات ةو 

إجراء تخفيض جوهري  ب فئات مك ةصنا  المخزوكو على ةك يراعى التأكد مك ةك األصنا  الفردية التي قد تتبل

 في قيمتها قد تم ةخذها في اتعتبار عند تكويك المخصل.
 
 الممتلكات والمنشآت والمعدات واالستهالك 1-8
 

ببيانددات تاريخيددة تفصدديلية كافيددة لتسددجيل الممتلكددات والمنشددتت قبددا  اتتصدداتت مو لددم يحددتفظ 3221مددايو  1قبددل  (1)

تسدجيل كافدة الممتلكدات والمنشدتت والمعددات التدي تدم تحويلهدا مدك قبدا  والمعدات وفق التكلفة التاريخيةو ولذا تدم 

م ببقداً للتقدويم الدذي قامدت بده الشدركة وبمسداعدة خبدراء تقدويم محليديك 3221مدايو  1اتتصاتت إلى الشدركة فدي 

 ودولييك. وفيما يلي األسس الرئيسية المستخدمة في التقويم:

 قيمة التقويم    األراضي  -     

 تكلفة اتستبدال المستهلكة  المباني والمنشتت والمعدات -      
 

ال ةعاله يتم تسجيل الممتلكات والمنشتت والمعددات التدي تقتنيهدا المجموعدة بالتكلفدة  3ال في ما عدا ما ورد في الفقرة ر1ر

 التاريخية.
 

تشددمل تكلفددة الشددبكة جميددع النفقددات حتددى نقبددة التوصدديل للعميددلو بمددا فددي ذلددك ةتعدداب المقاولددـيك والمددواد والعمالددة  (3)

 المباشرةو حتى تاريخ وضع هذه األصول في الخدمة. 
 

يددتم احتسدداب اسددتهالك الممتلكددات والمنشددتت والمعدددات باسددتوناء األراضددي باسددتخدام بريقددة القسددب الوابددت علددى  (4)

 شغيلية التقديرية لألصول حسب ما يأتي:األعمار الت
 

 عدد السنوات 

 50 – 10 المباني

 15 – 1  شبكة ومعدات اتتصاتت 

 1 - 1 األصول األخرى          
  

يتم إوبات مصروفات اتصال  والصيانة عند حدووها. إت إذا كانت تزيد مدك اتنتاجيدة ةو العمدر التشدغيلي لألصدلو  (5)

 وفي كلتا الحالتيك تتم رسملتها.
 

يددتم تحديددد المكاسددب والخسددائر الناتجددة مددك اسددتبعاد/بيع الممتلكددات والمنشددتت والمعدددات وذلددك بمقارنددة القيمدددة  (6)

 الموحدة.  ترية لألصول المستبعدة/المباعة وتدرج المكاسب والخسائر في قائمة الدخلالمتحصلة مع القيمة الدف
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يتم تصني  إيجدارات الممتلكدات والمنشدتت والمعددات التدي يدتم فيهدا تحويدل جدوهري لمندافع ومخدابر الملكيدة إلدى  (7)

العادلددة لألصددل ةو القيمددة المجموعددة كبيجددارات رةسددمالية. يددتم إوبددات اتيجددار الرةسددمالي فددي تدداريخ نشددأته بالقيمددة 

الحاليددة للحددد األدنددى لدددفعات اتيجددارو ةيهمددا ةقددل. ويددتم تجزئددة كددل دفعددة مددك دفعددات اتيجددار إلددى جددزةيك همددا 

الحاليددة والددنقل فددي قيمددة اتلتددزام عددك عقددد اتيجددار  السددنةالمصددرو  التمددويلي الددذي يجددب تحميلدده علددى دخددل 

 الرةسمالي.
 

 بموجب إيجارات رةسمالية على مدى األعمار اتنتاجية لتلك األصول.يتم استهالك األصول المستأجرة  (8)
 
 

 يتم استهالك الموجودات الوابته الخاضعة لعقود حقوق اتمتياز على عمرها اتنتاجي ةو مدة العقد ةيهما ةقصر. (9)
 
 تكاليف برامج الحاسب اآللي 2-9
 

يتم رسملة التكالي  المتعلقة ببرامج التشغيل والتببيقات التي يتم شراسها مك المدورد حينمدا تفدي بمعدايير الرسدملةو  (1)

ومنها تحسيك القدرة اتنتاجية ألصل مك األصول ةو ةك تزيد بشكل ملحوظ العمر اتنتداجي لألصدلو ويدتم إبفاسهدا 

 على فترة اتنتفا  بها. 
 
التشدغيل المبدورة داخليداً إذا اسدتوفت معدايير الرسدملةو ومنهدا تخصديل مجموعدة عمدل يتم رسملة تكالي  بدرامج  (2)

 داخلية معينة لتبوير البرامج وةك يمكك تحديد التكالي  ذات العالقة بسهولةو ويتم إبفاسها على فترة اتنتفا  بها.
 
ا تعذر تحديد تكلفدة بدرامج ةنظمدة يتم تحميل تكالي  برامج التببيقات المبورة داخلياً كمصروفات عند حدووهاو وإذ (3)

التشغيل بشكل منفصل عك تكالي  ةجهزة الحاسب اآللي ذات الصلة فيتم تسجيل بدرامج ةنظمدة التشدغيل كجدزء مدك 

 الجهاز.
 
تحمدددل تكلفدددة اتضدددافات ةو التعدددديالت ةو عمليدددات تبدددوير البدددرامج الالحقدددة سدددواء كاندددت تشدددغيلية ةو تببيقيدددة  (4)

 كمصروفات عند حدووها.
 
 ل تكالي  التدريب المرتببة ببرامج الحاسب اآللي وتكالي  تحويل البيانات كمصروفات عند حدووها.تحم (5)
 
 األصول غير الملموسة 1-30
 

 الشهرة
 

   عدك شدراء التنشأ الشهرة عند شراء حصة في الشركات التابعة والمشاريع المشدتركة. وتمودل زيدادة تكلفدة

القيمددة العادلددة لصددافي األصددول للشددركة التابعددة ةو المشددرو  المشددترك فددي تدداريخ فددي حصددة المجموعددة 

وعندما يكوك هذا الفرق سالباً يتم تسجيله فوراً كمكاسب ضمك قائمة الددخل الموحددة بدالفترة التدي الشراء. 

 تمت به عملية اتستحواذ.
 

  جدتال.يتم قياس الشهرة بالتكلفة وتخفض بأي خسائر هبوب في قيمتها رإك و 
 

   تقديم خدمات االتصاالت المتنوعةحقوق الطيف الترددي وتراخيص 
 

يتم تسجيل هذه األصول رير الملموسة عند الشراء بالتكلفدة ويدتم ابفاسهدا ابتدداًء مدك تداريخ تقدديم الخدمدة باسدتخدام 

 بريقة القسب الوابت على مدى اعمارها اتنتاجية ةو المدة النظامية ةيهما ةقصر.
 
 الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة 1-33
 

تقوم المجموعة بمراجعة األصول رير المتداولة بشكل دوري لمعرفدة مدا إذا كاندت هنالدك مسشدرات علدى وجدود هبدوب 

في قيمتها الدفترية. ويتم في حالة وجود هذه المسشرات تقدير القيمة الممكك اسدتردادها لألصدل. وتسدتخدم لهدذا الغدرض 

نقد التي يتبع لها األصل في حالة تعدذر تقددير القيمدة القابلدة لالسدترداد لألصدل بمفدرده. وتعتبدر الزيدادة فدي وحدة توليد ال

الموحددة القيمة الدفترية لألصل عك القيمة الممكك استردادها هبوبداً فدي قيمدة األصدل تسدجل كخسدارة فدي قائمدة الددخل 
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للفتددرة الماليددة التددي تحدددي فيهددا. وإذا وبددت مسددتقبالً زوال األسددباب التددي ةدت إلددى الهبددوب فددي قيمددة األصددل فيددتم عكددس 

خسارة هبوب القيمة رباستوناء الشهرةال وتوبت كدخل في قائمة الدخل الموحدة في الفترة الماليدة التدي تحددي فيهداو بمدا ت 

لو لم يتم إوبات خسارة هبوب قيمة األصدل فدي الفتدرات الماليدة فيما ك تحديدها يتجاوز القيمة الدفترية التي كاك مك الممك

 السابقة.
 
 االستثمارات 1-31
 

 االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية )الشركات الزميلة(
 

ولكنهدا ت تسديبر الشركات الزميلة هي تلك الشركات ةو المنشدتت األخدرى التدي تمدارس المجموعدة عليهدا تدأويراً مهمداً 

% مددك حقددوق التصددويت. التددأوير المهددم هددو القدددرة علددى المشدداركة فددي 50-10عليهدداو وتددرتبب عمومدداً بددامتالك نسددبة 

 السياسات المالية والتشغيلية للشركات الزميلة دوك التمكك مك السيبرة على تلك السياسات.
 

