
  

 
  

  
  
  
  
  

  شركة االتصاالت السعودية
  (شركة مساھمة سعودية)

  
  الموحدة الموجزة  األوليةالقوائم المالية 
   المنتھيةأشھر  الثالثة لفترة

  ٢٠١٩ مارس ٣١في 
 )مراجعة(غير 

 
  
   االول الربع

٢٠١٩ 
 
 

  
  
  



  
  

      السعودية االتصاالتشركة 
                          (شركة مساھمة سعودية)

     
   الموجزةالموحدة  وليةاأل القوائم المالية

  ٢٠١٩ مارس ٣١في  المنتھية أشھر الثالثة لفترة

  الصفحة  فھرس

  ٢  المستقل مراجعلل المحدود فحصال تقرير
  ٣  المركز المالي األولية الموحدة الموجزة  قائمة
  ٤  الموجزة الموحدة األولية الخسارة أو الربح قائمة

  ٥  الموحدة الموجزة  األولية الشامل الدخل قائمة

  ٦  الموجزة الموحدة األولية النقدية التدفقات قائمة

  ٧  التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة  قائمة

 ١٩-٨  ات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة إيضاح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

        
  
  

















  شركة االتصاالت السعودية
  (شركة مساھمة سعودية)

  

  (تتمة) األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٩مارس  ٣١في  لفترة الثالثة اشھر المنتھية

  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
 

٩ 
 

 (تتمة) عامة معلومات -١
 أعمال وأنشطة المجموعة (تتمة)  -ب

ال عن ذلك يحق لھا  اءفض ؤولية محدودة  إنش ركات بمفردھا ذات مس اھمة مقفلة أوش ھمتمتلك  أن، كما يجوز لھا مس  األس
ركات  ص في ش اھمة  أوقائمة  أخرىوالحص ركات المس يس الش تراك مع غيرھا في تأس ذات  أوتندمج معھا، ولھا حق االش
   .خارجھا أوسواء داخل المملكة  أخرىأي كيانات  المسؤولية المحدودة او

  

 أسس اإلعداد -٢
بةوفقاً  الموجزةالموحدة االولية تم إعداد القوائم المالية  والمعتمد في  "التقرير المالي االولي" ٣٤الدولي رقم  لمعيار المحاس

دارات عودية والمعايير واالص بين القانونيين. من األخرى المعتمدة المملكة العربية الس عودية للمحاس مل ھذه تش ال الھيئة الس
قا للمعايير وف الكاملة السنوية الموحدة القوائم المالية فيالمطلوبة  اإليضاحاتجميع  على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

مالي ية للتقرير ال لدول ف ،ا يةإلذا  مال ھذه القوائم ال ية ن  ھا الموحدة الموجزة يجب  االول باقراءت مالقوائم مع الى جنب  جن ية ال ال
  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١الموحدة السنوية للمجموعة كما في 

  

 المحاسبية للمجموعة  السياسات  -٣
بية المتبعة في إعداد القوائم المالية  ات المحاس ياس ات الموحدة الموجزة مع االولية تتوافق الس ياس لقوائم المتبعة في إعداد االس

نة المنتھية في المالية  نوية للمجموعة للس مبر  ٣١الموحدة الس تثناء ٢٠١٨ديس اريةال والتعديالت معاييرالتطبيق ، باس  جديدة س
ادرة وغير . ٢٠١٩يناير  ١من  المفعول لم تقم المجموعة بتطبيق أي من المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة الص

ارية المفعول بعد. عقود االيجار حيث تم تطبيق المعيار  )١٦(م قر ليلماللتقرير ا ليدولر المعياا بتطبيق عةولمجماقامت  س
ة بأثر رجعي  يق االوليللمعيار في تاريخ التطبمع اثبات األثر التراكمي للتطبيق االولي  دون تعديل بيانات المقارنة المعروض

  ).٢٠١٩يناير  ١(
  

  

  : التي اعتمدتھا المجموعة المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة -٤
  

   االيجار عقود) ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ١-٤
  

  المبادئ المتعلقة باالثبات والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار. )١٦(يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  

 ) محل المعايير والتفسيرات التالية: ١٦يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
 ) عقود االيجار،١٧معيار المحاسبة الدولي رقم (   .أ
 ) "تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار".  ٤تفسيرلجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم (  .ب
 الحوافز". –) "عقود االيجارالتشغيلي ١٥( تفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم  .ج
 ) "تقييم جوھر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد االيجار".٢٧تفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم (   .د
  

سبيًا واحًدا للمستأجر، يتطلب من المستأجرين االعتراف باألصول وااللتزامات لجميع عقود اإليجار  يوفر المعيار نموذًجا محا
  .)١٧( ، وھو ما يمثل تغييرا جوھريا عن معيار المحاسبة الدولي رقمالرئيسية

  
  

بة المؤجر وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم بة ١٦( إن طريقة محاس ورة جوھرية عن طريقة المحاس ) ال تختلف بص
بة الدولي رقم ( نيف ١٧الحالية وفقًا لمعيار المحاس تمر المؤجرون في تص تخدام نفس مبدأ ) ،حيث يس كافة عقود التأجير باس

قود عو ة) كما يميز بين نوعين من عقود التأجير: عقود التأجير التشغيلي١٧التصنيف الموضح في معيار المحاسبة الدولي رقم (
  ة.التمويليالتأجير 

  

  :)١٦( فيما يلي السياسة المحاسبية للمجموعة والخاصة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  

في تاريخ بداية عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإثبات أصل "حق االستخدام" الذي يمثل حق المجموعة في استخدام األصل محل 
  العقد، والتزام عقد اإليجار الذي يمثل التزام المجموعة بالقيام بدفعات اإليجار.
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١٠ 
 

