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 شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية(

 ( مدققةم ) غير 2302 سبتمبر 03قائمة المركز المالي األولية الموحدة  كما في 

 )بآالف الرياالت السعودية(

  اإليضاح  
 م2302

 
 م2300

 األصول
  

  
 

  

 األصول المتداولة:
      

 النقد وما يماثله
   

0071887031  8.374.808 
 حسابات المدينين، صافي

   
0371007.88  8.828.875 

 المصروفات المدفوعة مقدماً واألصول المتداولة األخرى
   

.731.7005  4.681.106 
 إجمالي األصول المتداولة

   
0373117210  22.883.818 

    
   

 األصول غير المتداولة:
   

   

 استثمارات  في حقوق ملكية وأخرى 
   

2713571.1  2.643.818 
 صافيالممتلكات والمنشآت والمعدات، 

   
.378357832  54.148.358 

 األصول غير الملموسة، صافي
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2373107..8  28.503.485 
 األصول غير المتداولة األخرى

   
2732173.0  2.348.136 

 إجمالي األصول غير المتداولة
   

8370327.13  88.554.688 

    
   

 إجمالي األصول
   

00375037830  000.538.488 

    
   

 الخصوم وحقوق الملكية
   

   
 الخصوم المتداولة:

   
   

 حسابات الدائنين
   

171.0718.  7.364.860 
 المتداولة -األرصدة الدائنة األخرى 

   
373237058  3.381.878 

 المصروفات المستحقة 
   

1731.7312  6.888.584 
 الجزء المتداول -اإليرادات المؤجلة 

   
073307332  0.861.845 

 الجزء المتداول -المرابحات والقروض 
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.72307333  6.665.807 
 إجمالي الخصوم المتداولة

   
2573017055  26.270.085 

    
   

 الخصوم غير المتداولة:
   

   
 الجزء غير المتداول -المرابحات والقروض 
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257013700.  24.487.128 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة
   

070037033  3.128.847 
 غير المتداولة –األرصدة الدائنة األخرى 

   
37..37305  4.832.733 

 إجمالي الخصوم غير المتداولة
   

037330723.  32.458.618 

    
   

 إجمالي الخصوم
   

5373837350  58.731.814 

    
   

 حقوق الملكية
   

   
 حقوق المساهمين:

   
   

 رأس المال المصرح به، المصدر والقائم 
   

   
 رياالت للسهم 01سهم بقيمة أسمية  2،111،111،111

   
2373337333  21.111.111 

 االحتياطي النظامي
   

0373337333  01.111.111 
 األرباح المبقاة

   
2070387.85  08.081.240 

 احتياطيات أخرى
   

(83.7233)  (0.368.837) 
 ترجمة القوائم الماليةفروق 

   
(853751.)  (0.180.412) 

 إجمالي حقوق المساهمين
   

.071207100  45.728.812 
 حقوق الملكية غير المسيطرة

   
1730.7553  7.177.782 

 إجمالي حقوق الملكية
   

.370037083  52.817.684 

    
   

 إجمالي الخصوم وحقوق الملكية
   

00375037830  000.538.488 
 
 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة.  05 إلى  0تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية(

 ( مدققةم  ) غير 2302 سبتمبر 03في  تينالمنتهي والتسعة أشهرقائمة الدخل األولية الموحدة  لفترتي الثالثة 

 )بآالف الرياالت السعودية(

    
 سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعة

  
 إيضاح

 
 م2302

 
 م2300

 
 م2302

 
 م2300

  
          

        
  

 
  

           
 إيرادات الخدمات

   
0.703.7120  04.105.001 

 
3370137022  41.870.182 

 تكلفة الخدمات
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(57.307102)  (5.842.174) 
 

(0873257353)  (07.457.728) 

 إجمالي الدخل
   

875307330  8.173.136 
 

2.73.27552  23.503.354 

    
   

 
   

 المصروفات التشغيلية
   

   
 

   

 المصروفات البيعية والتسويقية
 

6 
 

(27038780.)  (0.871.616) 
 

(573337313)  (5.547.058) 

 المصروفات العمومية واإلدارية
 

7 
 

(3337181)  (0.114.257) 
 

(073.37203)  (2.868.117) 

 االستهالك واإلطفاء
 

8 
 

(272057182)  (2.087.881) 
 

(5753.7338)  (6.646.366) 

 إجمالي المصروفات التشغيلية
   

(.7.8.7333)  (5.172.853) 
 

(0570337530)  (05.160.532) 

    
   

 
   

 الدخل من العمليات التشغيلية
   

073057.81  3.111.083 
 

370.07310  8.450.822 

    
   

 
   

 اإليرادات والمصروفات األخرى
   

   
 

   

 تكلفة برنامج التقاعد المبكر
   

(0.7131)  (7.377) 
 

(0027.83)  (286.487) 

 تكاليف التمويل
   

(5037028)  (680.084) 
 

(078317005)  (0.687.456) 

 العوائد
   

0337020  005.661 
 

2.37013  402.784 

 أخرى، بالصافي
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(0.07.33)  (818.850) 
 

.327383  (852.817) 

 صافي اإليرادات والمصروفات األخرى
   

(1307038)  (0.380.862) 
 

(070.873.2)  (2.424.176) 

    
   

 
   

  0.618.320  270007213 صافي الدخل قبل الزكاة والضرائب وحصة حقوق الملكية غير المسيطرة
 

173307.03  6.127.746  

    
   

 
   

 مخصص الزكاة
   

(337313)  (31.827) 
 

(20073.8)  (80.647) 

 مخصص الضرائب
   

(0027100)  (034.406) 
 

(33.7300)  (458.587) 

    
   

 
   

 صافي الدخل قبل حصة حقوق الملكية غير المسيطرة
   

273337318  0.443.178 
 

170157.03  5.476.502  

    
   

 
   

 حصة حقوق الملكية غير المسيطرة
   

(0057280)  008.388 
 

(3337331)  (84.545) 

    
   

 
   

 صافي  الدخل
   

073.0713.  0.562.477 
 

578827.20  5.380.867  

    
   

 
   

ربح السهم األساس للدخل من العمليات التشغيلية 
    باللاير السعودي

07.0  0.51 
 

3758  4.23  

خسارة السهم األساس للدخل من العمليات األخرى  
    ) اإليرادات والمصروفات األخرى( باللاير السعودي

(370.)  (1.71) 
 

(3758)  (0.20) 

 ربح السهم األساس لصافي الدخل باللاير السعودي
   

3738  1.78 
 

0733  2.71  

 
 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة.  05 إلى  0تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية(
    

 (مدققةم ) غير 2302 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعةقائمة التدفق النقدي األولية الموحدة  لفترة 

         )بآالف الرياالت السعودية(

     
  

 م2302
 

 م2300

 التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
    

 صافي الدخل قبل الزكاة والضرائب وحصة حقوق الملكية غير المسيطرة
 

173307.03  6.127.746 

 التدفق النقدي الناتج من األنشطة التشغيلية:تسوية صافي الدخل مع صافي 
 

   

 االستهالك واإلطفاء
 

5753.7338  6.646.366 

 مصروف الديون المشكوك في تحصيلها
 

07220782.  884.557 

 أرباح االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية
 

(00.7821)  (033.702) 

 العوائد
 

(2.37013)  (402.784) 

 التمويلتكاليف 
 

078317005  0.687.456 

 خسائر  تغير أسعار العمالت األجنبية 
 

037031  0.182.745 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 

0337535  257.486 

 بيع / استبعاد الممتلكات والمنشآت والمعدات  (مكاسبخسائر / )
 

2271.0  (223.885) 

 التغير في:
 

   

 استثمارات قصيرة اآلجل
 

273837203  (516.533) 

 حسابات المدينين
 

(070807300)  (2.216.174) 

 المصروفات المدفوعة مقدماً واألصول المتداولة األخرى
 

(073027.33)  (227.316) 

 األصول غير المتداولة األخرى
 

(0207815)  222.631 

 حسابات الدائنين
 

27.507182  328.447 

 األرصدة الدائنة األخرى
 

(130731.)  (0.784.687) 

 المصروفات المستحقة 
 

13578.2  (756.864) 

 اإليرادات المؤجلة
 

507833  233.432 

 زكاة مدفوعة
 

(05375.1)  (60.754) 

 ضرائب مدفوعة 
 

(31.7035)  (484.548) 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة المدفوع
 

(387.33)  (223.121) 

 األنشطة التشغيليةصافي التدفق النقدي الناتج من 
 

057880731.  01.438.618 

  
   

 التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية
 

   

 المصروفات الرأسمالية
 

(.75.37115)  (4.762.551) 

 األصول غير الملموسة، بالصافي
 

(072007.28)  0.405.224 

 استثمارات في حقوق ملكية وأخرى
 

(.07.00)  (31.387) 

 المحصلةالعوائد 
 

2.37013  402.784 

 المتحصل من بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات
 

0537302  383.463 

 صافي النقد  المستخدم  في  األنشطة االستثمارية
 

(57.037323)  (2.570.476) 

  
   

 التدفق النقدي من األنشطة التمويلية
 

   

 توزيعات أرباح مدفوعة
 

(273357200)  (3.441.688) 

 المرابحات والقروض، صافي
 

0738071.0  874.881 

 تكاليف تمويل مدفوعة
 

(078317005)  (0.687.456) 

 حقوق الملكية غير المسيطرة
 

23075.5  (0.381.627) 