مهمداً وفدق بريقدة حقدوق الملكيدة. وببقداً لبريقدة حقدوق  تظهر الشركة استوماراتها في الشركات التي تدسور فيهدا تدأويراً 

الملكيةو يتم قيد اتستومارات عند الشراء بالتكلفةو ويتم تعدديلها بعدد ذلدك بمدا يخدل الشدركة مدك صدافي دخدل رخسدارةال 

الشركات المستومر فيها وةرباحهدا الموزعدة وةي تغيدرات فدي حقدوق ملكيتهداو وذلدك لدتعكس حصدة الشدركة فدي صدافي 

الموحدة ضدمك األصدول ريدر المتداولدةو  ل الجهة المستومر فيها. وتظهر هذه اتستومارات في قائمة المركز الماليةصو

 الموحدة. ويظهر ما يخل الشركة مك صافي دخل رخسارةال الشركات المستومر فيها في قائمة الدخل
 

 االستثمارات األخرى
 

على ةسداس القيمدة العادلدةو التي ت تسدي إلى سيبرة ةو تأوير هام يتم تسجيل اتستومار في األوراق المالية المتاحة للبيع 

وتحسب القيمة العادلة  لألوراق المالية المتاحة للبيدع التدي تتدوفر لهدا قيمدة سدوقية علدى ةسداس هدذه القيمدة. ةمدا األوراق 

مكدك تحديدد قيمتهدا العادلدةو بسدبب عددم وجدود سدوق نشدب لتبادلهدا ةو عددم تدوفر مسشدرات المالية المتاحة للبيع التي ت ي

ةخرى يمكك مك خاللها تحديد القيمة السوقية بموضوعيةو فتكوك تكلفتها هي البديل للقيمة العادلدة. ويدتم إوبدات المكاسدب 

. ويدتم الموحدة إك كانت جوهرية لماليوالخسائر رير المحققة في بند مستقل ضمك حقوق المساهميك في قائمة المركز ا

للفتدرة التدي  الموحددة مدك التكلفدة فدي قائمدة الددخل بأقدلإظهار الخسائر الناتجة عدك اتنخفداض الددائم فدي القيمدة العادلدة 

 يحدي فيها اتنخفاض.
 

حدي فيهاو ويدتم عكدس ةي يتم إوبات المكاسب والخسائر الناتجة عك بيع األوراق المالية المتاحة للبيع خالل الفترة التي ت

 في قائمة الدخل الموحدة. مكاسب ةو خسائر رير محققة تم إوباتها سابقاً 
 

إلددى تدداريخ اتسددتحقاق علددى ةسدداس التكلفددة المعدلددة بمقدددار  يحددتفظ بهددايددتم تسددجيل اتسددتومار فددي األوراق الماليددة التددي 

لناتجة عك اتنخفاض ريدر المسقدت فدي القيمدة العادلدة اتستنفاد في العالوة ةو الخصمو إك وجدت. ويتم إظهار الخسائر ا

 للفترة التي يحدي فيها اتنخفاض.  الموحدة عك تكلفتها ضمك قائمة الدخل
 
 الزكاة 31 -1
 

ضدمك القدوائم الماليدة الموحددة  الوعداء الزكدويباحتساب وتسجيل مخصل الزكداة المبندي علدى ةسداس  المجموعةتقوم 

في المملكة. ويتم تسجيل الفروقات الناتجة عدك الدربب الزكدوي النهدائي فدي الشرعية وفقاً ألحكام وقواعد فريضة الزكاة 

 مك مصلحة الزكاة والدخل. الفترة التي يتم فيها اعتماد هذا الربب
 
 الضرائب 1-34
 

 خارج المملكة وفقاً لألنظمة الضريبية المتبعة في بلدانها.يتم احتساب الضريبة للشركات المستومر فيها 
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 الضرائب المؤجلة 
 

يتم تسجيل الضرائب المسجلة للشركات األجنبيدة فقدب فدي حالدة احتمدال وجدود ةربدا  مسدتقبلية خاضدعة للضدريبة يمكدك 

داء المدالي المسدتقبلي للشدركة األجنبيدة مقابلها استخدام الفروقات المسقتة لتلدك الشدركات. ويتبلدب هدذا حكمداً يتعلدق بداأل

 التي قامت ببوبات الضريبة المسجلة.
 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة  1-35
 

يمول مخصل مكافأة نهاية الخدمة مبالغ مستحقة تدفع للموظفيك عندد انتهداء عقدود عملهدمو وفقداً لألنظمدة المعمدول بهدا 

 والدول المستومر فيها. العربية السعودية في المملكة 
 
 العمالت األجنبية معامالت 1-36
 

 عملة التعامل والعرض

يتم قياس البنود المضمنة في القوائم المالية الموحدة لكل منشأة في المجموعة باسدتخدام عملدة البيئدة اتقتصدادية الرئيسدة 

 التي تعمل فيها المنشأة "عملة التعامل".
 

 هذه القوائم المالية الموحدة يتم عرضها باللاير السعودي. إك
 

 المعامالت واألرصدة
 

يتم تحويل األرصدة بالعمالت األجنبية لألصول واتلتزامات النقدية محددة القيمة باسدتخدام ةسدعار الصدر  السدائدة فدي 

 تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
 

عك تسوية معامالت العمالت األجنبية و المكاسب والخسائر رير المحققة الناتجدة يتم تسجيل المكاسب والخسائر الناتجة 

 الموحدة. عك تحويل األرصدة النقدية للعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي في قائمة الدخل
 

 منشآت المجموعة )ترجمة القوائم المالية(
 

 ي لها عملة تعامل مختلفة عك عملة العرض كما يلي:يتم تحويل النتائج والمراكز المالية لكل منشتت المجموعة الت
 

 .تترجم بنود حقوق الملكية رما عدا األربا  المبقاةال على ةساس سعر الصر  السائد في تاريخ اتستحواذ 
 

 .تترجم األصول والخصوم وفقاً لسعر الصر  السائد في تاريخ قائمة المركز المالي 
 

 كما يلي: األربا  المبقاة المترجمة في نهاية العدام الماضدي مضدافاً إليهدا صدافي دخدل  يترجم بند األربا  المبقاة

المترجمة مبروحاً منها قيمة التوزيعات المعلنة مترجمة بسعر الصر  السدائد الموحدة  مك قائمة الدخلالفترة 

 وقت إعالنها.
 

 يتم ترجمتهدا باسدتخدام المتوسدب المدرجح لسدعر الصدر  خدالل الفتدرة. ةمدا بندود الموحدة  عناصر قائمة الدخل

 المكاسب والخسائر المهمة فتترجم على ةساس سعر الصر  السائد وقت حدووها. 
 

  كل فروقات تحويل العملدة الناتجدة يدتم تسدجيلها فدي بندد مسدتقل ضدمك حقدوق المسداهميك إذا كاندت ذات ةهميدة

 نسبية.
 

لمنشتت جزئياً ةو التخلل منها فبك الفروقات التي سبق تسجيلها ضمك حقدوق المسداهميك يدتم إوباتهدا فدي وعند بيع هذه ا

 الموحدة كجزء مك مكاسب ةو خسائر البيع. قائمة الدخل
 
 االلتزامات المحتملة 1-37
 

اتلتزام المحتمل هو التزام قد ينشأ مك ةحداي سابقة ووجوده سيتأكد فقب بوقو  ةو عدم وقو  حدي ةو ةحداي مسدتقبلية 

رير مسكدة ليست ضمك السيبرة الكاملة للمجموعةو ةو هدو التدزام حدالي ريدر مسدجل بسدبب ةنده لديس مدك المحتمدل ةك 
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ام. وفدي حالدة عددم إمكانيدة قيداس مبلدغ اتلتدزام بموووقيدة كافيدة فدبك تدفقاً خارجاً للمدوارد سديكوك مبلوبداً لتسدديد اتلتدز

 المجموعة ت تقوم بتسجيل اتلتزامات المحتملة لكنها تفصح عنها في القوائم المالية الموحدة.
 
 إثبات اإليرادات 1-38
 

يتم إوبات اتيراداتو صافية مك الخصدوماتو عندد تقدديم الخددمات اسدتناداً إلدى إمكانيدة الوصدول إلدى ةو اسدتخدام شدبكة 

 المقاسم ومرافقها. ويتم احتساب إيرادات اتستخدام بناًء على ةجزاء الدقائق المستخدمةو وفقاً لألسعار المعتمدة. 
 

 ماً ويتم إوباتها على مدى الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات. يتم تأجيل الرسوم الصادر بشأنها فواتير مقد 

 .يتم إوبات إيرادات الخدمات المقدمة للعمالء التي لم تصدر بها فواتيرو في الفترة المتعلقة بها 

  يتم إوبات إيرادات الخدمات المقدمة للعمالء عند تحصيلها إذا كاك لدى الشركة درجة عاليدة مدك عددم التأكدد

 كانية تحصيلها.إم مك
 
 تكلفة الخدمات 1-31
 

الخدمات ولها ارتباب مباشر باتيرادات المتولددة مدك اسدتخدام الشدبكة  لتقديم المجموعةتمول جميع التكالي  التي تكبدتها 

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

  مقابددل حقددوق تقددديم خدددمات اتتصدداتت بالمملكددة  المجموعددةالتكددالي  المترتبددة علددى وهددي الرسددوم الحكوميددة

 بما في ذلك استخدام البي  الترددي.والدول المستومر بها 
 

  رسددوم اسددتخدام الشددبكات الخارجيددة والمتمولددة فددي تكددالي  الددربب بشددبكات اتصدداتت ةجنبيددة ومحليددة متعلقددة

 .المجموعةبمكالمات عمالء 
 
 والتسويقية المصروفات البيعية 1-10
 

تمول جميع التكالي  التي تكبدتها المجموعة ولها ارتباب مباشر بتسويق وتوزيع وبيع الخدمات. وتسجل عند حددووها إذا 

 لم يتسك تحديد الفترات المستفيدة منهاو ةما إذا ةمكك تحديد الفترات المستفيدة فيتم تحميلها على الفترات ذات الصلة.
 
 واإلدارية  المصروفات العمومية 1-13
 

تموددل جميددع المصدداري  التشددغيلية التددي تكبدددتها المجموعددة والتددي ت يمكددك رببهددا بشددكل مباشددر بتكددالي  الخدددمات ةو 

والتسدويقية. وتسدجل عنددد حددووها إذا لدم يتسدك تحديدد الفتددرات المسدتفيدة منهداو ةمدا إذا ةمكدك تحديددد  بالمصداري  البيعيدة

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

ر المصدروفات  يتم احتساب عائد السهم مك األربا  على ةساس قسمة الدخل مك العمليدات التشدغيلية والعمليدات األخدرى

و وصافي الددخل للفتدرة الماليدةو علدى المتوسدب المدرجح الملكية رير المسيبرةو قبل استبعاد حقوق واتيرادات األخرى ال

 لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.
 