  (تتمة) جموعةالمعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتھا الم -٤
  

  (تتمة) االيجار عقود) ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ١-٤
  

أي ب عدلم في تاريخ بداية عقد االيجار يتم القياس االولي ألصل حق االستخدام بالتكلفة (مبلغ القياس االولي اللتزام عقد االيجار
يجار تمت في او قبل تاريخ بداية عقد االيجار ناقصا أي حوافز ايجار مستلمة، أي تكاليف مباشرة أولية متكبدة، العقد الدفعات 

تقدير للتكاليف التي سيتم تكبدھا في تفكيك وإزالة األصل محل العقد وإعادة الموقع الذي يوجد فيه األصل الى الحالة االصلية او 
  وبة وفقا ألحكام وشروط عقد االيجار). إعادة األصل نفسه الى الحالة المطل

   

بعد تاريخ بداية عقد االيجار، يتم قياس أصل حق االستخدام باستخدام نموذج التكلفة (التكلفة مطروحا منھا أي مجمع استھالك 
  وأي مجمع خسائر ھبوط في القيمة ومعدلة بأي إعادة قياس اللتزام عقد االيجار). 

  

يتم قياس التزام عقد االيجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار غير المدفوعة في ذلك التاريخ، ويتم  في تاريخ بداية عقد االيجار
خصمھا باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار، إذا كان يمكن تحديد ذلك المعدل بسھولة، مالم فيتم استخدام معدل 

  االقتراض اإلضافي للمجموعة كمعدل خصم.
  

  اية عقد االيجار، يتم قياس التزام عقد اإليجار بما يلي:بعد تاريخ بد

  (أ) زيادة المبلغ الدفتري ليعكس الفائدة على التزام عقد االيجار.
  (ب) تخفيض المبلغ الدفتري ليعكس دفعات اإليجار.

ة في جوھرھا يجار الثابت(ج) إعادة قياس المبلغ الدفتري ليعكس أي إعادة تقييم أو تعديالت لعقد اإليجار، أو ليعكس دفعات اإل
المعدلة. يتم اثبات مبلغ إعادة قياس التزام عقد اإليجار كتسوية ألصل "حق االستخدام". ومع ذلك، إذا تم تخفيض المبلغ 
الدفتري ألصل "حق االستخدام" إلى الصفر، وھناك مزيد من االنخفاض في قياس التزام التأجير، فيجب إثبات أي مبلغ 

  لقياس في الربح أو الخسارة.متبقي من إعادة ا
     

  

اإليجار لعقود اإليجار  والتزامات عقدعلى عدم االعتراف بأصول حق االستخدام  الوسائل العمليةاختارت المجموعة تطبيق 
شھًرا أو أقل وإيجارات األصول منخفضة القيمة. يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار المرتبطة  ١٢قصيرة األجل التي تبلغ مدتھا 

  ھذه العقود كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.ب
  

  ١٦ للتقريرالمالي رقمالمعيار الدولي  تطبيقأثر  ١-١-٤ 
  

مع اثبات األثر التراكمي للتطبيق االولي للمعيار في باثر رجعي  ١٦المعيار الدولي للتقريرالمالي رقم  تطبيقب المجموعة قامت 
سابقًا  تكما وردتبقى  حيث، ٢٠١٨لعام  ارقام المقارنة يتم تعديللم ) وبناءا على ذلك ٢٠١٩يناير  ١تاريخ التطبيق االولي ( 

  والتفسيرات ذات الصلة. ١٧بموجب معيار المحاسبة الدولي 
  

مبلغ القياس االولي اللتزام عقد  على بناءً  مليون لایر سعودي) ٢،٥٥٦(بمبلغ  االستخدامحق أصل اختارت المجموعة تسجيل 
مع التعديل على اإليجارات المدفوعة مقدما  )٢٠١٩يناير  ١( في تاريخ التطبيق االولي مليون لایر سعودي) ٢،٣٦٧( االيجار

  . المبقاةاألرباح  صافي دون أي تأثير على و المصاريف المستحقة
  

تم اثبات التزامات عقود االيجار في تاريخ التطبيق االولي لعقود االيجار التي تم تصنيفھا سابقا على انھا عقود ايجار تشغيلي ( 
). وتم قياس التزامات عقود االيجار بالقمية الحالية لدفعات االيجار المتبقية مخصومة ١٧حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 

. بلغ المتوسط المرجح لمعدل اإلقراض اإلضافي في ٢٠١٩يناير  ١اإلضافي للمجموعة كما في راض تباستخدام معدل اإلق
  . % ٣٫٩تاريخ التطبيق االولي 
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١١ 
 

  (تتمة) المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتھا المجموعة -٤
  

  (تتمة) االيجار عقود) ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ١-٤
  

  (تتمة) ١٦ للتقريرالمالي رقمالمعيار الدولي  تطبيقأثر  ١-١-٤
  

  اختارت المجموعة تطبيق الوسائل العملية التالية:
 يجار ذات خصائص مشابھة بصورة معقولة إتطبيق معدل خصم واحد على محفظة عقود  .١
 شھر من تاريخ التطبيق االولي بنفس طريقة عقود االيجار قصيرة االجل. ١٢المحاسبة عن عقود االيجار التي تنتھي خالل  .٢
 باشرة من قياس أصول حق االستخدام في تاريخ التطبيق االولي.استبعاد التكاليف األولية الم .٣
  استخدام االدراك المتأخر في تحديد مدة عقد االيجار اذا كان العقد يحتوي على خيارات تمديد او انھاء. .٤

  

عدم إعادة تقييم ما اذا كان عقد ما ھو عقد ايجار او ينطوي على عقد ايجار في تاريخ التطبيق  اختارت المجموعةكوسيلة عملية، 
تفسيرلجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية و )١٧(تم تقييمه مسبقًا بموجب المعيار المحاسبي الدولي  االولي واالكتفاء على ما