 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
 

(0701370.8)  (5.543.880) 

  
   

 صافي  الزيادة  في النقد وما يماثله
 

170337130  2.324.240 

  
   

 النقد وما يماثله في بداية الفترة
 

57.887..3  6.151.677 

  
   

 النقد و ما يماثله في نهاية الفترة
 

0071887031  8.374.808 

 بنود غير نقدية
 

   

 فروق ترجمة القوائم المالية 
 

5337138  (0.158.330) 

 احتياطيات أخرى
 

0287005  (88.522) 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة. 05إلى  0تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 عام  -0
 35شركة مساهمة سعودية بموجب المرسووم الملكوي رقوم م/  بصفتها  السعودية )الشركة(  االتصاالت  تأسست شركة

م( الووذي قضووح بتحويوول قطوواع البوورق والهوواتف بوووزارة 0888أبريوول   20هوو) )الموافووق 0408ذو الحجووة  24بتوواري  

الفنيوة واإلداريوة إلوح  وإمكانياتهمع مختلف مكوناته “( قطاع االتصاالت”البرق والبريد والهاتف )يشار إليه فيما بعد ب) 

م( الوذي 0888أبريول  21هو) )الموافوق 0408ذو الحجوة   23بتاري   203الشركة، وطبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 

اعتمد نظام الشركة األساسي )النظام األساسي(. وقد كانت الشركة في حينه مملوكوة بالكامول لحكوموة المملكوة العربيوة 

سووبتمبر  8هوو) )الموافووق 0423رجووب  2بتوواري   070السووعودية )الحكومووة(. وبموجووب قوورار مجلووس الوووزراء رقووم 

 % من أسهمها. 31م(، قامت الحكومة ببيع 2112
 

هو) 0408محورم  6بدأت الشركة عملها بتوفير خدمات االتصاالت علح نطاق المملكة العربية السعودية )المملكوة( فوي 

شوركة مسواهمة سوعودية ك 0101051268م(. وحصولت الشوركة علوح سوجلها التجواري رقوم 0888موايو  2)الموافق 

 م(. ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.0888يونيو  28ه) )الموافق 0408رب)يع األول   4بتاري  
 

للشركة استثمارات مختلفة فوي شوركات تابعوة وزميلوة ومشواريع مشوتركة تعورف مجتمعوة، لغورض القووائم الماليوة، بو) 

 تالي:"المجموعة". تفاصيل هذه االستثمارات كال

 اسم الشركة 
نسبة 
 المعالجة الملكية

 طريقة التوحيد %011 المملكة العربية السعودية -( الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت المحدودة ) أول   

 طريقة التوحيد %011 المملكة العربية السعودية -شركة االتصاالت لالستثمار التجاري المحدودة 

 طريقة التوحيد %011 مملكة البحرين –( )ش. م. ب. م(  VIVA)إس تي سي البحرين 

 طريقة التوحيد  %81،01 جمهورية اندونيسيا –شركة بي تي أكسيس تيليكوم اندونيسيا 

 طريقة التوحيد %70 مملكة البحرين –شركة الخليج لإلعالم الرقمي القابضة )ش. م. ب. م( 

 طريقة التوحيد %61 المملكة العربية السعودية -)سيلكو(المتقدمة المحدودة شركة سيل 

 طريقة التوحيد %26 دولة الكويت  –(( ) ش.م.ك.م VIVAشركة االتصاالت الكويتية )

 طريقة التوحيد التناسبي %35 دولة اإلمارات العربية المتحدة –شركة أوجيه لالتصاالت المحدودة 

 طريقة التوحيد التناسبي %25 ماليزيا –مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة 

 طريقة حقوق الملكية %51 المملكة العربية السعودية –الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة 

 طريقة حقوق الملكية %36.66 المملكة العربية السعودية –المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات( 

 طريقة حقوق الملكية %51 السعوديةالمملكة العربية  –شركة مراكز االتصال 
 
 

علوح  هاتوفير وتقديم خدمات االتصاالت والمعلومات واإلعالم، وتشومل أغراضوفي تتمثل األنشطة الرئيسة للمجموعة 

  سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:
 

  إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت الثابتة والمتحركة. .أ 

  .وصيانتها وإدارتها العمالءتوصيل وتقديم خدمات االتصاالت المختلفة إلح  .ب 

إعووداد الخطووط والدراسووات الالزمووة لتطوووير وتنفيووذ وتوووفير خوودمات االتصوواالت موون جميووع النووواحي الفنيووة والماليووة  .ج 

وتقديم أو الحصول علح الخدمات االستشوارية التوي  خطط التدريبية في مجال االتصاالتواإلدارية. وإعداد وتنفيذ ال

  تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بأعمالها وأوجه نشاطها.

التوّسع في شبكات ونظم االتصاالت وتطويرهوا عون طريوق اسوتخدام أحوده األجهوزة والمعودات التوي توصولت إليهوا  .د 

  تقنية االتصاالت خصوصاً في مجال تقديم الخدمات وإدارتها.
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    )شركة مساهمة سعودية(
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ير المعلومات والتقنيات واألنظمة المعتمدة علح المعلومات للعمالء بما في ذلك إعداد وطبع وتوزيع أدلوة الهواتف توف .ه 

واألدلة التجارية والنشرات والمعلومات والبيانات وتوفير وسائل االتصال الالزمة لنقل خ))دمات )اإلنترنوت( بموا ال 

هوو) وخوودمات الحاسووب اآللووي العامووة، 0408/  01/  23  توواريب( 063ع قوو)رار مجلووس الوووزراء رقووم )يتعوو)ارض موو

وغير ذلك مموا يتعلوق بأنشوطة االتصواالت أو الخودمات التوي تقودمها الشوركة سوواء كوان ذلوك ألغوراض اإلعوالم أو 

  التجارة أو الدعاية أو أية أغراض أخرى تراها الشركة مناسبة.

تووأجير وتصوونيع وتسووويق وبيووع وتطوووير وتصووميم تجووارة الجملووة والتجزئووة واسووتيراد وتصوودير وشووراء وامووتالك و .و 

وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات ومكونوات شوبكات االتصواالت المختلفوة بموا فوي ذلوك الشوبكات الثابتوة والمتحركوة 

األخورى وتقوديم الخودمات والقيوام بأعموال المقواوالت  الحاسوب اآللوي والممتلكوات الفكريوةوالخاصة، وكوذلك بورامج 

  صاالت المختلفة.المتعلقة بشبكات االت

  استثمار عقارات الشركة وما قد يترتب علح ذلك من بيع وشراء وتأجير وإدارة وتطوير وصيانة. .ز 
 

ولها فضالً عن ذلك أن تؤسس شوركات أخورى وأن تشوترك موع الشوركات والمؤسسوات أو الهيئوات األخورى السوعودية 

لتي قد تعاونها علح تحقيوق غرضوها أو أن تشوتريها كلهوا أو واألجنبية التي تزاول أعماالً شبيهة أو مكملة ألعمالها أو ا

  جزءاً منها.
 

 السياسات المحاسبية الهامة -2
 

 العربيوة السوعودية المرفقة وفقاً لمعوايير المحاسوبة المتعوارف عليهوا فوي المملكوةالقوائم المالية األولية الموحدة تم إعداد 

للمجموعوة القووائم الماليوة الموحدة األولية . وتتضمن القوائم المالية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 .م2102 سبتمبر 31للشركة وشركاتها التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة للفترة المنتهية في 
 

تتفووق السياسووات المحاسووبية الهامووة المتبعووة فووي إعووداد القوووائم الماليووة األوليووة الموحوودة المدرجووة أدنوواه مووع السياسووات 

 .م2100ديسمبر  30المحاسبية المبينة في القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المنتهية في 
 

من المعامالت داخل المجموعة ، إذا كانوت ذات األرصدة والمعامالت داخل المجموعة وأية مكاسب غير محققة ناتجة 

 الموحدة.األولية أهمية نسبية، يتم استبعادها عند إعداد القوائم المالية 
 

العربيووة السووعودية وفقوواً لمعووايير المحاسووبة المتعووارف عليهووا فووي المملكووة القوووائم الماليووة األوليووة الموحوودة يتطلووب إعووداد 

اسووتخدام التقووديرات المحاسوووبية واالفتراضووات التووي توووؤثر فووي مبوووالف األصووول والخصوووم واإلفصووواح عوون األصوووول 

وفي مبالف اإليورادات والمصوروفات خوالل فتورة القووائم القوائم المالية األولية الموحدة وااللتزامات المحتملة في تاري  

 .الموحدة األولية المالية
 

 ات المحاسبية:في ما يلي ملخص ألهم السياس
 
 أسس التوحيد 0 -2
 

 الشركات التابعة
 

عليهووا السوويطرة كشووركات تابعووة. وتعوورف السوويطرة بأنهووا القوودرة علووح  المجموعووةيووتم تصوونيف الشووركات التووي تمووارس 

استخدام، أو توجيه استخدام، أصول منشأة أخرى الكتساب منافع اقتصادية. يبدأ توحيد القوائم الماليوة للشوركات التابعوة 

 .ضمن القوائم المالية األولية الموحدة للمجموعة اعتباراً من تاري  السيطرة وينتهي بفقدانها
 

 االستثمار في المشاريع المشتركة
 

المشووروع المشووترك هووو ترتيووب تعاقوودي تقوووم بموجبووه المجموعووة وأطووراف أخوورى بنشوواط اقتصووادي يخضووع للسوويطرة 

المشتركة وذلك عندما تتطلب القرارات االستراتيجية المالية والتشغيلية المتعلقة بنشواطات المشوروع المشوترك الموافقوة 

 األطراف المشاركة في السيطرة.باإلجماع من كل 
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تحت السويطرة  كمنشأتالترتيبات التعاقدية التي تتضمن تكوين منشأة منفصلة يكون لكل مشارك فيها حصة يشار إليها 

 المشتركة. 
 