 المشتقات المالية 1-11
 

تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة تدارة التعرض ألسعار الفائددة ومخدابر ةسدعار الصدر  األجنبدي و بمدا فدي 

ذلك العقود اآلجلة و سعر الفائدة لمبادلة العمدالت. يدتم قيداس المشدتقات بشدكل مبددئي بالقيمدة العادلدة فدي تداريخ الددخول 

يمة العادلة في تاريخ كل فتدرة مشدمولة بدالتقرير. ويدتم اتعتدرا  فدورا بدالربح قياسها بالق إعادةللعقد المشتق ويتم تحقا 

ةو الخسارة في قائمة الدخل الموحدة و ما لم تكك األداة المشتقة مخصصة وفعالدة كدأداة تحدوب و وفدي هدذه الحالدة يعتمدد 

 .توقيت اتعترا  في قائمة الدخل الموحدة على ببيعة العالقة التحوبية
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موعة مشتقات محددة إما كتحوبات على القيمدة العادلدة لألصدول والخصدوم المعتدر  بهدا ةو اتلتزامدات تخصل المج

رير المعتر  بها باستوناء مخابر العمالت األجنبية رالقيمة العادلة للتحوبال و التحوب مك التقلبدات فدي التددفقات النقديدة 

ددة ةو مخابر العمدالت األجنبيدة فدي التزامدات المنشدأة تعزى إلى مخابر معينة ترتبب بأصول وخصوم مح ةكالتي إما 

 الغير معتر  بها رتحوب التدفق النقديال.
 

التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي تم تخصيصها والمسهلة كتحوبات بالقيمة العادلة يتم اتعترا  بهدا فدي قائمدة 

دلددة لألصددول ةو الخصددوم المغبدداة. فددي حالددة التحددوب الدددخل الموحدددة و جنبددا إلددى جنددب مددع ةي تغيددرات فددي القيمددة العا

للتدفقات النقدية و يتم اتعترا  بالجزء الفعال مك التغيدرات فدي القيمدة العادلدة للمشدتقات التدي تدم تخصيصدها والمسهلدة 

علدى  . الدربح ةو الخسدارة المتعلقدة بدالجزء ريدر الفعدال يدتم اتعتدرا  بدهالمسداهميككتحوب للتدفقات النقدية فدي حقدوق 

 .الفور في قائمة الدخل الموحدة
 

يتم التوق  عك إتبا  محاسبة التحوب عندما تقوم المجموعة ببلغاء عالقدة التحدوب وةو بيدع ةداة تحدوب و ةو إنهاءهدا و ةو 

ممارستها ةو ةنها لم تعد تلبي متبلبات محاسبة التحدوب. ةي ربدح / خسدارة متراكمدة فدي ذلدك الوقدت سدتبقي فدي حقدوق 

 عندما ت يكوك حدوي المعاملة متوقعاً. الموحدة ويتم اتعترا  بها في قائمة الدخل المساهميك
 
 األطراف ذات العالقة 1-14
 

عالقدة ويدتم اتفصدا  عدك جميدع العمليدات ذات ذات خدالل دورة ةعمالهدا العاديدة بالتعامدل مدع ةبدرا   المجموعةتقوم 

 الفتدرةاألهمية النسبية مع األبرا  ذات العالقدة بغدض النظدر عدك وجدود ةو عددم وجدود ةرصددة لهدذه العمليدات بنهايدة 

المالية. ويكدوك اتفصدا  عدك العمليدات ذات الببيعدة المتماولدة دفعدة واحددة عددا تلدك التدي يكدوك فيهدا اتفصدا  إفراديداً 

 .للمجموعةاً لفهم تأوير العمليات بيك ذوي العالقة على البيانات المالية ضروري
 
 النقد وما يماثله -3
 

يوماً فأقل مع عدة بنوك محلية.  20استومار جزء مك النقد الفائض في حسابات مرابحة لفترات استحقاق بتقوم الشركة 

%ال. وبلغ إجمالي العوائد 0.61: م 1033ر %3.04نسبة  م1031وقد بلغ متوسب معدل العوائد عليها خالل عام 

 ال.سعودي مليوك لاير 31: م 1033ر سعودي مليوك لاير 50 مبلغ 1031المحققة منها خالل عام 
 

مليدوك  306كما بلغ نصيب المجموعة مك عوائدد اسدتومارات الشدركات التابعدة والمشداريع المشدتركة فدي الودائدع مبلدغ 

 سعودي المليوك لاير  32 م:1033لاير سعودي ر 
 

 ويتكوك رصيد النقد وما يماوله في نهاية السنة مما يأتي: 

 
 م3103  م1103  ربتت  الرياتت السعوديةال 
      
 561.013  333103187  حسابات التحصيل 
 1.115.302  4113841  مرابحات قصيرة اآلجل 
 1.232.131  135013104  ودائع قصيرة األجل 
 166.351  643716  حسابات المصروفات 

   533103110  6.511.554 
 
 استثمارات قصيرة األجل -4
 

مع عدة بنوك  أكوريوماً ف 23جزء مك النقد الفائض في حسابات مرابحة لفترات استحقاق  استوماربتقوم الشركة 

 %ال. وبلغ إجمالي 13و3: م 1033ر %3.32نسبة  م1031محلية. وقد بلغ متوسب معدل العوائد عليها خالل عام 

  ال.سعودي مليوك لاير 1: م 1033ر سعودي مليوك لاير 41 مبلغ 1031العوائد المحققة منها خالل عام 
 

مليوك لاير  1كما بلغ نصيب المجموعة مك عوائد استومارات الشركات التابعة والمشاريع المشتركة في الودائع مبلغ 

 .مليوك لاير سعودي ال 317م: 1033سعودي ر 
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 حسابات المدينين، صافي -5
 

 مما يأتي: ديسمبر 13تتكوك حسابات المدينيك كما في  ال ةر
 
 م3103  م1103  ربتت  الرياتت السعوديةال 
      
 2.350.215  3038503314  حسابات مدينيك صدرت بها فواتير 
 3.120.477  330143538  حسابات مدينيك لم تصدر بها فواتير بعد 

   3331443651  30.443.461 
 ال3.615.211ر  (130713773)  مخصل الديوك المشكوك في تحصيلها 

   138733883  1.755.410 
 
 

 في ما يلي حركة مخصل الديوك المشكوك في تحصيلها خالل السنة:
 
 م3103  م1103  ربتت  الرياتت السعوديةال 

      

 3.244.100  336853181  يناير 3الرصيد في  

 3.146.113  336343785  ال 13اتضافات ر ةنظر إيضا   

   131003767  1.123.013 

 ال3.605.012ر  (331173116)  الديوك المعدومة خالل السنة 

 3.615.211  130713773  ديسمبر 13الرصيد في  
 

تقوم الشركة منذ إنشائها ببوبات إيرادات الخدمات المقدمة لبعض العمالء عند تحصيلهاو عندما يكوك لدى ربال 

الشركة درجة عالية مك عدم التأكد في إمكانية تحصيلها. وتقوم الشركة حالياً بالسعي لتحصيل هذه اتيرادات. 

 سعودي مليوك لاير 11م 1031 عام وقد بلغت اتيرادات المفوترة رير المحصلة الخاصة بهذه الفئة ل

للسنوات الوالوة عشر  سعودي مليوك لاير 377وبمتوسب سنوي قدره .السعودي مليوك لاير 12: م 1033ر

 م.1031السابقة لعام 
 

خارجية يتم بموجبها مقاصة األرصدة المدينة محلية و رجال لدى المجموعة اتفاقيات مع مشغلي شبكات اتصاتت

ديسمبر  13والدائنيك في  حسابات المدينيكوالدائنة لنفس المشغل. وقد بلغت المبالغ الصافية التي تظهر ضمك 

 :يأتيم  ما 1033م  و 1031
 
 م3103  م1103  ربتت  الرياتت السعوديةال 

      

 1.150.652  1.115.073  صافي األرصدة المدينة 

      

 3.211.553  1.116.714  صافي األرصدة الدائنة 
 

الو 3المشار إليه في اتيضا  رقم ر 373تقوم الشركةو وفقاً للفقرة رسابعااًل مك قرار مجلس الوزراء رقم ردال  

بتسوية المبالغ المستحقة لحكومة المملكة العربية السعودية المتعلقة بالرسوم الحكومية مقابل األرصدة 

ت المقدمة إلى هذه الجهات.ر ةنظر المتراكمة المستحقة على الجهات الحكومية بالمملكة عك خدمات اتتصات

 ال. 12إيضا  
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 المصروفات المدفوعة مقدماً واألصول المتداولة األخرى -6
 

 تتكوك المصروفات المدفوعة مقدماً واألصول المتداولة األخرى مما يأتي:
 
 م3103  م1103  ربتت  الرياتت السعوديةال 

      

 113.560  333553016  المخزوك 

 141.061  6133086  مقدمة للمورديكمدفوعات  

 431.330  1103111  إيجارات مدفوعة مقدماً  

 431.401  1683078  ضرائب مدفوعة مقدماً  

 117.661  1003156  عوائد وذمم مستحقة 

 457.203  1113418  مصروفات مسجلة 

 302.373  3383116  الجزء المتداول -قروض الموظفيك السكنية  

 3.161.165  331313115  ةخرى 

   533113517  4.377.112 
 
 

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

 استثمارات في حقوق ملكية وأخرى -7
 

 تتكوك هذه اتستومارات مما يأتي:
 