العقود  على العقود المبرمة أو )١٦( المالي رقم للتقريرلمعيار الدولي . طبقت المجموعة تعريف عقد اإليجار بموجب ا)٤رقم (
  .٢٠١٩يناير  ١في أو بعد  اتم تغييرھ التي

  
  

  القطاعية  المعلومات - ٥
 

  :يرادات المجموعة ونتائجھا على أساس القطاعاتإلفيما يلي تحليل 

 
  مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھية في  لفترة

 

 ٢٠١٨    ٢٠١٩    

        )١(اإليرادات
   ٩٫٦٩٨٫٩٥٢    ٩٫٥١٢٫١٩٩  االتصاالت السعودية  شركة
    ١٫٢٥٢٫٣٧٤    ٢٫٣٢٢٫٥٨٠  قنوات االتصاالت السعودية  شركة

   ٢٫٠٤٢٫٤٤٠    ٢٫٥٣١٫٠٦٢  )٢(تشغيلية أخرى  قطاعات
   )٦٤٤٫٦٨٦(    )٩٨٠٫٠٨٨(  التسويات/ االستبعادات

    ١٢٫٣٤٩٫٠٨٠    ١٣٫٣٨٥٫٧٥٣  االيرادات إجمالي
   )٧٫٨٢٢٫٠٢٢(    )٨٫٠٠٠٫٢٥٠(  )واإلطفاء االستھالك(باستثناء  التشغيلية العمليات تكلفة

   )١٫٨٩٤٫٧٠٤(    )٢٫١١٠٫٢٩٩(  وإطفآء استھالك
   -   )١٥٠٫٠٠٠(  المبكر التقاعد برنامج تكلفة

    ١٤٩٫٦٦٨    ١٨١٫١٢٠  تمويل إيرادات
   )٩٧٫٣٧٩(    )١٦٤٫١٧٦(  تمويل تكاليف

   ٩٤٫٣٩٥    )١٢٦٫٣١٤(  صافي أخرى، إيرادات(مصاريف)/ 
    ٣٦٫٠٢٥    )٣٥٫٥٣٨(  صافي مشتركة، ومشاريع زميلة شركات في ستثماراتاال نتائج في الحصة
   ٤٠٫٩٦٧    ٧٫٤٢٧  صافي أخرى، مكاسب
   )١٩٨٫٦٣٩(    )١٨٠٫٥٥٣(  الدخل وضريبة الزكاة
    ٢٫٦٥٧٫٣٩١   ٢٫٨٠٧٫١٧٠ الربحصافي

  
  وفيما يلي تحليل الجمالي الربح على أساس القطاعات: 

    مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھية في  لفترة
 ٢٠١٨    ٢٠١٩         

   ٥٫٧٦١٫٦٠٧    ٦٫٧٦٢٫٨٥٦  السعودية االتصاالت شركة
    ٢٩٧٫٢٢٢    ٣٥٢٫٣٥٩  السعودية اإلتصاالت قنوات شركة

    ٨٩٩٫٨٧٩    ٨٧٠٫٤٣٥  )٢( أخرى تشغيلية قطاعات
    )٢٣٫٨٥٧(    )٨٢٫١٧٤(  التسويات/ االستبعادات
  ٦٫٩٣٤٫٨٥١   ٧٫٩٠٣٫٤٧٦   اإلجمالي
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١٢ 
 

  

  المعلومات القطاعية (تتمة) - ٥
  
  

  وفيما يلي تحليل أصول والتزامات المجموعة على أساس القطاعات: 

  

  
   تمثل إيرادات القطاعات المذكوره أعاله، اإليرادات الناتجة من العمالء الخارجيين والداخليين. بلغت المبيعات والتسويات بين  )١(

 فترة( مليون لایر سعودي ٩٨٠مبلغ  ٢٠١٩ مارس ٣١في المنتھية  أشھرالثالثة  لفترةالقطاعات (بين شركات المجموعة) 
  مليون لایر سعودي) والتي تم استبعادھا عند التوحيد. ٦٤٥ :٢٠١٨ مارس ٣١ في المنتھية الثالثة أشھر

  

و إس تي سي المتخصصة وسفاير  يتضمن قطاع "أخرى" شركة فيفا الكويت وفيفا البحرين وحلول إس تي سي وإنتغرال  )٢(
  و أبراج االتصاالت. وعقاالت

  

 ومعدات وآالت ممتلكات -٦
   

ھر الثالثة فترة خالل افةقامت المجموعة  ،٢٠١٩ مارس ٣١ في المنتھية اش ول باض عودي لایر مليون ٩١٩ بتكلفة ثابتة أص  ٣١( س
  ). سعودي لایر مليون ١٫٦٨٠: ٢٠١٨ مارس

  
  

  

 لایر مليون ٩٥أصول تبلغ قيمتھا الدفترية الصافية  باستبعادقامت المجموعة  ، ٢٠١٩مارس  ٣١الثالثة اشھر المنتھية في  فترة خالل
شھر أ الثالثة لفترة لمعداتمن بيع الممتلكات واآلالت وا خسائرسعودي) والتي نتج عنھا  لایر مليون ٥١: ٢٠١٨ مارس ٣١( سعودي
  .)لایر سعودي مليون ٤٤ :٢٠١٨ مارس ٣١في  ةالمنتھي أشھر الثالثة فترة( سعودي لایر مليون ٩ بقيمة  ٢٠١٩ مارس ٣١في  ةالمنتھي

  

  

  :التشغيلية التكاليف بنودحسب  تصنيفه تم وفيما ل توزيع مصروف االستھالك التالي الجدول يبين
  

    مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھية في  لفترة 
  ٢٠١٨    ٢٠١٩         