يووتم احتسوواب حصووة المجموعووة فووي المشوواريع تحووت السوويطرة المشووتركة فووي القوووائم الماليووة األوليووة الموحوودة باسووتخدام 

فووي كوول موون أصووول وخصوووم ودخوول ومصووروفات هووذه  المجموعووةوحيوود التناسووبي، حيووه يووتم تجميووع حصووة طريقووة الت

 للشركة.األولية المشاريع مع البنود المناظرة لها في البيانات المالية 
 

تتم معالجة الشهرة الناتجة من شراء المجموعة لحصة في المشاريع تحت السيطرة المشوتركة وفقواً للسياسوة المحاسوبية 

 مجموعة المتعلقة بالشهرة. لل
 
 الموحدة فترة القوائم المالية 2-2
 

 تبدأ السنة المالية للمجموعة في أول يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميالدي. 
 

 النتائج األولية 2-0
 

 .نتائج العمليات للفترة األولية قد ال تكون مؤشراً دقيقاً لنتائج العمليات عن كامل السنة
 

ُتعد القوائم المالية األولية الموحدة وفقاً لمنهج تكامل الفترات الدورية والوذي يعتبور كول فتورة مون فتورات السونة الماليوة  

 .خاللهاجزءاً مكمالً للسنة المالية. وبموجب ذلك يتم إثبات إيرادات ومكاسب ومصروفات وخسائر الفترة 
 
 النقد وما يماثله 2-3
 

النقوود فووي الصووناديق واألرصوودة لوودى البنوووك واالسووتثمارات عاليووة السوويولة ذات فتوورة اسووتحقاق يشوومل النقوود ومووا يماثلووه 

 وفيما عدا ذلك تصنف استثمارات قصيرة األجل. يوماً أو أقل من تاري  شرائها 81قدرها 
 
 حسابات المدينين .-2
 

يظهر رصويد حسوابات المودينين بصوافي القيموة القابلوة للتحقوق التوي تمثول قيموة الفوواتير مضوافاً إليهوا اإليوراد المسوتحق 

 المتعلق برسوم االستخدام غير المفوترة ناقصاً مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. 
 
 مقاصة الحسابات 2-5
 

تتضومن بموجبهوا إجوراء مقاصوة بشوكل  أخورىو جهات  لدي المجموعة اتفاقيات مع مشغلي شبكات اتصاالت خارجية

 .  األخرىالدائنة لنفس المشغل الخارجي أو الجهات حيه يتم مقاصة األرصدة المدينة ودوري مع تلك الجهات ب
 
 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 2-1
 

بدراسة حسابات المدينين لتكوين المخصصات الالزمة لمواجهة المشكوك في تحصيله منها، ويراعح  المجموعةتقوم 

عند تكوين المخصص نوع الخدمة المقدمة )جوال، خطوط ثابتة، تلكس، تسويات دولية، ... ال ( وفئة العميل والعمر 

 صادية العامة.في تحصيل الديون السابقة والحالة االقت المجموعةالزمني للدين، وخبرة 
 
 المخزون 2-8
 

يتم تسجيل المخزون، الذي يتكون بشكل أساسي من كوابل وقطع غيار ومستهلكات، باستخدام متوسط التكلفة المرجح 

صاٍف من المخصصات. يتم تسجيل بنود المخزون التي تعتبر جزءاً أساسياً من أصول الشبكة، مثل المعدات 

نقلها من المقسم، ضمن بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات. وتسجل بنود االحتياطية للطوارئ التي ال يمكن 

 .األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ  عن رفع كفاءة وتوسعة الشبكة ضمن المخزون الموجودة في عهدة المقاول المسئول
 

بتكوين مخصص للمخزون المتقادم والبطيء الحركة وذلك بناًء علح دراسة حركة المخزون بشكل  المجموعةتقوم 

منفصل لألصناف الرئيسية. وعندما يكون هذا اإلجراء غير عملي، يتم تكوين المخصص علح أساس مجموعات أو 
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إجراء تخفيض جوهري  ب فئات من أصناف المخزون، علح أن يراعح التأكد من أن األصناف الفردية التي قد تتطل

 في قيمتها قد تم أخذها في االعتبار عند تكوين المخصص.
 
 الممتلكات والمنشآت والمعدات واالستهالك 2-3
 

ببيانوات تاريخيوة تفصويلية كافيوة لتسوجيل الممتلكوات والمنشوآت قطواع االتصواالت م، لوم يحوتفظ 0888مايو  2قبل  (1)

تسجيل كافة الممتلكوات والمنشوآت والمعودات التوي توم تحويلهوا مون قطواع والمعدات وفق التكلفة التاريخية، ولذا تم 

م طبقواً للتقوويم الوذي قاموت بوه الشوركة وبمسواعدة خبوراء تقوويم محليوين 0888مايو  2االتصاالت إلح الشركة في 

 ودوليين. وفيما يلي األسس الرئيسية المستخدمة في التقويم:

 قيمة التقويم    األراضي  -     

 تكلفة االستبدال المستهلكة  المباني والمنشآت والمعدات -      
 

( أعاله يتم تسجيل الممتلكات والمنشآت والمعدات التي تقتنيها المجموعوة بالتكلفوة  0( في ما عدا ما ورد في الفقرة )2)

 التاريخية.
 

تشمل تكلفوة الشوبكة جميوع النفقوات حتوح نقطوة التوصويل للعميول، بموا فوي ذلوك أتعواب المقاولو)ين والموواد والعمالوة  (3)

 المباشرة، حتح تاري  وضع هذه األصول في الخدمة. 
 

يووتم احتسوواب اسووتهالك الممتلكووات والمنشووآت والمعوودات باسووتثناء األراضووي باسووتخدام طريقووة القسووط الثابووت علووح  (4)

 شغيلية التقديرية لألصول حسب ما يأتي:األعمار الت
 

 عدد السنوات 

 51 – 21 المباني

 25 – 3  شبكة ومعدات االتصاالت 

 8 - 2 األصول األخرى          
  

يتم إثبات مصروفات اإلصالح والصيانة عند حدوثها. إال إذا كانت تزيد من اإلنتاجية أو العمر التشوغيلي لألصول،  (5)

 وفي كلتا الحالتين تتم رسملتها.
 

يووتم تحديوود المكاسووب والخسووائر الناتجووة موون اسووتبعاد/بيع الممتلكووات والمنشووآت والمعوودات وذلووك بمقارنووة القيمووة  (6)

األوليووة  المكاسووب والخسووائر فووي قائمووة الوودخلالمتحصوولة مووع القيمووة الدفتريووة لألصووول المسووتبعدة/المباعة وتوودرج 

 الموحدة. 
 

توي يوتم فيهوا تحويول جووهري لمنوافع ومخواطر الملكيوة إلوح يتم تصنيف إيجارات الممتلكات والمنشآت والمعودات ال (7)

المجموعة كإيجوارات رأسومالية. يوتم إثبوات اإليجوار الرأسومالي فوي تواري  نشوأته بالقيموة العادلوة لألصول أو القيموة 

الحاليووة للحوود األدنووح لوودفعات اإليجووار، أيهمووا أقوول. ويووتم تجزئووة كوول دفعووة موون دفعووات اإليجووار إلووح جووزأين همووا 

الحاليووة والوونقص فووي قيمووة االلتووزام عوون عقوود اإليجووار  السوونةف التمووويلي الووذي يجووب تحميلووه علووح دخوول المصوورو

 الرأسمالي.
 

 يتم استهالك األصول المستأجرة بموجب إيجارات رأسمالية علح مدى األعمار اإلنتاجية لتلك األصول. (8)
 

 رها االنتاجي أو مدة العقد أيهما أقصر.يتم استهالك الموجودات الثابته الخاضعة لعقود حقوق االمتياز علح عم (9)
 
 تكاليف برامج الحاسب اآللي 2-03
 

يتم رسملة التكاليف المتعلقة ببرامج التشغيل والتطبيقات التي يتم شراؤها من المورد حينما تفي بمعوايير الرسوملة،  (1)

ومنها تحسين القدرة اإلنتاجية ألصل من األصول أو أن تزيد بشكل ملحوظ العمر اإلنتاجي لألصل، ويتم إطفاؤهوا 

 علح فترة االنتفاع بها. 
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الرسوملة، ومنهوا تخصويص مجموعوة عمول مطورة داخليواً إذا اسوتوفت معوايير التشغيل اليتم رسملة تكاليف برامج  (2)

داخلية معينة لتطووير البورامج وأن يمكون تحديود التكواليف ذات العالقوة بسوهولة، ويوتم إطفاؤهوا علوح فتورة االنتفواع 

 بها.
 