 م3310  م1310  )بآالف الرياالت السعودية( 

   نسبة الملكية   
نسبة 
 الملكية

 

       -االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية :  

 3.104.113 %66و16  331503113 %16،66  المملكة -المسسسة العربية لالتصاتت الفضائية رعربساتال  

 50.436 %50  443183 %50  المملكة -الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة  

 260 %50  363514 %50  المملكة - شركة مراكز اتتصال 

    334313416   3.156.107 

        

 3.116.114   331313077   االستثمار في الصكوك وأخرى 

        

 1.611.443   137133531   إجمالي االستثمارات في حقوق ملكية وأخرى 

 
 واخرى االستثمار في الصكوك

 
 30م. مدة التمويل 1007الصكوك الذي قامت به إحدى شركاتها في ديسمبر يمول حصة المجموعة في اتستومار في 

مليوك لاير سعودي و ويبلغ معدل هامش الربح المعدل المتبادل بيك بنوك كوات تمبور  166و3سنوات بمبلغ 

نظر %. هذا التمويل يدخل ضمك عمليات األبرا  ذات العالقة داخل المجموعة ر ة0.45"كاليبور" زائداً نسبة 

 ال. 12إيضا  
 

تتضمك ةخرى استومار شركة اتتصاتت السعودية في صندوق رةس المال الجريء المتخصل باتستومار في 

الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسبة الحجم التي تعمل في مجاتت اتتصاتت و تقنية المعلومات بالسوق السعودي 

مليوك دوتر ةمريكي  50ت السعودية باتستومار مبدئياً بمبلغ و األسواق العالمية األخرىو قامت شركة اتتصات

مليوك  46.1مليوك دوتر ةمريكي مايعادل   31.5 مليوك لاير سعودي بتمويل ذاتي والمدفو  منه 317.5مايعادل 

 .وستكوك المجموعة المستومر الوحيد في هذا الصندوق كمرحلة ةولية لاير سعودي 
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 والمعدات، صافيالممتلكات والمنشآت  -8
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
األراضي   

 والمباني 

شبكة ومعدات   
 االتصاالت 

 
 األصول األخرى  

األعمال   
الرأسمالية تحت 

 التنفيذ 

 اإلجمالي   

  م1033   م 1031      
             إجمالي القيمة الدفترية

 333.247.611  33635513567  538533166  634553061  8136573374  3435163064  يناير  3الرصيد في 

 5.762.607  531143666  531373348  83740  13330  63668  اإلضافات

 -  -  (436183563)  1503107  138533115  5163151  التحويالت
نصيب المجموعة في 

حركة تكلفة أصول 
 فيهاالشركات المستثمر 

 5153315  133413777  1783046  3183747  133453765  3.014.201 

 ال1.321.573ر  (3153841)  -  (413541)  (3413641)  (13665)  اإلستبعادات

 336.552.567  31438443341  637183600  631483534  1535313434  3536543613  ديسمبر  13الرصيد  في 

             

             مجمــع االستهالك

 ال56.110.310ر  (6334743181)  -  (434313357)  (5031413080)  (637313346)  يناير  3الرصيد في 

 ال7.557.141ر  (736113156)  -  (4013181)  (636113361)  (5173430)  االستهالك

نصيب المجموعة في 
حركة مجمع استهالك  

 فيهاالشركات المستثمر 
 (3173611)  1133504  (353638)  -  1183387  

 
3.016.145 

 3.136.100  133115    13551  383551  131  اإلستبعادات

 ال63.474.111ر  (6838483817)  -  (438153511)  (5636153386)  (731883041)  ديسمبر  13الرصيد  في 

             

صافي القيمة الدفترية  في 
 ديسمبر  13

 831663571  1838873118  133313135  637183600  5531153111  55.015.314 

 
 13م  ر1031ديسمبر  13مليوك لاير سعودي كما في  1.131رةال تشمل األراضي والمباني ةعاله ةراٍض بقيمة     

 مليوك لاير سعودي ال.   1.111م : 1033ديسمبر 
 

مايو  1ال ةعالهو تحويل ملكية األصول للشركة في 3تم بمقتضى المرسوم الملكيو المشار إليه في اتيضا  ر  ال بر

مو إت ةك عملية تحويل الملكية القانونية لبعض األراضي ما تزال جارية. بلغت قيمة األراضي التي تم 3221

مليوك لايرو ويجري العمل على نقل  3.212مبلغ  م 1031ديسمبر  13نقل ملكيتها القانونية للشركة حتى 

 مليوك لاير. 131ملكية األراضي المتبقية وقيمتها 
 

رجال تتضمك الممتلكات والمعدات والمنشتت ةصول وابتة خاضعة لعقود حقوق امتياز تحدى الشركات المستومر    

مليوك لاير سعودي. ستسول ملكية هذه األصول في نهاية فترة  1.362بهاو يبلغ نصيب المجموعة منها مبلغ 

 العقود إلى الدولة.    
 

الشركات  لبعض مرهونة مقابل قروض وتسهيالت بنكيةتتضمك الممتلكات والمعدات والمنشتت ةصول وابتة ردال    

 مليوك لاير سعودي.    5.331المستومر بهاو يبلغ نصيب المجموعة منها مبلغ 
 

تحدى الشركات  تمويلية رإيجاعقود مستأجرة بموجب  تتضمك الممتلكات والمعدات والمنشتت ةصول وابتة رهـال   

 مليوك لاير سعودي. 672المستومر بهاو يبلغ نصيب المجموعة منها مبلغ 
 

نصيب المجموعة في حركة مجمع استهالك الشركات المستومر فيها ظهرت بعكس ببيعتها في بعض البنود ال ور   

 .العمالت اتجنبية المستخدمة في ترجمة القوائم المالية لبعض الشركات المستومر فيها ترجمةنتيجة لتغير ةسعار 
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 األصول غير الملموسة، صافي -9
 

بدي تدي  وتتضمك األصول رير الملموسة الشدهرة الناتجدة مدك شدراء حصدل الشدركة فدي مجموعدة بيناريدانج القابضدة 

تيليكدوم وشدركة ةوجيده لالتصداتت المحددودةو إضدافة لنصديب الشدركة مدك الشدهرة المسدجلة فدي القدوائم الماليدة  ةكسيس

 لمجموعة بيناريانج القابضة وشركة ةوجيه لالتصاتت المحدودة.

  وفيما يلي تفاصيل األصول رير الملموسةو صافي:
 

 م3103  م1103  ربتت  الرياتت السعوديةال

     

 35.111.721  3435813716          تراخيل

 4.121.741  438643140  الشهرة الناتجة مك توحيد القوائم المالية

 1.246.334  137403431  عالمات تجارية وعالقات تعاقدية

 1.160.164  130113031  استخدام البي  التردديحقوق 

 3.751.334  337513334  % في مجموعة بيناريانج القابضة15الشهرة الناتجة مك شراء حصة 

 116.126  6153516  % في شركة ةوجيه لالتصاتت المحدودة15الشهرة الناتجة مك شراء حصة 

 405.101  4053108  في شركة بي تي ةكسيس تيليكوم % 30و10الشهرة الناتجة مك شراء حصة 

 245.352  333383831    ةخرى

  1833403067  12.137.723 
 

 األصول غير المتداولة األخرى -01
 

 تتكوك األصول رير المتداولة األخرى مما يأتي:
 
 م3103  م1103  ربتت  الرياتت السعوديةال 

      

 115.212  8613888  قروض الموظفيك السكنية 

 561.306  6163441  ضرائب مسجلة 

 114.361  733113  مصروفات مسجلة 

 177.111  103515  استومارات عقارية 

 121.112  5763435  ةخرى 

   131443633  1.142.112 
 

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

 حسابات الدائنين -00
 

 تتكوك حسابات الدائنيك مما يأتي:
 
 م3103  م1103  ربتت  الرياتت السعوديةال 

      

 3.217.741  130153341  تسوية الشبكات الخارجية 

 1.117.471  430013713  تجارية 

 140.141  1173183  الرسوم الحكومية 

 614.546  1453116  رةسمالية 

   635773583  5.320.001 
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 األرصدة الدائنة األخرى -02
 

 المتداولة مما يأتي: -تتكوك األرصدة الدائنة األخرى 
 
 م3103  م1103  ربتت  الرياتت السعوديةال 

      

 3.350.614  331183711  ال 11و  17مخصل الزكاة والضرائب ر ةنظر إيضا   

 177.516  1183677  محتجزات المورديك 

 557.132  5113815  مخصل الضريبة المستقبعة 

 344.171  7103183  إيداعات عمالء مستردة 

 314.741  3013743  تسوية مستحقات الموظفيك المعاريك 

 313.060  6383383  مستحقات عقود مشاريع قيد اتنشاء 

 371.500  713013  رعاية ةندية 

 241.361  1613781  ةخرى 

   430313007  1.666.111 
 

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

 رير المتداولة مما يأتي: -تتكوك األرصدة الدائنة األخرى 

 

 م3103  م1103  ربتت  الرياتت السعوديةال 

      

 3.110.114  3513646  ضرائب مسجلة 

 111.111  8013884  إيرادات مسجلة بويلة اآلجل 

 205.351  1143165  مشتقات مالية 

 771.342  1333161  تجارية بويلة اآلجل 

 116.452  3163434  التزامات تأجير تمويلي 

 117.200  1443158  حق بيع إختيارىالتزامات  

 632.476  335343617  ةخرى 

   433473566  5.014.651 
 

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

 المصروفات المستحقة -03
 

 تتكوك المصروفات المستحقة مما يأتي:
 
 م3103  م1103  ربتت  الرياتت السعوديةال 

      