   ١٫٢٣٣٫٢١٦    ١٫٢٠٤٫١٤٢  االيرادات تكلفة
    ٨٫٦٥١    ٤٫٠٦١  وتسويقة بيعية مصاريف
   ٢٥١٫٧٢٥    ٢٧٣٫٤٦٩  وإدارية عمومية مصاريف

  ١٫٤٩٣٫٥٩٢   ١٫٤٨١٫٦٧٢  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١ 

 
    األصول

    

  ١١٦٫٨٨٢٫٣٩٧    ١١٦٫٦٣٥٫٥٣٦  االتصاالت السعودية  شركة
  ٣٫٣٣٣٫٦٦٢    ٣٫٥٦٦٫٣٢٤  قنوات االتصاالت السعودية  شركة

  ١٩٫٥٣٩٫١٦٥    ٢١٫٠٧٦٫٩٧٥  )٢(تشغيلية أخرى  قطاعات
  )٣٠٫٣٨٤٫٦٣٠(    )٣١٫٧٩٧٫١٤٨(  التسويات/ االستبعادات

  ١٠٩٫٣٧٠٫٥٩٤    ١٠٩٫٤٨١٫٦٨٧  األصول إجمالي

 
    االلتزامات

    

  ٣٨٫٩٩٨٫٠١٣    ٣٥٫٧٧٠٫٤٠٤  االتصاالت السعودية  شركة
  ٢٫٠٦٨٫٨١٩    ٢٫٢٣٨٫٥٠٦  قنوات االتصاالت السعودية  شركة

  ١٠٫٥١٢٫٢٦١    ١٢٫٠١٣٫١٥٩  )٢(تشغيلية أخرى  قطاعات
  )٨٫٨٧٠٫٠٩٧(    )٩٫٩٨٩٫٥٠٩(  التسويات/ االستبعادات

  ٤٢٫٧٠٨٫٩٩٦    ٤٠٫٠٣٢٫٥٦٠  اللتزاماتا إجمالي



  شركة االتصاالت السعودية
  (شركة مساھمة سعودية)

  

  (تتمة) األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٩مارس  ٣١في  لفترة الثالثة اشھر المنتھية

  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
 

١٣ 
 

  وشھرة ملموسة غير أصول - ٧
 

ھر المنتھية في  فترة خالل ةالغير  صوللأل ضافاتاإلصافي  بلغ ، ٢٠١٩مارس  ٣١الثالثة اش عودي لایر مليون ٢٩٩ ملموس  س
  .)سعودي لایر مليون ١٫٩٥٨: ٨٢٠١ مارس ١٣(
  

  

  :التشغيلية التكاليف بنود حسب تصنيفه تم لو فيما االطفاء مصروف توزيع التالي الجدول يبين
  

    مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھية في  لفترة 
  ٢٠١٨    ٢٠١٩         

   ١٣١٫٩٢١    ١٢٨٫٤٥٦  اإليرادات تكلفة
    ٩٫٢٩٠    ٩٦٧  وتسويقة بيعية مصاريف
   ٢٥٩٫٩٠١    ٣١١٫٤٥٨  وإدارية عمومية مصاريف

  ٤٠١٫١١٢   ٤٤٠٫٨٨١  
  

  ستخدام اال حق ولأص   -٨
      ٢٠١٩ مارس ٣١  

      ٢٫٥٥٥٫٥٢٤ ٢٠١٩يناير ١ فيالرصيد 
      ١٣٠٫٩٣٨  إضافات

      )١٨٧٫٧٤٦(   االستھالك
      )٣٠٫١٠٧( واخرى استبعادات

      ٢٫٤٦٨٫٦٠٩ ٢٠١٩مارس ٣١ فيالرصيد 
  

  :التشغيلية التكاليف بنود حسب تصنيفه تم لو فيما االستھالك مصروف توزيع التالي الجدول يبين
  

 المنتھية أشھر الثالثة لفترة  
  ٢٠١٩ مارس ٣١ في

  ١٣٦٫٣١٨ اإليرادات تكلفة
  ١٫٩٨٦ وتسويقةبيعية مصاريف
  ٤٩٫٤٤٢ وإداريةعمومية مصاريف

  ١٨٧٫٧٤٦  
  

 أصول غير متداولة أخرى -٩

     ٢٠١٨ ديسمبر ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١  
    ٣٫٣٧٣٫٠١٦   ٧٫٤٥٦٫٨٠٥ (*) مالية أصول
   ٣٧١٫٦٢١  ٣٦٣٫٦١٣  أخرى  أصول

  ٣٫٧٤٤٫٦٣٧    ٧٫٨٢٠٫٤١٨    
  

  

  

  على النحو التالي :  ٢٠١٩اكتتبت المجموعة في الصكوك التي اصدرتھا وزارة المالية خالل الربع األول من  )*(

  الثانية  الشريحة   االولى  الشريحة  
  ٢٫١٤٠٫٠٠٠  ١٫٧٦٢٫٠٠٠  االستثمار قيمة
  سنوات ١٠   سنوات ٥  االستثمار مدة

  %٣٫٩   %٣٫١٧  العائد معدل
  ٢٫٢٢٧٫١٨٨  ١٫٧٧١٫٧٥٥  االستحقاق بتاريخ االستثمار قيمة

  

  

  

  



  شركة االتصاالت السعودية
  (شركة مساھمة سعودية)

  

  (تتمة) األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٩مارس  ٣١في  لفترة الثالثة اشھر المنتھية

  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
 

١٤ 
 

 أصول متداولة أخرى - -١٠
  

     ٢٠١٨ ديسمبر ٣١    ٢٠١٩ مارس ٣١  
    ٥٫٤٨٨٫٢٤٥   ٣٫٧٠٧٫١٧٢  مالية   أصول
   ١٫٩٥٢٫٨٧٨  ٢٫٢٧٠٫٩١١  أخرى  أصول