ا تعووذر تحديوود تكلفووة بوورامج يووتم تحميوول تكوواليف بوورامج التطبيقووات المطووورة داخليوواً كمصووروفات عنوود حوودوثها، وإذ (3)

أنظمة التشغيل بشكل منفصول عون تكواليف أجهوزة الحاسوب اآللوي ذات الصولة فيوتم تسوجيل بورامج أنظموة التشوغيل 

 كجزء من الجهاز.
 
تكلفوووة اإلضوووافات أو التعوووديالت أو عمليوووات تطووووير البووورامج الالحقوووة سوووواء كانوووت تشوووغيلية أو تطبيقيوووة تحمووول  (4)

 كمصروفات عند حدوثها.
 
 تحمل تكاليف التدريب المرتبطة ببرامج الحاسب اآللي وتكاليف تحويل البيانات كمصروفات عند حدوثها. (5)
 

 األصول غير الملموسة 2-00
 

 الشهرة
 

   عون شوراء التنشأ الشهرة عند شراء حصة في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة. وتمثل زيادة تكلفوة

القيمووة العادلووة لصووافي األصووول للشووركة التابعووة أو المشووروع المشووترك فووي توواري  فووي حصووة المجموعووة 

يوتم تسوجيله فووراً كمكاسوب ضومن قائموة الودخل األوليوة الموحودة وعندما يكون هوذا الفورق سوالباً الشراء. 

 بالفترة التي تمت به عملية االستحواذ.
 

  ها )إن وجدت(.يتم قياس الشهرة بالتكلفة وتخفض بأي خسائر هبوط في قيمت 
 

   تقديم خدمات االتصاالت المتنوعةحقوق الطيف الترددي وتراخيص 
 

يتم تسجيل هذه األصول غير الملموسة عند الشراء بالتكلفة ويتم اطفاؤها ابتداًء مون تواري  تقوديم الخدموة باسوتخدام 

 طريقة القسط الثابت علح مدى اعمارها اإلنتاجية أو المدة النظامية أيهما أقصر.
 
 الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة 2-02
 

تقوم المجموعة بمراجعة األصول غير المتداولة بشكل دوري لمعرفة ما إذا كانت هنالوك مؤشورات علوح وجوود هبووط 

في قيمتها الدفترية. ويتم في حالة وجود هذه المؤشرات تقدير القيمة الممكن استردادها لألصل. وتستخدم لهذا الغورض 

تقدير القيمة القابلة لالسوترداد لألصول بمفورده. وتعتبور الزيوادة فوي وحدة توليد النقد التي يتبع لها األصل في حالة تعذر 

األوليوة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الممكن استردادها هبوطاً فوي قيموة األصول تسوجل كخسوارة فوي قائموة الودخل 

ط فوي قيموة األصول فيوتم للفترة المالية التي تحده فيها. وإذا ثبوت مسوتقبالً زوال األسوباب التوي أدت إلوح الهبووالموحدة 

الموحودة فوي الفتورة الماليوة التوي األوليوة عكس خسارة هبوط القيمة )باسوتثناء الشوهرة( وتثبوت كودخل فوي قائموة الودخل 

لو لم يتم إثبات خسارة هبوط قيمة األصول فيما تحده فيها، بما ال يتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها 

 السابقة.في الفترات المالية 
 
 االستثمارات  2-00
 

 االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية )الشركات الزميلة(
 

الشركات الزميلة هي تلك الشركات أو المنشآت األخرى التي تموارس المجموعوة عليهوا توأثيراً مهمواً ولكنهوا ال تسويطر 

التووأثير المهووم هووو القوودرة علووح المشوواركة فووي % موون حقوووق التصووويت. 51-21عليهووا، وتوورتبط عموموواً بووامتالك نسووبة 

 السياسات المالية والتشغيلية للشركات الزميلة دون التمكن من السيطرة علح تلك السياسات.
 

تظهر الشركة استثماراتها في الشركات التي تؤثر فيها تأثيراً مهمواً وفوق طريقوة حقووق الملكيوة. وطبقواً لطريقوة حقووق 

ارات عند الشراء بالتكلفة، ويتم تعديلها بعد ذلك بموا يخوص الشوركة مون صوافي دخول )خسوارة( الملكية، يتم قيد االستثم
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الشركات المستثمر فيها وأرباحها الموزعة وأي تغيرات فوي حقووق ملكيتهوا، وذلوك لوتعكس حصوة الشوركة فوي صوافي 

الموحودة ضومن األصوول غيور  ةاألوليو أصول الجهة المستثمر فيها. وتظهر هذه االستثمارات في قائموة المركوز الموالي

 األوليووة المتداولووة، ويظهوور مووا يخووص الشووركة موون صووافي دخوول )خسووارة( الشووركات المسووتثمر فيهووا فووي قائمووة الوودخل

 الموحدة.
 

 االستثمارات األخرى
 

علووح أسوواس القيمووة التووي ال تووؤدي إلووح سوويطرة أو تووأثير هووام يووتم تسووجيل االسووتثمار فووي األوراق الماليووة المتاحووة للبيووع 

العادلة، وتحسب القيمة العادلة  لألوراق المالية المتاحة للبيع التوي تتووفر لهوا قيموة سووقية علوح أسواس هوذه القيموة. أموا 

األوراق المالية المتاحة للبيع التي ال يمكون تحديود قيمتهوا العادلوة، بسوبب عودم وجوود سووق نشوط لتبادلهوا أو عودم تووفر 

يموة السووقية بموضووعية، فتكوون تكلفتهوا هوي البوديل للقيموة العادلوة. ويوتم مؤشرات أخورى يمكون مون خاللهوا تحديود الق

الموحودة  األولية إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي

 من التكلفة في قائموة الودخل لبأق. ويتم إظهار الخسائر الناتجة عن االنخفاض الدائم في القيمة العادلة إن كانت جوهرية

 للفترة التي يحده فيها االنخفاض. الموحدة األولية
 

يتم إثبات المكاسب والخسائر الناتجة عن بيع األوراق المالية المتاحة للبيع خوالل الفتورة التوي تحوده فيهوا، ويوتم عكوس 

 في قائمة الدخل األولية الموحدة. ائر غير محققة تم إثباتها سابقاً أي مكاسب أو خس
 

إلوح توواري  االسووتحقاق علووح أسوواس التكلفووة المعدلووة بمقوودار  يحووتفظ بهووايوتم تسووجيل االسووتثمار فووي األوراق الماليووة التووي 

االستنفاد في العالوة أو الخصم، إن وجدت. ويتم إظهار الخسائر الناتجة عن االنخفاض غير المؤقت في القيموة العادلوة 

 للفترة التي يحده فيها االنخفاض.  الموحدة األولية ها ضمن قائمة الدخلعن تكلفت
 
 الزكاة 03 -2
 

القووائم الماليوة األوليوة ضومن  الوعواء الزكوويباحتساب وتسجيل مخصص الزكواة المبنوي علوح أسواس  المجموعةتقوم 

فوي المملكوة. ويوتم تسوجيل الفروقوات الناتجوة عون الوربط الزكووي الشرعية وفقاً ألحكام وقواعد فريضة الزكاة الموحدة 

 من مصلحة الزكاة والدخل. النهائي في الفترة التي يتم فيها اعتماد هذا الربط
 
 الضرائب .2-0
 

 يتم احتساب الضريبة للشركات المستثمر فيها خارج المملكة وفقاً لألنظمة الضريبية المتبعة في بلدانها.
 

 الضرائب المؤجلة 
 

يتم تسجيل الضرائب المؤجلة للشركات األجنبية فقط في حالة احتموال وجوود أربواح مسوتقبلية خاضوعة للضوريبة يمكون 

مقابلها استخدام الفروقات المؤقتة لتلك الشركات. ويتطلب هذا حكمواً يتعلوق بواألداء الموالي المسوتقبلي للشوركة األجنبيوة 

 المؤجلة.التي قامت بإثبات الضريبة 
 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة  2-05
 

يمثل مخصص مكافأة نهاية الخدمة مبالف مستحقة تدفع للموظفين عند انتهاء عقود عملهوم، وفقواً لألنظموة المعموول بهوا 

 والدول المستثمر فيها. العربية السعودية في المملكة 
 
 العمالت األجنبية معامالت 2-01
 

 عملة التعامل والعرض

لكل منشأة في المجموعة باسوتخدام عملوة البيئوة االقتصوادية القوائم المالية األولية الموحدة يتم قياس البنود المضمنة في 

 الرئيسة التي تعمل فيها المنشأة "عملة التعامل".
 

 يتم عرضها باللاير السعودي.القوائم المالية األولية الموحدة هذه  إن
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 المعامالت واألرصدة
 

يتم تحويل األرصدة بالعمالت األجنبية لألصول وااللتزامات النقدية محددة القيمة باستخدام أسعار الصرف السوائدة فوي 

 الموحدة.األولية تاري  قائمة المركز المالي 
 

يووتم تسووجيل المكاسووب والخسووائر الناتجووة عوون تسوووية معووامالت العمووالت األجنبيووة و المكاسووب والخسووائر غيوور المحققووة 

 الموحدة. األولية الناتجة عن تحويل األرصدة النقدية للعمالت األجنبية إلح اللاير السعودي في قائمة الدخل
 

 منشآت المجموعة )ترجمة القوائم المالية(
 

 يتم تحويل النتائج والمراكز المالية لكل منشآت المجموعة التي لها عملة تعامل مختلفة عن عملة العرض كما يلي:
 

 د حقوق الملكية )ما عدا األرباح المبقاة( علح أساس سعر الصرف السائد في تاري  االستحواذ.تترجم بنو 
 

 .تترجم األصول والخصوم وفقاً لسعر الصرف السائد في تاري  قائمة المركز المالي 
 

 المترجمة في نهاية العام الماضي مضافاً إليها صوافي دخول  يترجم بند األرباح المبقاة كما يلي: األرباح المبقاة

المترجمووة مطروحوواً منهووا قيمووة التوزيعووات المعلنووة مترجمووة  الموحوودة األوليووة موون قائمووة الوودخل الفتوورة األوليووة

 بسعر الصرف السائد وقت إعالنها.
 