 1.151.722  135613561  رةسمالية 

 1.776.462  138413170  تجارية 

 704.072  1613710  مستحقات موظفيك 

 741.302  334343313  ةخرى 

   737163460  1.576.456 
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 القروضالمرابحات و -04
 

 وتتمول في:
 
 م3103  م1103  ربتت  الرياتت السعوديةال 
      
 5.273.134  437373134  الجزء المتداول 
 11.252.637  1633143311  الجزء رير المتداول 

   1038433531  12.213.413 
 

 :المملكة العربية السعودية – شركة االتصاالت السعودية -
 

م على تسهيالت تمويل على ةساس المرابحة مدك عددة بندوك محليدةو مددة التمويدل 1007خالل الربع الوالي تم الحصول 

 .سعودي مليوك لاير 6.000م مبلغ 1031 ديسمبر 13شهراًو وتبلغ قيمة التسهيالت المستخدمة كما في  60
 

م على تسهيالت تمويل على ةسداس المرابحدة مدك ةحدد فدرو  المصدار  المحليدة 1007ل خالل الربع الرابع تم الحصو

 310نقبدة ةسداسو مددة التمويدل  45و0بماليزيا على ةساس معدل العائدد المتبدادل بديك البندوك الماليزيدة ر كاليبدور ال   

 مليوك لاير سعودي. 3.611مبلغ  م1031ديسمبر  13شهراًو وتبلغ قيمة التسهيالت المستخدمة كما في 
 

 310م علدى تسدهيالت تمويدل علدى ةسداس المرابحدة مدك عددة بندوك محليدةو مددة التمويدل 1001في ةبريل تم الحصول 

  .سعودي مليوك لاير 2.500م مبلغ 1031 ديسمبر 13شهراًو وتبلغ قيمة التسهيالت المستخدمة كما في 
 

 3.000بمبلدغ  تسهيالت تمويل على ةساس المرابحة مك عدة بنوك محليدة علىم 1030خالل الربع الوالي  تم الحصول

 .م1031ديسمبر  13حتى نهاية  مليوك لاير سعودي لم يتم استخدامها
 

على تسهيالت تمويل على ةساس المرابحة مدك عددة بندوك محليدةو مددة التمويدل م 1033خالل الربع الوالي  تم الحصول

 .م1031ديسمبر  13 سعودي لم يتم استخدامها حتى نهاية مليوك لاير 1.150بمبلغ  شهراًو 310
 

م بسداد األقساب المسدتحقة مدك القدروضو وبلغدت المبدالغ المسدددة حتدى 1001بدةت الشركة خالل الربع الرابع مك عام 

يدة السدنة المنتهتم تسديدها خدالل  سعودي مليوك لاير 1.171و منها  سعودي مليوك لاير 2.701 م 1031 ديسمبر 13

 . م1031 ديسمبر 13 في
 

  اإلمارات العربية المتحدةدولة  –شركة أوجيه لالتصاالت المحدودة  -
ديسدمبر  13يبلغ نصيب المجموعة مك القروض والتسهيالت البنكية الممنوحة لشدركة ةوجيده لالتصداتت المحددودة فدي 

يتضددمك الجددزء ريددر المتددداول مددك المرابحددات والقددروض علددى  كمددا .سددعودي مليددوك لاير 30.021 مبلددغ  م 1031

    مليوك لاير سعودي مقابل رهك ةصول وابتة.  716قروض بحوالي 
 

  ماليزيا –مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة  -
مليدوك لاير سدعوديو ومدك التسدهيالت البنكيدة وعقدود اتيجدار التمدويلي  1.604 يبلغ نصديب المجموعدة مدك الصدكوك 

و وقددد اسددتخدمت هددذه الصددكوك فددي تمويددل عمليددة م1031ديسددمبر  13كمددا فددي سددعودي مليددوك لاير  6.776مبلددغ 

% منهدا لالكتتداب العدام وةدرجدت بالسدوق 10اتستحواذ على مجموعة ماكسيس القابضدة الماليزيدة والتدي بدر  تحقداً 

 مليوك لاير سعودي. 3.311ةك هناك ودائع بنكية مقيدة مقابل قروض بمبلغ  اكم الماليزية.مالية ال
 

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

 13فددي  اندونيسدديابددي تدي ةكسدديس تيليكدوم يبلدغ نصدديب المجموعدة مددك القدروض والتسددهيالت البنكيدة الممنوحددة لشدركة 

يتضمك الجزء رير المتداول مدك المرابحدات والقدروض علدى  كما .سعودي مليوك لاير 1.141 مبلغ  م 1031ديسمبر 

و حسددابات البنددوكو حسددابات المدددينيكو عوائددد مليددوك لاير سددعودي مقابددل رهددك ةصددول وابتددة 3.113قددروض بحددوالي 

    .  شركة اتتصاتت السعودية حصةالتأميك و
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    دولة الكويت –( )ش.م.ك.م( VIVAشركة االتصاالت الكويتية ) -
 13ال فددي VIVAيبلددغ نصدديب المجموعددة مددك القددروض والتسددهيالت البنكيددة الممنوحددة لشددركة اتتصدداتت الكويتيددة ر

   .سعودي مليوك لاير 467 مبلغ  م 1031ديسمبر 
 

  مملكة البحرين –( )ش.م.ب.م( VIVAإس تي سي البحرين ) -
 13ال  فددي VIVAنصدديب المجموعددة مددك القددروض والتسددهيالت البنكيددة الممنوحددة لشددركة إس تددي سددي البحددريك ريبلددغ 

يتضمك الجزء رير المتداول مدك المرابحدات والقدروض علدى  كما .سعودي مليوك لاير 3.361 مبلغ  م 1031ديسمبر 

 مليوك لاير سعودي مقابل رهك ةصول وابتة.  3.351مرابحات إسالمية بحوالي 
 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة -05
 

 فيما يلي حركة مخصل مكافأة نهاية الخدمة خالل السنة:
 
 م3103  م1103  ربتت  الرياتت السعوديةال 

      

 1.225.173  130613017  يناير 3الرصيد في  

 113.676  1813718  اتضافات خالل السنة 

 -  3413165  تسويات خالل السنة 

 ال134.250ر  (3453183)  خالل السنةالمدفوعات  

 1.061.027  134483101  ديسمبر 13الرصيد في  
 

يتم احتساب المخصل علدى ةسداس قيمدة المندافع المسدتحقة للمدوظفيك فدي حالدة تدركهم العمدل فدي تداريخ قائمدة المركدز 

المجموعة برامج مكافدتت نهايدة الماليو وذلك باستخدام آخر راتب وبدتت للموظ  وسنوات الخدمة. وتستخدم شركات 

 خدمة وفقاً للقوانيك السارية في بلدانها.
 

 رأس المال -06
 

ريداتت للسدهم  30مليدوك سدهم بقيمدة اسدمية  1.000مليوك لاير سدعودي مقسدمة إلدى  10.000يبلغ رةس مال الشركة 

% مددك ةسددهم 70م 1033م و 1031ديسددمبر  13مدفوعددة بالكامددل. وتبلددغ نسددبة األسددهم المملوكددة للحكومددة كمددا فددي 

 الشركة.
 

 االحتياطي النظامي -07
 

% مك صافي الدخل كاحتيابي نظامي إلى ةك يعادل هذا 30يتمو حسب النظام األساسي للشركةو تجنيب 

 ووبناءاً % مك قيمة رةس المال المصدر. هذا اتحتيابي رير قابل للتوزيع على حملة ةسهم الشركة50اتحتيابي 

 11هـ الموافق 3411ربيع اآلخر  11على موافقة الجمعية العامة العادية للمساهميك في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

 تم إقرار وق  التجنيب عندما بلغ الحد النظامي.  م1033مارس 
 

 احتياطيات أخرى  -08
 

 تتكوك اتحتيابيات األخرى مما يأتي:

 م3103  م1103   ربتت  الرياتت السعوديةال 

 345.144  113476   ال 11احتيابي تحوب ر ةنظر إيضا   

 546.013  4383711   احتيابي تغير نسب استحواذ 

 443.233  3553681   احتيابيات ةخرى 

    6063883  3.311.116 
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 إيرادات الخدمات -09
 

 تتكوك إيرادات الخدمات مما يأتي:
 

 م3103  م1103  ربتت  الرياتت السعوديةال 

      

 17.724.772  1733773805  ةجور اتستخدام 

 35.070.516  3837133115  رسوم اتشتراك 

 462.110  5413317  رسوم التأسيس 

 1.117.454  138413651  ةخرى 

   5131613581  55.661.072 

 

 تكلفة الخدمات -21
 

 :تتكوك تكلفة الخدمات مما يأتي
 

 م3103  م1103  ربتت  الرياتت السعوديةال 

      

 2.145.653  3034113156  رسوم استخدام الشبكات الخارجية 

 6.170.576  535763151  الرسوم الحكومية ر * ال 

 1.453.201  136713140  إصال  وصيانة 

 1.161.101  138363081  تكالي  الموظفيك 

 3.151.741  331153887  إيجارات معدات وممتلكات وسيارات 

 111.161  1083335  بباقات هاتفية ومستلزمات مكتبيةبباعة  

 633.172  6513165  مصروفات المرافق 

 3.321.506  130673711  ةخرى 

   1537713113  14.111.117 

 
 .ومصروفات االتصاالت والبريد والتوصيل واألمن والسالمة "أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها: استشارات 
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 يلي تفاصيل الرسوم الحكومية: فيما)*( 

 

 م3103  م1103  ربتت  الرياتت السعوديةال 

      

 5.311.130  431573318  رسوم تقديم الخدمة تجارياً  

 411.217  4133111  رسوم الرخصة 

 621.112  7183415  رسوم استخدام البي  الترددي 

   535763151  6.170.576 

 
 
 
 السعوديةالربتت  الرياتت 

 م3103  م1103 

        