  ٧٫٤٤١٫١٢٣    ٥٫٩٧٨٫٠٨٣    
  

 لألصول واإللتزامات الماليةقياس القيمة العادلة   -١١

ياس المجموعةقامت  لة بق عاد لة في  دواتلأل القيم ال ية والمتمث مال دةال مدا أرص جاري ينونل نة األخرى والت مدي دة ال ن واألرص
يرة األجل والنقد وما يماثله و دةوالمرابحات قص دةن ووالتجاري نوالدائن أرص  ھذهل العادلة القيم فإن وعليه ،األخرى الدائنة األرص

 .ھالقصر أجل استحقاق راً تقارب قيمتھا الدفترية بشكل كبير نظ المالية األدوات

ول وااليتم  لتزامات المالية بالمبلغ الذي يمكن بموجبه تبادل األداة في معاملة حالية بين أطراف راغبة، إدراج القيمة العادلة لألص
  بخالف عملية البيع اإلجباري أو التصفية.

تقبلية المقدرة بناءاً على  تُقدر ة للصكوك والتدفقات النقدية المس عار المعروض ب لاالقيمة العادلة لألصول المالية بناءاً على األس نس
منحنيات مستقبلية يمكن مالحظتھا في نھاية الفترة المالية لألصول األخرى في المحفظة التي تم  وفقوالنسب اآلجلة للسلع  تعاقديةال

مھا بمعدل يعكس مخاطر اإلئتمان  ل الھرمي   أخرى متعددة. تصنف ألطرافخص لس توى الثاني من التس القيمة العادلة ضمن المس
ل سياسة المجموعة تتضمن االعتراف بالتحوي بأن علما. السنةي خالل للقيمة العادلة. لم يكن ھناك تحويل بين المستوى األول والثان

  من وإلى مستويات التسلسل الھرمي للقيمة العادلة بنھاية الفترة المالية.

ستوى تندرج ضمن المو ستثمارات من تقرير صافي قيمة األصول المستلمة من مدير الصندوقتم الحصول على القيمة العادلة لالي
  .الموجزة الموحدة االولية الربح أو الخسارةوتعرض في قائمة  ل الھرمي للقيمة العادلةالثالث للتسلس

تقارب  زةالموجالموحدة  األولية خرى المدرجة في القوائم الماليةة لألصول وااللتزامات المالية األبأن القيمة الدفتري المجموعةتعتقد 
  قيمتھا العادلة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  شركة االتصاالت السعودية
  (شركة مساھمة سعودية)

  

  (تتمة) األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٩مارس  ٣١في  لفترة الثالثة اشھر المنتھية

  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
 

١٥ 
 

 وأرصدتھا عالقةالجھات ذات المعامالت مع ال -١٢

  )مشتركة ومشاريع زميلة(شركات المعامالت التجارية واألرصدة مع الجھات ذات العالقة  ١-١٢  
 

  ما يلي:  الجھات تلكالتعامالت مع  بلغت
   مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھية في  لفترة

٢٠١٩    ٢٠١٨   
 تصاالت المقدمةاالخدمات    

 شركات زميلة ١٢٦٫٩٩٠  ١٣٣٫٣٥٨ 
 مشاريع مشتركة   ٤٫٢٦٠  ١١٫٥٣٤
١٣١٫٢٥٠    ١٤٤٫٨٩٢   

 تصاالت المستلمةاالخدمات      
 شركات زميلة  ٢٫٨٨٧    ١٣٫٢٤٦
 مشاريع مشتركة   ١٤٠    ١٫٠١٠
٣٫٠٢٧    ١٤٫٢٥٦   

  
  

 

  القائمة مع الجھات ذات العالقة: باألرصدةيلي بياناً  وفيما

مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة                                 ذات عالقةجھات لمبالغ مستحقة              
 ٢٠١٩مارس  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر٣١  ٢٠١٩ مارس ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 
       

  ٣٣٨٫٦٥٢    ٢٦٫٢٩١  ٢٣٫١٨٤ ٣٠٢٫٩٣٢  شركات زميلة

  ٥٫٤٤٤    ١٠٥٫١٧٤  ١١٢٫٨٠١ ٦٫٨١٠  مشاريع مشتركة 

   ٣٠٩٫٧٤٢ ٣٤٤٫٠٩٦    ١٣١٫٤٦٥   ١٣٥٫٩٨٥  
 
  

  )عالقة بالحكومةالجھات ذات الحكومية وال الجھات( عالقة ذات جھات مع واألرصدة التجارية المعامالت ٢ -١٢

 ١٫٣٦٠مبلغ  ٢٠١٩ مارس ٣١في  ةالمنتھي الثالثة أشھر لفترةمع الجھات الحكومية  التعامالتاإليرادات المتعلقة ب بلغت
المتعلقة  المصاريف وبلغتلایر سعودي)  مليون ١٫٤٣٥ :٢٠١٨ مارس ٣١في  ةالمنتھي أشھر الثالثة فترة( سعودي لایر مليون

 ١٫١٠٦ مبلغ ٢٠١٩ مارس ٣١في  ةلفترة الثالثة أشھر المنتھيمع الجھات الحكومية (متضمنة الرسوم الحكومية)  التعامالتب
االشارة الى انه  تجدر لایر سعودي). مليون ١٫٣٩٨ :٢٠١٨ مارس ٣١في  ةالثالثة أشھر المنتھيفترة مليون لایر سعودي (

م تم تعديل نسبة المقابل ٢٠١٨ ديسمبر ١١ھـ الموافق ١٤٤٠ ثاني ربيع ٤) بتاريخ ١٩٦بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (
سنوياً من صافي  %١٠في المملكة لتصبح نسبة موحدة قدرھا المالي الذي تتقاضاه الدولة نظير تقديم خدمات االتصاالت تجارياً 

من صافي ايرادات خدمات  %١٥م عوضا عن آلية االحتساب السابقة البالغة  ٢٠١٨يناير  ١إيرادات االتصاالت اعتباراً من 
إلضافة إلى من صافي ايرادات خدمات المعطيات. وبا %٨من صافي ايرادات خدمات الھاتف الثابت و %١٠الھاتف الجوال و

  ذلك تم دمج تراخيص الخدمات للشركة لتكون ترخيصاً موحداً.

ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١٢٫٧٦٠: ٢٠١٩ مارس ٣١بلغ إجمالي رصيد الذمم المدينة مع الجھات الحكومية كما في 
: ٢٠١٩ مارس ٣١مليون لایر سعودي) كما بلغ إجمالي رصيد الذمم الدائنة مع الجھات الحكومية كما في  ١٢٫٣٤٣: ٢٠١٨
مليون لایر سعودي) وذلك بعد قيام المجموعة باالتفاق مع الجھات  ٣٫٧٠٦: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١٫٠٣٩
مليون لایر سعودي مقابل عمل  ١٢،٥٣٢والبالغة  ٢٠١٦ر ديسمب ٣١حتى  سداد جميع الذمم المدينة القائمة على الحكومية

لایر سعودي في الصكوك التي  مليون ٣٫٩٠٢المجموعة بمبلغ  اكتتبتمقاصة لألرصدة الدائنة وتحصيل مبالغ نقدية. كما 
  ).٩ رقم إيضاح انظر( ٢٠١٩الربع األول من  خاللوزارة المالية  اصدرتھا

  

  

  



  شركة االتصاالت السعودية
  (شركة مساھمة سعودية)

  

  (تتمة) األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٩مارس  ٣١في  لفترة الثالثة اشھر المنتھية

  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
 

١٦ 
 

 عالقة وأرصدتھا (تتمة)الجھات ذات المعامالت مع ال  -١٢

  عالقة بالحكومة (تتمة)الجھات ذات الحكومية وال الجھات( عالقة ذات جھات مع واألرصدة التجارية المعامالت ٢ -١٢

  :في كما الحكومية الجھات مع القائمة المدينة األرصدة أعماريلي  وفيما
  

    ٢٠١٨ ديسمبر ٣١   ٢٠١٩ مارس٣١  
    ٦٫٩٣٦٫٨٨٤  ٧٫٢٩٥٫٠٧٢  سنة من أقل
    ٥٫٣٦٧٫٤٢٤  ٤٫٣٥٤٫٤٠٧  سنتين إلى سنة من
   ٣٨٫٤١٦  ١٫١١٠٫٧٤٤  سنتين من أكثر

  ١٢٫٣٤٢٫٧٢٤   ١٢٫٧٦٠٫٢٢٣    
 

 

 
  

  

 مشاريع مشتركةالزميلة وال الشركات  -١٣

 إضافية حصة شراءم) على ٢٠١٩ يناير ١٠لموافق ا( ـھ١٤٤٠ االول جمادى ٤ بتاريخمجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد  وافق
عودية بمبلغ %٣٩مقدارھا ( ركة فيرجن موبايل الس تكمال اإلجراءات القانونية  ١٥١) في ش عودي. من المتوقع اس مليون لایر س

  ).%٤٩الى ( السعوديةفي شركة فيرجن موبايل  السعودية االتصاالت مجموعة حصةبعدھا  لترتفع ٢٠١٩والنظامية خالل عام 
  

 أصول محتفظ بھا للبيع   -١٤

ركة قامت ٢٠١٩مارس  ٢٦ بتاريخ راء اتفاقية بتوقيع(أوبر)  تكنولوجيز أوبر ش ركة أصول ش ركة  كريم ش بةالم يتم زميلة(ش  حاس
 صافي أصول  على لالستحواذ وذلك) %٨٫٨٣ حوالي تبلغ فيھا مباشرة حصة المجموعة وتمتلك الملكية حقوق طريقة حسب عليھا
ركة عوي لایر مليار ١١٫٦ حوالي يعادل ما(أي  أمريكي دوالر مليار ٣٫١ حوالي مقابل كريم ش عة) س  اجمالي يتألف. للتعديل خاض
 :يلي مام لالتفاقية المالي العائد

بدون و غير مضمونةقابلة للتحويل مليار لایر سعودي) سندات  ٦٫٤مليار دوالر أمريكي (أي ما يعادل حوالي  ١٫٧حوالي مبلغ  -
 .فائدة

 مليار لایر سعودي) نقداً. ٥٫٢أمريكي (أي ما يعادل حوالي مليار دوالر  ١٫٤حوالي مبلغ  -

ول على موافقات الجھات التنظيمية، وبالتالي فقد تم إعادة  جيل األثر النھائي لھا بعد الحص فقة وتس من المتوقع االنتھاء من الص
  . ٢٠١٩مارس   ٣١تصنيف استثمار المجموعة في شركة كريم على أنھا أصول محتفظ بھا للبيع كما في 

  

  القروض  -١٥

ددة  جماليإ بلغ ھر الثالثة لفترةالقروض المس عودي لایر مليون ١٣٢ :٢٠١٩ مارس ٣١المنتھية في  اش ھر الثالثة فترة( س  اش
عودي لایرمليون  ٣٣٤: ٢٠١٨ مارس ٣١ في المنتھية تلمةال القروض بلغتبالمقابل  ،)س ھر الثالثة لفترة مس  ٣١المنتھية في  اش
  ).شيْ  ال: ٢٠١٨ مارس ٣١ في المنتھية اشھر الثالثة فترةمليون لایر سعودي ( ٥٠ : ٢٠١٩ مارس