 عر الصرف خالل الفترة. أموا يتم ترجمتها باستخدام المتوسط المرجح لسالموحدة  األولية عناصر قائمة الدخل

 بنود المكاسب والخسائر المهمة فتترجم علح أساس سعر الصرف السائد وقت حدوثها. 
 

  كل فروقات تحويل العملة الناتجة يتم تسوجيلها فوي بنود مسوتقل ضومن حقووق المسواهمين إذا كانوت ذات أهميوة

 نسبية.
 

قات التي سبق تسجيلها ضمن حقوق المساهمين يتم إثباتها فوي وعند بيع هذه المنشآت جزئياً أو التخلص منها فإن الفرو

 الموحدة كجزء من مكاسب أو خسائر البيع. األولية قائمة الدخل
 
 االلتزامات المحتملة 2-08
 

االلتووزام المحتموول هووو التووزام قوود ينشووأ موون أحووداه سووابقة ووجوووده سوويتأكد فقووط بوقوووع أو عوودم وقوووع حووده أو أحووداه 

مستقبلية غير مؤكودة ليسوت ضومن السويطرة الكاملوة للمجموعوة، أو هوو التوزام حوالي غيور مسوجل بسوبب أنوه لويس مون 

ام. وفي حالة عودم إمكانيوة قيواس مبلوف االلتوزام بموثوقيوة المحتمل أن تدفقاً خارجاً للموارد سيكون مطلوباً لتسديد االلتز

 الموحدة.األولية كافية فإن المجموعة ال تقوم بتسجيل االلتزامات المحتملة لكنها تفصح عنها في القوائم المالية 
 
 إثبات اإليرادات 2-03
 

يتم إثبات اإليرادات، صافية من الخصومات، عند تقديم الخودمات اسوتناداً إلوح إمكانيوة الوصوول إلوح أو اسوتخدام شوبكة 

 المقاسم ومرافقها. ويتم احتساب إيرادات االستخدام بناًء علح أجزاء الدقائق المستخدمة، وفقاً لألسعار المعتمدة. 
 

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

 .يتم إثبات إيرادات الخدمات المقدمة للعمالء التي لم تصدر بها فواتير، في الفترة المتعلقة بها 

  يتم إثبات إيرادات الخدمات المقدمة للعمالء عند تحصيلها إذا كان لدى الشركة درجة عالية من عدم التأكود

 كانية تحصيلها.إم من
 
 تكلفة الخدمات 2-23
 

الخدمات ولها ارتباط مباشر باإليرادات المتولدة من استخدام الشوبكة  لتقديم المجموعةتمثل جميع التكاليف التي تكبدتها 

 -ويتم إثباتها في فترات تنفيذ المكالمات ذات الصلة بما فيها :
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  مقابول حقووق تقوديم خودمات االتصواالت بالمملكوة  المجموعوةالتكواليف المترتبوة علوح وهوي الرسوم الحكوميوة

 بما في ذلك استخدام الطيف الترددي.والدول المستثمر بها 
 

  رسوووم اسووتخدام الشووبكات الخارجيووة والمتمثلووة فووي تكوواليف الووربط بشووبكات اتصوواالت أجنبيووة ومحليووة متعلقووة

 .المجموعةبمكالمات عمالء 
 
 ةالمصروفات البيعية والتسويقي 2-20
 

تمثل جميع التكاليف التي تكبدتها المجموعة ولها ارتباط مباشر بتسويق وتوزيوع وبيوع الخودمات. وتسوجل عنود حودوثها 

إذا لووم يتسوون تحديوود الفتوورات المسووتفيدة منهووا، أمووا إذا أمكوون تحديوود الفتوورات المسووتفيدة فيووتم تحميلهووا علووح الفتوورات ذات 

 الصلة.
 
 العمومية واإلدارية المصروفات  2-22
 

تمثول جميووع المصواريف التشووغيلية التوي تكبوودتها المجموعوة والتووي ال يمكون ربطهووا بشوكل مباشوور بتكواليف الخوودمات أو 

بالمصاريف البيعية والتسويقية. وتسجل عنود حودوثها إذا لوم يتسون تحديود الفتورات المسوتفيدة منهوا، أموا إذا أمكون تحديود 

 يلها علح الفترات ذات الصلة.الفترات المستفيدة فيتم تحم
 
 ربح السهم 2-20
 

) المصوروفات  يتم احتساب عائد السهم من األرباح علح أساس قسمة الدخل من العمليات التشغيلية والعمليات األخورى

، وصافي الدخل للفترة المالية، علوح المتوسوط المورجح الملكية غير المسيطرة، قبل استبعاد حقوق واإليرادات األخرى (

 لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.
 
 المشتقات المالية 2-23
 

تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة إلدارة التعرض ألسعار الفائدة ومخاطر أسعار الصورف األجنبوي ، بموا فوي 

ذلك العقود اآلجلة و سعر الفائدة لمبادلة العمالت. يتم قياس المشوتقات بشوكل مبودئي بالقيموة العادلوة فوي تواري  الودخول 

يمة العادلة في تاري  كل فترة مشمولة بالتقرير. ويوتم االعتوراف فوورا بوالربح قياسها بالق إعادةللعقد المشتق ويتم الحقا 

الموحدة ، ما لم تكن األداة المشتقة مخصصة وفعالة كأداة تحوط ، وفي هذه الحالوة األولية أو الخسارة في قائمة الدخل 

 .التحوطيةعلح طبيعة العالقة الموحدة األولية قائمة الدخل يعتمد توقيت االعتراف في 
 

تخصص المجموعة مشتقات محددة إما كتحوطات علح القيمة العادلة لألصول والخصوم المعتورف بهوا أو االلتزاموات 

غيوور المعتوورف بهووا باسووتثناء مخوواطر العمووالت األجنبيووة )القيمووة العادلووة للتحوووط( ، التحوووط موون التقلبووات فووي التوودفقات 

ترتبط بأصول وخصوم محددة أو مخاطر العمالت األجنبيوة فوي التزاموات تعزى إلح مخاطر معينة  أنالنقدية التي إما 

 المنشأة الغير معترف بها )تحوط التدفق النقدي(.
 

التغيرات في القيمة العادلوة للمشوتقات التوي توم تخصيصوها والمؤهلوة كتحوطوات بالقيموة العادلوة يوتم االعتوراف بهوا فوي 

الموحدة ، جنبا إلح جنب مع أي تغيرات في القيمة العادلة لألصول أو الخصوم المغطاة. فوي حالوة األولية قائمة الدخل 

التحوط للتدفقات النقدية ، يتم االعتراف بالجزء الفعوال مون التغيورات فوي القيموة العادلوة للمشوتقات التوي توم تخصيصوها 

الخسارة المتعلقوة بوالجزء غيور الفعوال يوتم االعتوراف . الربح أو المساهمينوالمؤهلة كتحوط للتدفقات النقدية في حقوق 

 .الموحدةاألولية به علح الفور في قائمة الدخل 
 

يتم التوقف عن إتباع محاسبة التحوط عندما تقوم المجموعة بإلغاء عالقة التحوط ،أو بيع أداة تحووط ، أو إنهاءهوا ، أو 

أي ربح / خسارة متراكموة فوي ذلوك الوقوت سوتبقي فوي حقووق ممارستها أو أنها لم تعد تلبي متطلبات محاسبة التحوط. 

 حدوه المعاملة متوقعاً. عندما ال يكون الموحدة األولية ويتم االعتراف بها في قائمة الدخل المساهمين
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 األطراف ذات العالقة .2-2
 

عالقوة ويوتم اإلفصواح عون جميوع العمليوات ذات  ذاتخالل دورة أعمالها العادية بالتعامول موع أطوراف  المجموعةتقوم 

 الفتورةاألهمية النسبية مع األطراف ذات العالقة بغض النظر عون وجوود أو عودم وجوود أرصودة لهوذه العمليوات بنهايوة 

المالية. ويكون اإلفصاح عن العمليوات ذات الطبيعوة المتماثلوة دفعوة واحودة عودا تلوك التوي يكوون فيهوا اإلفصواح إفراديواً 

 .للمجموعةاً لفهم تأثير العمليات بين ذوي العالقة علح البيانات المالية ضروري
 
 األصول غير الملموسة، صافي -0
 

بوي توي وتتضمن األصول غير الملموسة الشهرة الناتجوة مون شوراء حصوص الشوركة فوي مجموعوة بيناريوانج القابضوة 

وشركة أوجيه لالتصاالت المحودودة، إضوافة لنصويب الشوركة مون الشوهرة المسوجلة فوي القووائم الماليوة  تيليكوم أكسيس

 لمجموعة بيناريانج القابضة وشركة أوجيه لالتصاالت المحدودة.
 