 4.507.566  430633153      الشركة

 3.761.030  335353603  باقي شركات المجموعة

  535763151  6.170.576 

 
 المصروفات البيعية والتسويقية -20
 

 تتكوك المصروفات البيعية والتسويقية مما يأتي:  
 
 م3103  م1103  ربتت  الرياتت السعوديةال 

      

 3.124.004  336753653  دعاية وإعالك 

 3.130.236  331113161  عمولة مبيعات 

 3.214.266  134153575  تكالي  الموظفيك 

 3.146.113  336343785  مصرو  الديوك المشكوك في تحصيلها 

 117.156  3133133  بباعة بباقات هاتفية ومستلزمات مكتبية 

 316.631  3103101  إصال  وصيانة 

 271.171  330843187  ةخرى 

   834113475  7.414.441 
 

"أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها: إيجارات معدات وممتلكات وسيارات ومصروفات االتصاالت والبريد والتوصيل 
 .واالستشارات واألمن والسالمة
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 اإلدارية والعمومية  المصروفات -22
 

 اتدارية مما يأتي:و العمومية تتكوك المصروفات  
 
 م3103  م1103  ربتت  الرياتت السعوديةال 

      

 3.112.516  331143101  تكالي  الموظفيك 

 165.747  1843133  إصال  وصيانة 

 145.062  4173160  إيجارات معدات وممتلكات وسيارات 

 111.152  4113481  استشارات وةتعاب قانونية ومهنية 

 311.151  3013786  المرافقمصروفات  

 211.117  1103111  ةخرى 

   431303015  1.171.240 
 

  "أخرى" تشمل بنودًا متنوعة أهمها: أقساط تأمين ومستلزمات مكتبية ومصروفات شحن ومناولة وبريد وتوصيل.
 االستهالك واإلطفاء -23
 

 يتكوك اتستهالك واتبفاء مما يأتي:
 
 م3103  م1103  السعوديةالربتت  الرياتت  

      

 7.557.141  736113156  استهالك 

 3.126.426  334043131  إبفاء 

   130183368  1.151.144 
 

 مخصص هبوط قيمة االصول غير المتداولة -24
 

بمراجعة قيم استوماراتها في الشركات التابعة والمشاريع  1031ديسمبر  13المنتهية في السنة قامت المجموعة خالل 

مستخدمة وحدة توليد النقد لكل شركة تابعة و مشرو  مشترك كالً على حدة لمعرفة القيم الممكك استردادها وكذلك المشتركة 

نتج عك ذلك قيام المجموعة بقيد مخصل هبوب في و. تحديد ما إذا كانت هناك مسشرات على وجود هبوب في قيمها الدفترية

 مليوك لاير سعودي وتفاصيلها كما يلي: 640قيمة هذه اتستومارات و اتصول رير الملموسة بمبلغ 
 

 االجمالي  مجموعة بيناريانج القابضه  شركة أوجيه لالتصاالت  ربتت  الرياتت السعوديةال البيــــــــــــــــــان

 1013611  3143130  83411  والمنشأت والمعداتالممتلكات 

 4173833  883665  1413346  األصول رير الملموسة

 6403450   1813875  1573575  االجمالي
 

مليوك لاير سعودي يمول هبوب في قيمة  323مبالغ مخصل الهبوب ةعاله تم توحيدها مك الشركات المذكورة فيما عدا مبلغ 

 .الملموسة لشركة ةوجيه على مستوى المجموعةاتصول رير 
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 تكاليف التمويل  -25
 

 وتتمول في:
 
 م3103  م1103  ربتت  الرياتت السعوديةال 
      
 12.322  773551  الشركة 
 1.341.652  134183671  باقي شركات المجموعة 

   135363118  1.117.151 
             
 أخرى، بالصافي -األخرى اإليرادات والمصروفات  -26
 

 :يأتيةخرىو بالصافي مما  –تتكوك اتيرادات والمصروفات األخرى 
 
 م3103  م1103  ربتت  الرياتت السعوديةال 
      

 3.564.720  337513134  إيرادات متنوعة 
 ال3.305.111ر  (1313688)  تغير ةسعار العمالت األجنبية خسائر  
 27.261  603535  بيع / استبعاد الممتلكات والمنشتت والمعدات مكاسب 
 ال3.011.632ر  (333533047)  مصروفات متنوعة 
 ال413.314ر  4563614   

            
اتنخفاض في  م بشكل ةساسي الى1031في خالل عام يعزى اترتفا  في بند اتيرادات والمصروفات اتخرىوةخرى بالصا

فروقات تحويل العمالت الناتجة مك الناتجة مك قبل شركة ةوجيه لالتصاتت المحدودة بسبب  تغيّير ةسعار العمالت خسائر
 األمريكي. تغيّير ةسعار صر  الليرة التركية والراند الجنوب ةفريقي مقابل الدوتر 

 
 مليوك لاير 116سب محققة منها مبلغ مكا سعودي مليوك لاير 554م ؛ مبلغ  1033كما تضمنت اتيرادات المتنوعة لعام 

نتيجة شراء حصة في شركة  سعودي مليوك لاير 161شركة بي تي ةكسيس ومبلغ ملكية ناتجة عك إعادة هيكلة  سعودي
مكافأة راتب شهريك  سعودي مليوك لاير 175سيل لالتصاتت والتوزيع المحدودة. كما تضمنت المصروفات المتنوعة مبلغ 

 لمنسوبي الشركة.
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 الزكاة  -27
 

 ) أ ( وعاء الزكاة:
 

 م3103  م1103  ربتت  الرياتت السعوديةال 
      
 10.000.000  10.000.000  رةس المال بداية السنة 

      
     اتضافات: 
 11.445.147  13.712.225  األربا  المبقاة واتحتيابي النظامي والمخصصات بداية السنة 
 30.137.425  2.372.111  قروض وةرصدة دائنه 
 31.335.116  2.673.171  صافي الدخل المعدل 

 
جمالي اال  

 
 7035833705  7338783718 

     اتستبعادات: 
 61.577.352  55.773.211  صافي الممتلكات واتستومارات 
 4.411.314  4.001.431  مدفوعةتوزيعات ةربا   
 342.155  3.460.710  وةرصدة ةخرىالمصروفات المسجلة  

 
 االجمالي 

 
 6331153065  6733583648 

 437103080  131463640  الفرق يمثل وعاء الزكاة 
المحتسبة عن الشركات المملوكة بالكامل الزكاة          1113666  3383001 
مملوكة بالكامل يضا : الزكاة المحتسبة عك الشركات الغير    36.213  - 
 3383001  1503517  إجمالي مصروف الزكاة الموحدة 

 
% مك الوعاء الزكوي حيي قامت المجموعة بتعديل احتساب مخصل 5و1وقد تم احتساب مخصل الزكاة بواقع 

ةو الربح ألرراض الزكاة ةيهما ةعلىو وتعتقد اتدارة بأنه  الزكاة على ةساس الوعاء الزكوي بدتً مك الوعاء الزكوي

 لك يترتب على الشركة ةيه التزامات زكوية إضافية قد تنشأ نتيجة تعتمادها السياسة المبينة ةعاله .
 

 ) ب ( مخصص الزكاة : 
 
 
 م3103  م1103  ربتت  الرياتت السعوديةال 
      
 721.335  8413161  يناير 3الرصيد في  

 331.001  1503517  المستحق عك السنة 

 ال63.754ر  (713404)  المبالغ المسددة خالل السنة 

 142.161  330103556  ديسمبر 13الرصيد في  
 
 

م. لم يتم الربب النهائي عك 1001النهائي للسنوات منذ بدء الشركة وحتى نهاية عام  لقد تم اعتماد الربب الزكوي

لدى  م حيي يتوق  ذلك على البت في اعتراضات الشركة على بعض البنود1002م وحتى 1004األعوام مك 

حتى تاريخه م إت ةك ربب المصلحة لم يصدر 1033. كما تم تقديم اتقرار الزكوي عك عام مصلحة الزكاة والدخل

هـ رالموافق  10/6/3414م. وقد صدرت للشركة شهادة زكاة سارية المفعول حتى تاريخ 1033و م1030للعاميك 

 مال. 10/4/1031
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هـ بشأك استئنا  الشركة على قرار 3414ال لعام 3144ال ورقم ر3111اصدرت اللجنة اتستئنافية قرارها رقم ر 

لعام  هـ وبانتظار ربب المصلحة التعديلي3412ال لعام 11بية الوانية رقم رلجنة اتعتراض اتبتدائية الزكوية الضري

1004 . 
 

 شركات التابعة)ج( ال 

هـ القاضي بوجوب تقديم إقرار 11/4/3411وتاريخ  3005م تم تببيق القرار الوزاري رقم 1002بدةً مك عام 

مباشرة ةو رير مباشرةو سواء كانت داخل ةو زكوي واحد للشركة والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل بصورة 

 خارج المملكة.
 

 مخصص الضرائب -28
 

يمودل المبلددغ المدددرج بقائمددة الدددخل نصدديب المجموعددة مددك الضددرائب المسددتحقة علددى الشددركات التابعددة والمشدداريع   -

 مبلدغم 1031ديسدمبر  13المشتركة وفقاً لألنظمة الضريبية السدائدة فدي بلددانها. ويبلدغ رصديد المخصدل كمدا فدي 

 مليوك لاير سعودي ال. 174م: 1033ديسمبر  13مليوك لاير سعودي ر 101
 

تبلغ حصة المجموعة منهدا مجموعة بيناريانج ضرائب مسجلة  ابفأتو 1031ديسمبر  13خالل السنة المنتهية في  -

والمرتببدة بالقيمددة العادلدة لرسدوم الدرخل و رسددوم البيد  التدرددي الناتجدة عددك  سدعودي لاير مليدوك 544مبلدغ 

م بسبب التعدديل فدي قدرارات الجهدة التنظيميدة ممدا ةدى  1007الهندية في عام  –اتستحواذ على مجموعة إيرسيل 

ريددر  ةصددولريددر ملموسددة ذات ةعمدار ريددر محددددة الددى  ةصددولمددك  الدى التغيددر فددي ببيعددة تصددني  هدذه اتصددول

 ال.مجموعة بيناريانجفيما يخل  عام ال3ررةنظر اتيضا  رقم  ملموسة ذات ةعمار محددة .
 