 

 الخدمة نھاية مكافأة مخصص  -١٦

اب مخصص مكافأة نھاية الخدمة كما في  تم تخدام أحدث تقييم إكتواري كما في  ،٢٠١٩ مارس ٣١احتس مبر  ٣١باس . ٢٠١٨ديس
  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١تؤثر في االفتراضات اإلكتوارية المستخدمة في جوھرية تحدث أي تقلبات أو أحداث  لم الفترةخالل 
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١٧ 
 

 عقود االيجار اتالتزام  -١٧

  

      ٢٠١٩ مارس ٣١  
      ٧٣٤٫٢٠٨  متداولة
      ١٫٥٩٣٫٨٩٣  متداولة غير

  ٢٫٣٢٨٫١٠١      
  
  
  

عودي تم  مليون لایر ٢٠ مبلغ ٢٠١٩مارس  ٣١المنتھية في  الثالثة لفترةعلى التزامات عقود اإليجار  الفائدة روفمص بلغ س
 لذات مليون لایر سعودي ١٧٦اإليجار  عقود اللتزاماتحين بلغت إجمالي التدفقات النقدية الخارجة  في. التمويل تكاليف فيتضمينھا 

  .الفترة
  
 أخرى متداولة غير لتزاماتا -١٨

     ٢٠١٨ ديسمبر ٣١   ٢٠١٩ مارس٣١  
    ١٫٥٢٦٫٢٥٩  ١٫٥٤٢٫٣٩٦  مالية  التزامات
   ٣٢٫٧٢٦  ٣٠٫١٥٢  أخرى  التزامات

  ١٫٥٥٨٫٩٨٥   ١٫٥٧٢٫٥٤٨    
     

 متداولة أخرى التزامات -١٩

     ٢٠١٨ديسمبر  ٣١   ٢٠١٩ مارس٣١  
   ٩٠٫٧٣١  ٣٣٩٫٤٦٥  مالية التزامات
    ٤٫٠٧٧٫٥٧٧   ١٫٤٤٩٫٧٧٥  أخرى التزامات

  ٤٫١٦٨٫٣٠٨   ١٫٧٨٩٫٢٤٠    
     

 وضريبة الدخل المستحقة  الزكاة -٢٠

  الزكاة

أصبحت الشركة تقدم إقراراً  ٢٠٠٩، وبدءاً من عام ٢٠١٧قدمت الشركة إقراراتھا الزكوية منذ تاريخ تأسيسھا وحتى نھاية عام 
 ١٠٠٥زكويا موحداً لھا ولشركاتھا التابعة المملوكة بالكامل )سواء بشكل مباشر أو غير مباشر (طبقا للقرار الوزاري رقم 

  ھـ. ١٤٢٨/  ٤/  ٢٨وتاريخ 

وحتى عام  ٢٠٠٨، وقدمت الشركة اعتراضات عن األعوام من ٢٠١١الشركة الربوط الزكوية منذ التأسيس وحتى عام  تسلمت
 جزئية فيما يخص مليون لایر سعودي. توصلت المجموعة إلى تسوية ٦٢٥بإجمالي فروقات زكوية بلغت حوالي  ٢٠١١

ل لألعوام المذكورة. اما فيما يخص اعتراضات عامي والھيئة بصدد اصدار ربط زكوي معد  ٢٠١١و ٢٠١٠اعتراضات عامي 
فما تزال قيد النظر لدى اللجنة االستئنافية حتى تاريخ إعداد ھذه القوائم المالية الموحدة الموجزة. تمثل فروقات  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨
 رنة بين الوعاء الزكويالجزء األكبر من الفروقات الزكوية المعترض عليھا والمتعلقة بإلغاء عملية المقا ٢٠٠٩و ٢٠٠٨عامي 

ھـ؛ استئناف  ١٤٣٨) لعام ١٦٤٢ھـ، أيدت اللجنة االستئنافية بقرارھا رقم ( ٢٨/٠٢/١٤٣٨والربح المعدل ايھما أعلى. بتاريخ 
وذلك بإلغاء عملية المقارنة بين الوعاء الزكوي والربح المعدل ايھما أعلى مما عزز موقف الشركة في  ٢٠٠٧الشركة عن عام 

ت المنظورة عن األعوام الالحقة أمام اللجان وعليه تتوقع الشركة بأن نتائج ھذه االعتراضات ستكون لصالحھا ولن االعتراضا
  يترتب عليھا أي مخصصات إضافية.

ة لدى الھيئة العامة للزكاة والدخل حتى تاريخ إعداد ھذه  ٢٠١٧وحتى  ٢٠١٢التزال الربوط الزكوية لألعوام من  تحت الدراس
  مالية الموحدة .القوائم ال
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١٨ 
 

  رأسمالية ارتباطات  -٢١

، قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع وزارة المالية ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وھيئة ٢٠١٨ عام خالل الربع الرابع من  -أ
االتصاالت وتقنية المعلومات ("الجھات الحكومية") تتعلق بتسوية شاملة ونھائية للخالف القائم والمتعلق بالمقابل المالي نظير 

ديسمبر  ٣١وحتى  ٢٠٠٨يناير  ١اخيص الممنوحة للشركة عن الفترة من تقديم الخدمة تجاريا والمقابل المالي الخاص بالتر
. ذلك مقابل التزام الشركة باستثمارات رأسمالية في بنيتھا التحتية بما يتوافق مع استراتيجية المملكة في تطوير البنية ٢٠١٧

اتفاقية التسوية الشاملة  حسب شروط ونصوص ٢٠١٨يناير  ١التحتية لالتصاالت خالل فترة ثالث سنوات اعتبارا من 
 (والمشار إليھا بـ "مؤشرات االداء المستھدفة").