 والشركات المستثمر فيها التي نتج عنها أصول غير ملموسة هي:
 

 ماليزيا: –مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة 
 

% مون مجموعوة ماكسويس القابضوة 011كانوت تمتلوك  فوي دولوة ماليزيوا  بيناريانج الماليزية شوركة اسوتثمارية قابضوة

، الماليزيوة بالسوق المالية( التي تعمل في قطاع االتصاالت المتنقلة في ماليزيا والتي لم تكن مدرجة Maxisالماليزية )

سويس لالكتتواب العوام وأدرجوت تبعواً لوذلك ضومن شوركات % مون أسوهم ماك31م طرح 2118تم في شهر نوفمبر وقد 

، وبوذلك انخفضوت نسوبة ملكيتهوا فوي 2102 يوليوفي شهر % 5 أخرى تبلف حصة كما تم بيع، الماليزيةالسوق المالية 

   %.65شركة ماكسيس إلح 
  

(  Aircel -إيرسويل ) شوركة  فوي كول مون الهنودتعمول لدى بيناريانج القابضة استثمارات أخرى في شركات اتصواالت 

 (.شركة بي تي أكسيس تيليكوم  ) وإندونيسيا
 

والبوالف رأسومالها  م2117بيناريانج في سبتمبر  مجموعة% من 25حازت شركة االتصاالت السعودية علح نسبة وقد 

 . بسعر الصرف السائد بذلك التاري مليار لاير سعودي 22مليار رينجت ماليزي أي ما يعادل حوالي  21األساسي 
 

تقوووم الجهووات المختصووة بدولووة الهنوود بجمووع ودراسووة المعلومووات حووول مووا أثيوور فووي اإلعووالم عوون شووركة إيرسوول إحوودى 

الشووركات التابعووة لمجموعووة بيناريووانج جووي إس إم القابضووة، وفووي ظوول المعطيووات والبيانووات الحاليووة المتوووفرة ال تتوقووع 

 .م2102 سبتمبر 31اإلدارة وجود تأثير علح نتائج المجموعة كما في 
 

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

حصلت شركة بي تي أكسيس تيليكوم علح رخصة تشغيل شبكة الهاتف الجوال بتقنية الجيل الثاله فوي اندونيسويا، وقود 

حووازت شووركة االتصوواالت  بالسوووق االندونيسووية. م2118فووي الربووع األول موون عووام  التجاريووةبوودأت بتقووديم خوودماتها 

 نتريليوو 3،2والبوالف رأسومالها  م2117% مون شوركة بوي توي أكسويس تيليكووم  فوي سوبتمبر 50السعودية علوح نسوبة 

أبريول  6مليوار لاير سوعودي بسوعر الصورف كموا فوي ذلوك التواري . وفوي  0،3أي موا يعوادل حووالي   ةروبية اندونيسي

% وبنواء علوح ذلوك تووم إعوادة تصونيف هوذا االسووتثمار 81.01% لتبلووف 28،01تها بنسوبة م زادت الشوركة حصو2100

تم استخدام القيمة العادلة لصوافي األصوول فوي  كاستثمار في الشركات التابعة بدالً من استثمار في مشاريع مشتركة، و

فوي شوركة بوي  إضوافية % كحصوة28.01الشركة نسبة   وذلك الحتساب الشهرة الناتجة من استحواذ 2100 أبريل 6

تي أكسيس تيليكوم االندونيسية من واقوع التقوارير الخاصوة بتحديود تلوك القيموة والتوي توم االنتهواء منهوا فوي نهايوة الربوع 

 .  م، وقد ترتب علح ذلك إعادة توزيع المبالف المسجلة سابًقا للشهرة 2100من عام   الرابع
 

 ات العربية المتحدة:اإلماردولة  –شركة أوجيه لالتصاالت المحدودة 
 

مسوجلة فوي إموارة دبوي بدولوة اإلموارات العربيوة المتحودة ولوديها قابضوة شركة أوجيه لالتصاالت المحدودة هي شوركة 

% مون 35استثمارات في شركات تعمل في قطاع االتصواالت فوي تركيوا وجنووب أفريقيوا. حوازت الشوركة علوح نسوبة 
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مليار دوالر أمريكي أي موا يعوادل حووالي   3،5 األساسي والبالف رأسمالها م2118شركة أوجيه لالتصاالت في أبريل 

 مليار لاير سعودي.  03،2
 

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

والبوالف  (فيفا) % من شركة االتصاالت الكويتية26م علح نسبة 2117في ديسمبر شركة االتصاالت السعودية حازت 

بسعر الصرف كموا فوي ذلوك  مليون لاير سعودي 651أي ما يعادل حوالي  مليون دينار كويتي 51 األساسيرأسمالها 

 4فوي لها ، وقد بدأ التشغيل التجاري في السوق الكويتي  تعمل هذه الشركة في مجال خدمات الهاتف الجوال، والتاري 

 .م2118ديسمبر 
 

وتعووالج اسووتثمارها فيهووا بطريقووة التوحيوود ( افيفووير شووركة االتصوواالت الكويتيووة )توود مجموعووة االتصوواالت السووعودية

 لسيطرتها علح السياسات المالية والتشغيلية وذلك بسبب تمثيلها في مجلس إدارتها بأغلبية األعضاء.
 

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

شوركة االتصواالت وتمتلوك  البحورين،م بمملكوة 2118فبرايور ( )ش. م. ب. م( فوي فيفوا) البحورينإس تي سوي  تأسست

مليوون دينوار  75البوالف األساسوي رأسومالها  شوركة إس توي سوي البحورين ) فيفوا ( والبوالف % مون011نسوبة  السعودية

تعمول هوذه الشوركة فوي ، وبسوعر الصورف كموا فوي ذلوك التواري  مليون لاير سوعودي 751أي ما يعادل حوالي بحريني

والخوودمات األخوورى ذات الصوولة بالسوووق  والنطوواق العووريضكافووة خوودمات االتصوواالت المتنقلووة واالتصوواالت الدوليووة 

 م.2101مارس  3، وقد بدأت التشغيل التجاري في البحرينية
 

 :م2102 سبتمبر 31كما في  وفيما يلي تفاصيل األصول غير الملموسة، صافي

 

 
 السعودية()بآالف الرياالت 

 
 م2302

 
 م2300

      

 
 تراخيص

 
0.70257.05  05،101،436  

 
 الشهرة الناتجة من توحيد القوائم المالية

 
.73237038  4،832،021  

 
 عالمات تجارية وعالقات تعاقدية

 
2783.7333  3،160،718  

 
 حقوق استخدام الطيف الترددي

 
2721.7023  2،356،527  

 
 % في مجموعة بيناريانج القابضة25الشهرة الناتجة من شراء حصة 

 
071.07003  0،753،004  

 
 % في شركة أوجيه لالتصاالت المحدودة35الشهرة الناتجة من شراء حصة 

 
825703.  826،385  

 
 %  في شركة بي تي أكسيس تيليكوم81،01الشهرة الناتجة من شراء حصة  

 
33.7238  660،218  

 
 أخرى

 
073.37051  800،877  

   
2373107..8  28،503،485  

 
 المرابحات والقروض -4

 وتتمثل في:

 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 م2302

 
 م2300

      

 
 الجزء المتداول

 
.72307333  6،665،807  

 
 الجزء غير المتداول

 
257013700.  24،487،128  

   
0073007083  30،062،846  

 
 25.257مبلوف  م2102 سوبتمبر 31المسوتثمر فيهوا كموا فوي  مرابحات وقوروض الشوركاتيبلف نصيب المجموعة من 

مقيوودة مقابوول  ودائووع بنكيووةكمووا أن هنوواك  .مليووون لاير( 22،452 : مبلووف  م2100 سووبتمبر 31)  مليووون لاير سووعودي

عووالوة علووح ذلووك يتضوومن لاير.  مليووون 851قووروض ألحوودى الشووركات المسووتثمر بهووا ) المشوواريع المشووتركة ( بمبلووف 
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رهن أصول مقابل مليون لاير  0.058علح مرابحات إسالمية بحوالي  من المرابحات والقروض الجزء غير المتداول

 ثابتة ألحدى الشركات التابعة. 
  