 معامالت األطراف ذات العالقة  -29
 

 الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية
 

 متنوعة للقبا  الحكومي و صوتية نقل بيانات وريرها . تتوفر الشركة خدمات اتصات
 

م رشاملة الرسوم الحكومية الُمبينة في 1031والمصروفات المتعلقة بالجهات الحكومية خالل عام بلغت اتيرادات 

م : 1033و على التوالي رسعودي مليوك لاير 4.026و  سعودي مليوك لاير 1.141ةعالهال مبلغ  10اتيضا  رقم 

 و على التواليال. سعودي مليوك لاير 4.611و   سعودي مليوك لاير 1.033
 

 مليوك لاير 3.356م  مبلغ 1031ديسمبر  13إجمالي األرصدة المدينة والدائنة مع الجهات الحكومية في وبلغ 

و سعودي مليوك لاير 10و  سعودي مليوك لاير 411م : 1033و على التوالي رسعودي مليوك لاير 67 و سعودي

 على التواليال. 
 

 وأخرىاالستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية المشروعات المشتركة والشركات التابعة و

اتسدتومارات المسدجلة و المشدروعات المشدتركةو الشدركات التابعدة مدع واترصدة القائمدة لم تكك المعامالت التي تمت

مليدوك  3.166وفق بريقة حقوق الملكية خالل السدنة ذات ةهميدة نسدبية فيمدا عددا اتسدتومار بالصدكوك البدالغ حدوالي 

مليدوك  36.216سديلكوال رايدرادات مدع إحددى الشدركات التابعدة ر المتبادلدة والعمليدات ال 7رةنظر إيضا   لاير سعودي

ال والقددرض المقدددم مددك الشددركاء تحدددى الشددركات التابعددة ربددي تددي ةكسدديسال لاير مليددوك 36.351لاير و مصددروفات 

 .مليوك لاير 1.531بمبلغ 
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 المحتملة االرتباطات وااللتزامات -31
  

 االرتباطات
 

رةال  تدددخل المجموعددة خددالل ممارسددة نشددابها اتعتيددادي فددي ارتبابددات متعلقددة بمصددروفات رةسددمالية جوهريددة 

المصددروفات الرةسددمالية ارتبابددات فيمددا يتعلددق بمشددروعات توسددعة الشددبكة. بلغددت وبصددورة ةساسددية 

 1.711 م: 1033ديسددمبر  13مليددوك لاير سددعودي ر 1.573حددوالي  م1031 ديسددمبر 13 القائمددة كمددا فددي

 مليوك لاير سعوديال.
 

يددتم اسددتئجار ةراٍض ومبدداٍك تسددتخدامها فددي عمليددات المجموعددة بموجددب تعهدددات إيجددار تشددغيلية تنتهددي فددي    ال بر

فدي لسدنة المنتهيدة لتواريخ مستقبلية مختلفة. وقد بلغ إجمالي مصروفات اتيجار بموجب عقود اتيجار التشغيلية 

 3.055 مبلددغ م 1033 ديسددمبر 13مليددوك لاير سددعودي رالسددنة المنتهيددة فددي  245مبلددغ  م 1031 ديسددمبر 13

 .مليوك لاير سعوديال
 

 الشدركات فدي باتستومار المتخصل الجريء المال رةس صندوق في استومار السعودية اتتصاتت شركةلدى  ال جر

 و السدعودي بالسدوق المعلومدات تقنية و اتتصاتت مجاتت في تعمل التي الحجم والمتوسبة والصغيرة الناشئة

مليددوك لاير  343األخددرىو يتضددمك ةك تلتددزم الشددركة بزيددادة اسددتومارها فددي الصددندوق بمبلددغ  العالميددة األسددواق

سنوات مك إنشائهو علمداً بدأك الصدندوق تدم إنشدائه فدي عدام  1سعودي عند البلب مك قبل مدير الصندوق خالل 

 م.1033
 

 االلتزامات المحتملة 
 

تواجه الشركة خالل ممارسة نشابها اتعتيادي تجراءات قانونية ودعاوى قضائية ومبالبات ةخرى. وت يتوقع  -

 القوائم المالية.هذه ةك يكوك لها تأوير جوهري على مركز الشركة المالي ةو نتائج عملياتها المبينة في 
 

 1.173 منها مبلغ ويبلغ نصيب المجموعةم 1031ديسمبر  13لدى المجموعة خبابات ضماك قائمة كما في  -

 لاير سعودي. مليوك
 

و تقدمت هيئدة اتتصداتت بدولدة الهندد ببخبدار تبالدب بموجبده شدركة  1031ديسمبر  13خالل السنة المنتهية في  -

مليدوك لاير  113تبلدغ حصدة المجموعدة منده رإحدى شدركات مجموعدة بيناريدانجال بتسدديد مبلدغ  الهندية  – إيرسيل

. علمدا ةك شدركة إيرسديل بصددد اسدتئنا  األمدر المدذكور مندابقمقابل رسوم بي  إضافية متعلقة بوالي  ؛سعودي

 ةمام المحكمة العليا الهندية.
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 القيمة العادلة   

هييا المبلييذ الييذ  يمكيين أن تييتم بيي  مبادليية أصييل أو سييداد إلتييزام بييين أطييرال مطلعيية وراغبيية فييا التعامييل وبشييروط تعامييل 
والمبيندة فدي م 1033وم 1031 ديسدمبر 13إك القيمة المسجلة لكل األدوات المالية تقارب قيمتها العادلة كما في عادلة. 

 ما يأتي:
 ا يماولهو حسابات المدينيك والدائنيك واألرصدة المدينة والدائنة األخرى تعتبر القيمة العادلة لكل مك النقد وم

 مقاربة للقيمة المسجلة نتيجة لببيعة فترتها قصيرة األجل.

  السوق. وفقاً ألسعار في األسواق النشبةتستند القيمة العادلة لألسهم 

 المخصومة. تستند القيمة العادلة للسندات الحكومية والقروض على التدفقات النقدية 

 ال تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة تختلل كثيرًا عن قيمتها الدفترية.
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 مخاطر معدالت العوائد
 

وتدفقاتها  للمجموعةهي مخابر متعددة تتعلق بتأوير التغيرات في معدتت العوائد في السوق على المركز المالي 

عك بريق مراقبة التوقيت بيك التدفق النقدي المحصل والتدفق النقدي  تدفقاتها النقدية المجموعةالنقدية. وتدير 

 مك العوائد مك خالل ةرصدة يحتفظ بها كمرابحة المجموعةالمستخدم. ويتم استومار الفائض النقدي لزيادة دخل 

 قصيرة وبويلة األجل. إت ةك مخابر معدتت العوائد في هذا الخصول ت تعتبر جوهرية.  وودائع
 

 مخاطر تغير أسعار الصرف 
 

تقوم اتدارة بمراقبة هي مخابر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في ةسعار صر  العمالت األجنبية. 

اتفاقيات تحوب عند الحاجةو للحد مك مخابر تغير ةسعار الصر   تقلبات ةسعار صر  العملة األجنبية والدخول في

وسعره  المجموعةهي اللاير السعودي وهو العملة األساسية التي تتعامل بها  و كما ةك العملة الرسمية للمجموعة

 .وابت حالياً وبهامش بسيب مقابل الدوتر األمريكي
 

 مخاطر االئتمان
 

 المجموعةمما يسدي إلى تكبد  المجموعةى على الوفاء بالتزاماتها تجاه هي مخابر عدم قدرة األبرا  األخر

لمخابر تركز المديونية بشكل رئيسي مك األرصدة  المجموعةلخسارة مالية. تتكوك األدوات المالية التي قد تعرض 

ة ذات القدرات ببيدا  ةرصدتها النقدية في عدد مك المسسسات المالي المجموعةالنقدية وحسابات المدينيك. تقوم 

بوجود  المجموعةاتئتمانية العالية وتباشر سياسة للحد مك حجم ةرصدتها المودعة في كل مسسسة مالية. وت تعتقد 

ةنها عرضة لمخابر تركز المديونية في ما  المجموعةمخابر عدم كفاءة كبيرة مك هذه المسسسات المالية. وت تعتقد 

المتنوعة رسكنيةو مهنيةو مسسسات تجارية كبرى ومسسسات عامةال  عمالئهايتعلق بحسابات المدينيك نظراً لقاعدة 

 التي تعمل في مجاتت عمل متنوعة موزعة على منابق عديدة.
 

 مخاطر السيولة
 

ألموال الالزمة لمقابلة اتلتزامات المرتببة باألدوات لصعوبات في الحصول على ا المجموعةهي مخابر تعرض 

المالية. تدار السيولة عك بريق التأكد بشكل دوري مك توفرها بمقادير كافية لمقابلة ةية التزامات مستقبلية. وت 

 ةنها عرضة لمخابر جوهرية متعلقة بالسيولة. المجموعة تعتِبر
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للتحدوب مدك مخدابر تقلبدات سدعر الفائددة المتوقدع مدك التددفقات النقديدة ةبرمت المجموعة اتفاقيات لمقايضة سعر الفائددة 

لألودر الفعدال لهدذه التحوبدات بتداريخ . المبلغ األصدلي والقيمدة العادلدة المستقبلية فيما يتعلق بسعر الفائدة المتغير لديونها

المبلددغ م : 1033ر  مليددوك لاير سددعودي علددى التددوالي 11لاير سددعودي و مليددوك  33.235م  هددو 1031ديسددمبر  13

مليدوك  لاير سدعودي و  211و30م  هو 1033ديسمبر  13لألور الفعال لهذه التحوبات بتاريخ األصلي والقيمة العادلة 

ر مددك ضددمك ال علمدداً بددأك القيمددة العادلددة لألوددر الفعددال لهددذه التحوبددات تظهدد مليددوك لاير سددعودي علددى التددوالي 345

 اتحتيابيات األخرى في قائمة المركز المالي الموحدة.
 