 الخدمات تكلفة -5

 :تتكون تكلفة الخدمات مما يأتي
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعة

   
 م2302

 
 م2300

 
 م2302

 
 م2300

          

          

 
 رسوم استخدام الشبكات الخارجية

 
273.373.3  2،416،128   17.337511  6،486،152  

 
 الرسوم الحكومية ) * (

 
07323753.  0،533،735   3720278.0  4،675،650  

 
 إصالح وصيانة

 
1327588  664،514   073127301  0،830،802  

 
 تكاليف الموظفين

 
523753.  651،483   270217030  2،000،035  

 
 إيجارات معدات وممتلكات وسيارات

 
0207322  247،752   88370.0  858،605  

 
 مصروفات المرافق

 
05073.3  203،885   35370.0  460،058  

 
 أخرى

 
8.07182  225،677   071207308  833،314  

   
57.307102  5،842،174   0873257353  07،457،728  

 
 

 وسووالمة ومصواريف أموون استشوواراتمصواريف طباعووة بطاقووات هاتفيوة و مصوواريف "أخورى" تشوومل بنووداً متنوعووة أهمهووا: 

 .بريد وتوصيلمصاريف و
 

 يلي تفاصيل الرسوم الحكومية: فيما)*(   

 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعة

   
 م2302

 
 م2300

 
 م2302

 
 م2300

          

          

 
 الشركة

 
073007028  0،018،253   073137300  3،317،247  

 
 باقي شركات المجموعة

 
0817.51  424،482   070007832  0،368،414  

   
07323753.  0،533،735   3720278.0  4،675،650  
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    )شركة مساهمة سعودية(

  (مدققةم ) غير 2312 سبتمبر 33في  المنتهيتين أشهروالتسعة الثالثة  لفترتيإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 

 17 

 المصروفات البيعية والتسويقية -6
 تتكون المصروفات البيعية والتسويقية مما يأتي:  
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعة

   
 م2302

 
 م2300

 
 م2302

 
 م2300

          
          

 
 دعاية وإعالن

 
5037228  446.410   070.07082  0.051.444  

 
 عمولة مبيعات

 
0837..0  088.586  8357821  788.518 

 
 تكاليف الموظفين

 
.157558  472،823   073027338  0،464،664  

 
 مصروف الديون المشكوك في تحصيلها

 
5107503  326،385   07220782.  884،557  

 
 طباعة بطاقات هاتفية ومستلزمات مكتبية

 
3.73.2  88،216   0307152  284،127  

 
 إصالح وصيانة

 
317030  83،877   02370.0  038،273  

 016.485  127825  28.581  207352  استشارات وأتعاب قانونية ومهنية 

 012.376  17350  33.887  07133  مصاريف أمن وسالمة 

 
 أخرى

 
2037830  088.630  553780.  506.824 

   
27038780.  0،871،616   573337313  5.547.058 

 
 .بريد وتوصيلإيجارات معدات وممتلكات وسيارات ومصروفات مصاريف "أخرى" تشمل بنوداً متنوعة أهمها:   
 

  اإلداريةوالعمومية المصروفات   -1   
 مما يأتي: العمومية واإلداريةتتكون المصروفات   
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعة

   
 م2302

 
 م2300

 
 م2302

 
 م2300

          

          

 
 تكاليف الموظفين

 
33573.8  422،218   073037100  0،374،447  

 
 إصالح وصيانة

 
8.703.  77،873   2107003  255،127  

 
 وممتلكات وسياراتإيجارات معدات 

 
0037303  68،828   0037133  084،886  

 
 استشارات وأتعاب قانونية ومهنية

 
327553  81،223   210730.  208،601  

 
 مصروفات المرافق

 
2.7513  40،736   837230  038،332  

 67.858  5370.0  23.526  227535  مصاريف أمن وسالمة 

 
 أخرى

 
0527108  288.663  .8.7808  606.836 

   
3337181  0،114،257   073.37203  2،868،117  

 
 "أخرى" تشمل بنوداً متنوعة أهمها: أقساط تأمين ومستلزمات مكتبية ومصروفات شحن ومناولة وبريد وتوصيل.
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 االستهالك واإلطفاء  -8    
 مما يأتي:يتكون االستهالك واإلطفاء   

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعة

   
 م2302

 
 م2300

 
 م2302

 
 م2300

          
          

 
 استهالك

 
073337322  0،878،436   .75..7330  5،672،056  

 
 إطفاء

 
0257853  308،554   3837.3.  874،201  

   
272057182  2،087،881   5753.7338  6،646،366  

 
 صافيبال ،أخرى -اإليرادات والمصروفات األخرى  -3
 

 :يأتييتكون هذا البند مما   
 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعة

  
 م2302

 
 م2300

 
 م2302

 
 م2300

         

         
 إيرادات متنوعة

 
2027058  414،674   0708070.0  0،238،483  

 تغير أسعار العمالت األجنبية خسائر
 
(00.7338)  (778،868)  (037031)  (0،182،745) 

 مصروفات متنوعة
 
(2.37223)  (433،756)  (1.370..)  (0،118،655) 

  
(0.07.33)  (818،850)  .327383  (852،817) 

 
تغيّير أسعار  يعزى االرتفاع في االيرادات والمصروفات االخرى،أخرى بالصافي بشكل أساسي الي االنخفاض في خسائر

صرف فروقات تحويل العمالت الناتجة من تغيّير أسعار الناتجة من قبل شركة أوجيه لالتصاالت المحدودة بسبب  العمالت
 الليرة التركية والراند الجنوب أفريقي مقابل الدوالر األمريكي

 
 
 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  -03

  
 االرتباطات  
 

)أ(  توودخل المجموعووة خووالل ممارسووة نشوواطها االعتيووادي فووي ارتباطووات متعلقووة بمصووروفات رأسوومالية جوهريووة 

المصووروفات الرأسوومالية ارتباطووات فيمووا يتعلووق بمشووروعات توسووعة الشووبكة. بلغووت وبصووورة أساسووية 

 2،788م: 2100 سووبتمبر 31مليووون لاير سووعودي ) 4.408 حوووالي م2102 رسووبتمب 31 القائمووة كمووا فووي

 مليون لاير سعودي(.
 

يووتم اسووتئجار أراٍض ومبوواٍن السووتخدامها فووي عمليووات المجموعووة بموجووب تعهوودات إيجووار تشووغيلية تنتهووي فووي  )ب(  

تواري  مسوتقبلية مختلفوة. وقود بلوف إجموالي مصوروفات اإليجوار بموجوب عقوود اإليجوار التشوغيلية خوالل الربوع 

مليووون لاير  684و  سوعوديمليووون لاير  314مبلوف  م2102  سووبتمبر 31أشوهر المنتهيووة فوي  والتسووعة الثالوه

مليووون لاير  208مبلوف م 2100 سووبتمبر 31أشوهر المنتهيووة فوي  التسووعةو الثالوهالربووع ) سوعودي علووح التووالي

 .(مليون لاير سعودي علح التوالي 607و  سعودي
 

 االلتزامات المحتملة 
 

ومطالبووات أخوورى. وال  تتعوورض المجموعووة خووالل ممارسووة نشوواطها االعتيووادي إلجووراءات قانونيووة ودعوواوى قضووائية

يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري علوح مركوز المجموعوة الموالي أو نتوائج عملياتهوا المبينوة فوي القووائم الماليوة األوليوة 

 الموحدة.
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 األدوات المالية  -00
 

 القيمة العادلة   
 

هي المبلغييلالمييكناأب ييمابمامييملالييلابل سميي ابتييمابيا ييسلساممميةللالييأماب ييتلااب غبيي ايتلاليي ا يي الممب بييمايل ييتي امب بييما
والمبينوة  م2100و م2102 سوبتمبر 31إن القيمة المسجلة لكول األدوات الماليوة تقوارب قيمتهوا العادلوة كموا فوي ع سم .ا

افي ما يأتي:
  وما يماثله، حسابات المدينين والدائنين واألرصدة المدينة والدائنة تعتبر القيمة العادلة لكل من النقد

 األخرى مقاربة للقيمة المسجلة نتيجة لطبيعة فترتها قصيرة األجل.

  السوق. وفقاً ألسعار في األسواق النشطةتستند القيمة العادلة لألسهم 

 ية المخصومة.تستند القيمة العادلة للسندات الحكومية والقروض علح التدفقات النقد 

 الامبمقسالإلسلتةابمالمقأب المب سم امغبيجيسلتايلمب غيل تالمب مأ المخ ت ال مبجبيع امخمغاا ثأتًلاعماقأبمه المس متأ .
 

 مخاطر معدالت العوائد
 

وتدفقاتها  للمجموعةهي مخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في معدالت العوائد في السوق علح المركز المالي 

عن طريق مراقبة التوقيت بين التدفق النقدي المحصل والتدفق النقدي  تدفقاتها النقدية المجموعةالنقدية. وتدير 

 من العوائد من خالل أرصدة يحتفظ بها كمرابحة المجموعةالمستخدم. ويتم استثمار الفائض النقدي لزيادة دخل 

 قصيرة وطويلة األجل. إال أن مخاطر معدالت العوائد في هذا الخصوص ال تعتبر جوهرية.  وودائع
 

 مخاطر تغير أسعار الصرف 
 

تقوم اإلدارة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 

اتفاقيات تحوط عند الحاجة، للحد من مخاطر تغير أسعار  بمراقبة تقلبات أسعار صرف العملة األجنبية والدخول في

 المجموعةهي اللاير السعودي وهو العملة األساسية التي تتعامل بها  الصرف ، كما أن العملة الرسمية للمجموعة

 .والر األمريكيوسعره ثابت حالياً وبهامش بسيط مقابل الد
 

 مخاطر االئتمان

 المجموعةمما يؤدي إلح تكبد  المجموعةعلح الوفاء بالتزاماتها تجاه  هي مخاطر عدم قدرة األطراف األخرى

لمخاطر تركز المديونية بشكل رئيسي من  المجموعةلخسارة مالية. تتكون األدوات المالية التي قد تعرض 

ذات  بإيداع أرصدتها النقدية في عدد من المؤسسات المالية المجموعةاألرصدة النقدية وحسابات المدينين. تقوم 

القدرات االئتمانية العالية وتباشر سياسة للحد من حجم أرصدتها المودعة في كل مؤسسة مالية. وال تعتقد 

أنها عرضة لمخاطر  المجموعةبوجود مخاطر عدم كفاءة كبيرة من هذه المؤسسات المالية. وال تعتقد  المجموعة

المتنوعة )سكنية، مهنية، مؤسسات تجارية  عمالئهاتركز المديونية في ما يتعلق بحسابات المدينين نظراً لقاعدة 

 كبرى ومؤسسات عامة( التي تعمل في مجاالت عمل متنوعة موزعة علح مناطق عديدة.
 

 مخاطر السيولة

موال الالزمة لمقابلة االلتزامات المرتبطة باألدوات لصعوبات في الحصول علح األ المجموعةهي مخاطر تعرض 

المالية. تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفرها بمقادير كافية لمقابلة أية التزامات مستقبلية. وال 

 أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة. المجموعة تعتِبر
 

 المشتقات المالية  -02

للتحوط من مخواطر تقلبوات سوعر الفائودة المتوقوع مون التودفقات النقديوة أبرمت المجموعة اتفاقيات لمقايضة سعر الفائدة 

لألثور الفعوال لهوذه التحوطوات بتواري  . المبلف األصلي والقيمة العادلة المستقبلية فيما يتعلق بسعر الفائدة المتغير لديونها

المبلوف :  م2100)  مليون لاير سعودي علوح التووالي 848 لاير سعودي و مليون  00.770هو   م2102 سبتمبر 31

مليوون  لاير سوعودي  00،387هوو   م2100 سوبتمبر 31لألثر الفعال لهذه التحوطات بتواري  األصلي والقيمة العادلة 
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تظهوور موون ضوومن علموواً بووأن القيمووة العادلووة لألثوور الفعووال لهووذه التحوطووات (  مليووون لاير سووعودي علووح التوووالي 586و 

 االحتياطيات األخرى في قائمة المركز المالي األولية الموحدة.
 

 المعلومات القطاعية   -00  

 وفقاً ألنشطة المجموعة الرئيسية -

قامت المجموعة بتحديد قطاعاتها التشغيلية الرئيسة علح أساس نوع الخدمات المقدمة من قبل المجموعة وتتم  

المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً لألحكام والشروط التجارية المعتادة. ال يوجد هناك إيرادات أو مصاريف 

 جوهرية هامة أخرى بين القطاعات. 
 

 شغيلية الرئيسة للمجموعة في:تتمثل القطاعات الت 

 .قطاع الجوال، وتشمل خدماته الرئيسة: الهاتف الجوال والبطاقات مسبقة الدفع والتجوال الدولي والرسائل 

 .قطاع الهاتف، وتشمل خدماته الرئيسة: الهاتف الثابت وهواتف البطاقة واالتصال البيني واالتصاالت الدولية 

  الرئيسوووة: الووودوائر الموووؤجرة لنقووول البيانوووات وخوووط العميووول الرقمووويقطووواع المعطيوووات، وتشووومل خدماتوووه(DSL) 

 واإلنترنت.

 .غير الموزعة: وتشمل بعض العناصر التي ال يمكن ربطها بالقطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة 
 

 : م2230 سبتمبر 03ي أشهر المنتهية ف للتسعةوفقاً ألنشطة المجموعة الرئيسية ويبين الجدول التالي المعلومات 
 
 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 الجوال
 

 الهاتف
 

 المعطيات
 

 غير موزعة / تسويات
 

 اإلجمالي

 إيرادات الخدمات
 

2872337500  570357250  0372137053  (3.37305)  3370137022 

 إيرادات الربط البيني
 

270107282  5718372.0  8307.03  (337005)  371037131 

 البيني مصروفات الربط
 

(371..7.81)  (078017808)  (073307083)  (.37032)  (371037131) 

 صافي إيرادات الخدمات
 

2.75227038  0070017513  173837.03  (..37013)  3370137022 

 االستهالك واإلطفاء
 

070.07030  275017002  3357232  0837820  5753.7338 

 صافي الدخل
 

07.017535  2207283  073.37033  (00.7850)  578827.20 

  
         

 إجمالي األصول 
 

3578387835  0572007303  0273037238  2370537088  00375037830 

 إجمالي الخصوم
 

2271337328  0373007111  070227500  037331733.  5373837350 
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 : على النحو التالي م2300 سبتمبر 03المنتهية في أشهر  للتسعة وفقاً ألنشطة المجموعةوقد كانت المعلومات 

 

 الرياالت السعودية()بآالف 
 

 الجوال
 

 الهاتف
 

 المعطيات
 

 غير موزعة / تسويات
 

 اإلجمالي

 41.870.182  385.586  6.847.875  6.278.267  27.448.354  إيرادات الخدمات

 إيرادات الربط البيني
 

0.825.857  5.888.445  0.125.268  (50.406)  8.888.255 

 مصروفات الربط البيني
 

(4.571.727)  (0.617.804)  (2.658.481)  (52.224)  (8.888.255) 

 صافي إيرادات الخدمات
 

24.813.584  01.661.888  5.204.654  280.846  41.870.182 

 االستهالك واإلطفاء
 

3.222.184  2.802.232  478.435  033.605  6.646.366 

 صافي الدخل
 

5.257.062  (236.840)  0.171.730  (688.185)  5.380.867 

  
         

 إجمالي األصول 
 

41.557.878  36.687.847  8.705.304  25.567.458  000.538.488 

 إجمالي الخصوم
 

21.471.870  02.228.850  2.035.068  23.884.703  58.731.814 
 

 
 وفقاً لعمليات المجموعة -

 
 بتقسيم عملياتها التشغيلية الرئيسية إلح عمليات محلية ودولية.قامت المجموعة 

 

 :سبتمبر 03وفقاً لعمليات المجموعة خالل التسعة أشهر المنتهية في ويبين الجدول التالي المعلومات 
 

 م2302

  
 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

 
0370337502  10175.3  3087.30  070227028  5307030  171157083  073327305 

  
             

 إجمالي األصول ) * (
 

8.73887330  273587535  31373.3  0710.7100  075017003  2273.0751.  23788.7308 

               
 ( ألف لاير.01702575.3) * ( تبلغ قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة باألصول غير الملموسة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة مبلغ )

      
 

        

 م2300

  
 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

 
27.253.638  567.181  276.820  811.740  384.681  8.618.304  2.868.787 

  
             

 إجمالي األصول ) * (
 

76.356.408  2.141.466  422.524  0.721.408  3.564.227  22.105.178  21.355.244 

               
 ( ألف لاير. 04.835.878والمعامالت مع األطراف ذات العالقة مبلف )) * ( تبلف قيمة تسويات توحيد القوائم المالية المتعلقة باألصول غير الملموسة 
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 التوحيد التناسبي  حقوق الملكية بدالً عن طريقة طريقة تطبيق -03
 

 تقووم بمعالجتهوا وتوحيودها فوي قوائمهوا الماليوة الموحودة مشوتركةال تحوت السويطرة استثمارات في مشواريع لدى الشركة

 في ظل عدم تغطية ذلك في المعايير الصادرة مون 30لطريقة التوحيد التناسبي بما يتوافق مع المعيار الدولي رقم وفقاً 

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

كبوديل للمعيوار  00بإصودار المعيوار المحاسوبي الودولي رقوم  الدوليوة م قام مجلس معايير المحاسوبة2100مايو  02في 

والذي تضمن إلغاء تطبيق طريقة التوحيد التناسوبي واسوتخدام بودالً عنهوا طريقوة حقووق الملكيوة إبتوداءاً  30الدولي رقم 

سوتطبق طريقوة حقووق الملكيوة علوح  ،وبوإثر رجعوي م2103وعليوه فوإن الشوركة بودءاً مون عوام  م.2103ينواير  0مون 

 الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 06مشاريعها تحت السيطرة المشتركة وفقاً للمعيار رقم 
 

وفيما يلي إيضاح يبين مقارنة ألهم بنود قائمتي المركز المالي والدخل فيما لوو توم معالجوة تلوك المشواريع وفقواً لطريقوة 

 م:2102حقوق الملكية بدأ من عام 

 
 الت السعودية(الريا بماليين)

 

سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعة
2302  

سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعة
2300 

   
بعد تطبيق طريقة 

  حقوق الملكية
قبل تطبيق طريقة 

  حقوق الملكية
بعد تطبيق طريقة 

  حقوق الملكية
قبل تطبيق طريقة 

 حقوق الملكية

   
 ( مدققة) غير 

 
 (مدققة) غير 

 
 (مدققة) غير 

 
 (مدققة غير) 

          

 
 إيرادات الخدمات

 
0073.3  337013  28،322  41،870 

 
 إجمالي الدخل

 
037030  2.73.0  06،757  23،503 

 
 صافي  الدخل

 
57880  57880  5،382  5،382 

 
 إجمالي األصول

 
837011  0037523  77،146  000،538 

 
 إجمالي الخصوم

 
027.10  537383  30،283  58،730 

 
 إجمالي المرابحات والقروض 

 
007..5  007300  02،352  30،063 

 45.731  45.731  07123.  07123.  حقوق المساهمين 
  

 األحداث الالحقة -.0
 

األولية الموحودة  القوائم المالية( م 2102 أكتوبر 21الموافق  ه) )0433 ذو الحجة 4 السبتيوم  مجلس اإلدارةاعتمد 

بواقوع  م 2102مون عوام  الثالهمليون لاير عن الربع  0.111ا توزيع أرباح أولية مقدارهبوأقر م 2102 الثالهللربع 

 . لاير عن كل سهم 1.51
 

 إعادة تصنيف  -05
 

لتتماشوح موع التصونيف المسوتخدم  م2100 سوبتمبر 31المنتهيوة فوي لقد تم إعادة تصونيف بعوض أرقوام المقارنوة للفتورة 

 .م2102 سبتمبر 31للفترة المنتهية في 