 المعلومات القطاعية  -33
 

 وفقاً ألنشطة المجموعة الرئيسية -
 

قامت المجموعة بتحديد قباعاتها التشغيلية الرئيسة على ةساس نو  الخدمات المقدمة مك قبل المجموعة وتتم  

المعامالت بيك القباعات التشغيلية وفقاً لألحكام والشروب التجارية المعتادة. ت يوجد هناك إيرادات ةو مصاري  

 جوهرية هامة ةخرى بيك القباعات. 

 غيلية الرئيسة للمجموعة في:تتمول القباعات التش 
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 والبباقدات مسدبقة الدددفع  والرابدع وخددمات الجيدل الوالدي قبدا  الجدوالو وتشدمل خدماتده الرئيسدة: الهدات  الجددوال

 والتجوال الدولي والرسائل.

 .قبا  الهات و وتشمل خدماته الرئيسة: الهات  الوابت وهوات  البباقة واتتصال البيني واتتصاتت الدولية 

  المعبياتو وتشمل خدماته الرئيسة: الدوائر المسجرة لنقل البيانات وخب العميل الرقمي قبا(DSL) .واتنترنت 

 .رير الموزعة: وتشمل بعض العناصر التي ت يمكك رببها بالقباعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة 
 

 :م1031ديسمبر  13المنتهية في للسنة وفقاً ألنشطة المجموعة الرئيسية ويبين الجدول التالي المعلومات 
 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 الجوال
 

 الهاتف
 

 المعطيات
 

 غير موزعة / تسويات
 

 اإلجمالي

 إيرادات الخدمات
 

1830313660  831513857  3134113837  (4413745)  5131613581 

 إيرادات الربط البيني
 

138753180  134063131  333313614  (743134)  3131103131 

 مصروفات الربط البيني
 

(635813555)  (134033117)  (431633473)  (753560)  )3131103131( 

 صافي إيرادات الخدمات
 

1431053485  3531643741  3031133180  (5113631)  5131613581 

 االستهالك واإلطفاء
 

431673403  134113153  6733415  6003013  130183368 

 صافي الدخل
 

135113007  (1033811)  431503781  (1033118)  731753151 

  
         

 إجمالي األصول 
 

4331063311  1531433100  133103688  1133163014  33731043174 

 إجمالي الخصوم
 

1136713815  3131143138 
 
 

138683183  3131413518  5130083111 

 

 ي :على النحو التال م1033ديسمبر  13للسنة المنتهية في  وفقاً ألنشطة المجموعةوقد كانت المعلومات 
 

 ربتت  الرياتت السعوديةال
 

 الجوال
 

 الهاتف
 

 المعطيات
 

 غير موزعة / تسويات
 

 اإلجمالي

 55.661.072  56.310   2.117.511   1.102.113   17.202.306  إيرادات الخدمات

 إيرادات الربب البيني
 

 31.411.163  ال64.610ر   3.111.101   1.341.131   1.075.765

 مصروفات الربب البيني
 

 ال31.411.163ر  ال65.671ر  ال1.637.231ر  ال1.654.012ر  ال6.300.517ر

 صافي إيرادات الخدمات
 

 55.661.072  ال74.361ر   7.051.431   31.721.545   14.114.114

 اتستهالك واتبفاء
 

4.163.547   1.650.127   641.216   327.264  1.151.144 

 صافي الدخل
 

 7.711.651  ال131.660ر  3.411.666  ال3.006.112ر  7.632.215

  
         

 إجمالي األصول 
 

43.476.714  15.517.166  1.310.221  16.106.317  333.403.710 

 إجمالي الخصوم
 

10.671.147  31.737.324  1.011.161  13.145.351  57.132.461 
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 وفقاً لعمليات المجموعة -
 بتقسيم عملياتها التشغيلية الرئيسية إلى عمليات محلية ودولية.قامت المجموعة 

 

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

  
 العمليات المحلية

 
 العمليات الدولية

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

المملكة العربية 
  السعودية

إس تي سي 
  البحرين

شركة 
الخليج 
لإلعالم 
الرقمي 
 القابضة

 

شركة 
االتصاالت 

 الكويتية
 

شركة بي تي 
أكسيس 
 تيليكوم

 

شركة أوجيه 
لالتصاالت 
 المحدودة

 

مجموعة 
بيناريانج جي 
 إس إم القابضة

               
 إيرادات الخدمات

 
4034003158  1133668  5853646  338113475  1153011  3034173101  433803104 

  
             

 إجمالي األصول ) * (
 

8530713563  134613643  4313177  336873586  137563365  1134533581  3135573351 

               
 .سعودي ( ألف لاير3735013704) * ( تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة باألصول مبلغ )

 

  م1033

  
 العمليات المحلية

 
 العمليات الدولية

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

المملكة العربية 
  السعودية

إس تي سي 
  البحرين

شركة 
الخليج 
لإلعالم 
الرقمي 
 القابضة

 

شركة 
االتصاالت 

 الكويتية
 

شركة بي تي 
أكسيس 
 تيليكوم

 

شركة أوجيه 
لالتصاالت 
 المحدودة

 

مجموعة 
بيناريانج جي 
 إس إم القابضة

               
 إيرادات الخدمات

 
17.472.306  711.243  476.126  3.167.145  567.143  33.351.622  1.216.553 

  
             

 إجمالي األصول ر * ال
 

71.661.577   3.211.220   504.325  3.621.235   1.616.133  13.153.245  32.257.613 

               
 .سعودي ال ةل  لاير36.155.114ر * ال تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة باألصول مبلغ ر

 
 

   تطبيق طريقة حقوق الملكية بدالً عن طريقة التوحيد التناسبي -34
 
 

تحت السيبرة المشتركة تقوم بمعالجتها وتوحيدها في قوائمها المالية الموحددة وفقداً لدى الشركة استومارات في مشاريع 

فدي ظدل عددم تغبيدة ذلدك فدي المعدايير الصدادرة مدك  13لبريقة التوحيد التناسدبي بمدا يتوافدق مدع المعيدار الددولي رقدم 

 الهيئة السعودية للمحاسبيك القانونييك.
 

كبدديل للمعيدار  33حاسدبة الدوليدة ببصددار المعيدار المحاسدبي الددولي رقدم م قدام مجلدس معدايير الم1033مايو  31في 

والذي تضمك إلغاء تببيق بريقة التوحيد التناسبي واستخدام بدتً عنها بريقة حقوق الملكية إبتدداءاً مدك  13الدولي رقم 

الملكيدة علدى مشداريعها  ور رجعيو ستببق بريقة حقدوقأم وب1031وعليه فبك الشركة بدءاً مك عام  م.1031يناير  3

 الصادر عك الهيئة السعودية للمحاسبيك القانونييك. 36تحت السيبرة المشتركة وفقاً للمعيار رقم 
 

وفيما يلي إيضا  يبيك مقارنة ألهم بنود قائمتي المركز المدالي والددخل فيمدا لدو تدم معالجدة تلدك المشداريع وفقداً لبريقدة 

 م:1031حقوق الملكية بدة مك عام 
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 الرياالت السعودية( بماليين)

 
 1031ديسمبر  31المنتهية في  السنة

 
 1033ديسمبر  31المنتهية في  السنة

   
بعد تطبيق طريقة 

  حقوق الملكية
قبل تطبيق طريقة 

  حقوق الملكية
بعد تطبيق طريقة 

  حقوق الملكية
قبل تطبيق طريقة 

 حقوق الملكية

          

 
 إيرادات الخدمات

 
443745  513161  40.571  55.661 

 
 إجمالي الدخل

 
153161  113581  11.403  13.111 

 
 صافي  الدخل

 
73176  73176  7.712  7.712 

 
 إجمالي األصول

 
813504  3373104  77.561  333.401 

 
 إجمالي الخصوم

 
133131  513001  10.110  57.132 

 
 إجمالي المرابحات والقروض 

 
333165  103841  33.221  12.213 

 46.201  46.201  533117  533117  حقوق المساهميك 
 

 األحداث أالحقة  -35
 

بتوزيددع  م1031 يندداير 10الموافددق  هددـ 3414ربيددع اتول  1 اتحدددةوصددى مجلددس اتدارة فددي اجتماعدده المنعقددد يددوم  

لاير عدك كدل سدهم.   0.50م بواقدع 1031مليوك لاير سعودي عك الربع الرابع  مك عدام  3.000ةربا  ةولية مقدارها 

 لاير للسهمال. 1م: 1033لاير للسهم رعام  1م مبلغ 1031وبذلك يصبح إجمالي األربا  الموزعة عك عام 
 

مال القدوائم 1031ر فبرايد 10هدـ رالموافدق 3414 اتخدرربيدع  30 اتربعداءكما اعتمد المجلس في اجتماعه المنعقد يوم 

 م.1031المالية الموحدة لعام  
 

 إعادة تصنيف -36
 

م لتتماشى مع التصني  المستخدم للسدنة 1033ديسمبر  13لقد تم إعادة تصني  بعض ةرقام المقارنة للسنة المنتهية في 

 م.1031ديسمبر  13المنتهية في 

 