مليون دوالر  ٣٠٠بمبلغ  اإلنترنت تصاالتا بيئة لتطوير يھدف صندوق في ستثمارا اتفاقية المجموعة شركات حدىإ لدى   -ب
 ١٫١٢٥امريكي(ما يعادل مليون دوالر  ٣٠٠: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( )سعودي لایر مليون ١٫١٢٥أمريكي (ما يعادل 

 .مليون لایر سعودي))

  محتملة  التزامات   -٢٢

: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩ مارس ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٦٫٨٠٩لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة بمبلغ   -أ
 مليون لایر سعودي). ٦٫٥٩٧

 ٦٥٥: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩ مارس ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٦٥٥ لدى المجموعة اعتمادات مستندية قائمة بمبلغ  -ب
  مليون لایر سعودي).

عمالئھا يتضمن المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة والبالغة  كبار أحد ، استلمت الشركة خطاب من٢٠١٦مارس  ٢١بتاريخ   -ج
المستقلة التي  القانونية األراء على بناء االدارة بصرية. تعتقد ألياف شبكة مليون لایر سعودي والتي تتعلق بمشروع تنفيذ ٧٤٢

  للمجموعة. المالية النتائج على جوھري أثر له الخالف ليس ھذا وأن تم الحصول عليھا بأن مطالبة العميل ال أساس لھا،

 لھا أن يكون يتوقع وال أخرى ومطالبات قضائية ودعاوى قانونية إجراءات ياالعتياد خالل دورة نشاطھا المجموعة تواجه    -د
  .الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم ھذه في المبينة عملياتھا نتائج أو المالي الشركة مركز على جوھري تأثير

 للزكاة ةالعام الھيئة الصادرعن الضريبي  بالربط المتعلقة المطالبات حول االستئنافية للجنة مقدم اعتراض المجموعة لدى  - ھـ
 ٢٠١٥ وحتى ٢٠٠٤ من لألعوام الدوليين المشغلين شبكات استئجار لرسوم االستقطاع بضريبة والمتعلق("الھيئة")  والدخل
 عن استقطاع ضريبة فرض على ينص ال السعودي الضريبي النظام أن الشركة ادارة تعتقد. سعودي لایر مليار ٢٫٩ بمبلغ
 الخدمة ھذه إنف لذا السعودية، العربية المملكة داخل الدخل مصدرية تحقق لعدم نتيجة الدوليين المشغلين شبكات استئجار خدمة
 البت مت مماثلة قضايا وجود وكذلك الخالف وطبيعة الشأن ھذا في المختصين آراء على وبناءً . االستقطاع لضريبة تخضع ال

  .افيةإض مخصصات أي عنه سيترتب الربط ھذا بأن تعتقد ال الشركة إدارة فإن االتصاالت، قطاع في شركات لصالح فيھا

آليات مفصلة تتعلق بمؤشرات االداء  ٢٠١٨تتضمن االتفاقية التي تم توقيعھا مع الجھات الحكومية خالل الربع الرابع من   -و
الشركة بإعادة تقييم المخصصات تقوم . ٢٠١٨العام المستھدفة والتي يتوجب على الشركة تحقيقھا خالل ثالث سنوات ابتداء من 

 توقعات مؤشرات األداء المستھدفة والتي يتم مراجعتھا بشكل دوري. ذات العالقة بما يتوافق مع

  توزيعھا المقترح األرباحتوزيعات   -٢٣

ركة  أقر مبر ١٦ھـ (الموافق  ١٤٤٠ ثانيربيع  ٩ بتاريخمجلس ادارة الش ة )م٢٠١٨ ديس ياس توزيع األرباح لفترة الثالث  س
ابريل  ٢٤بتاريخ  القادم العامة الجمعية اجتماع خالل عرضھا سيتم والتي م،٢٠١٨سنوات القادمة بداية من الربع الرابع من عام 

 لىع سھم لكل سعودي لایر بواقع التوزيعات من أدنى حد على الحفاظ أساس على تقوم توزيعات سياسة وھي ،العتمادھا ٢٠١٩
 إلدارةاضافية لموافقة مجلس . وسوف تنظر الشركة بدفع توزيعات إضافية، بحيث تخضع ھذه التوزيعات اإلسنوي ربع أساس

مالية للشركة، ومن المرجح أن تتفاوت ھذه التوزيعات اإلضافية  تقبلية والمتطلبات الرأس بعد تقييم الوضع المالي والتوقعات المس
  .من ربع سنة إلى آخر بناء على أداء الشركة
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  (تتمة) توزيعھا المقترح األرباحتوزيعات  -٢٣

  قابلة للتغيير بناء على التالي: علماً أن سياسة توزيعات األرباح 

  . أي تغييرات جوھرية في استراتيجية وأعمال الشركة (بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بھا الشركة).١
  . القوانين، األنظمة، التشريعات والضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لھا الشركة.٢
لية أو مقابلة متطلبات وكاالت التصنيف االئتماني والتي قد تكون ملزمة على . أي التزامات أو تعھدات لجھات مصرفية أو تموي٣

  الشركة من وقت آلخر.
  

م) ٢٠١٨ ديسمبر ١٦ھـ (الموافق  ١٤٤٠ ثانيربيع  ٩بتاريخ  المنعقد الشركة إدارةمجلس  أوصى السياسة، ھذه مع وتماشياً 
 لایر مليون ٢٫٠٠٠ مقداره بمبلغ ، م٢٠١٨من عام  الرابععن الربع  الشركة مساھمي على نقديةأرباح  بتوزيع العامة للجمعية
باإلضافة لذلك وبعد تقييم الوضع المالي والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية  لایر سعودي عن كل سھم. ١واقع ب سعودي

لایر سعودي عن  ٢واقع ب سعودي لایر مليون ٤٫٠٠٠مقداره  مبلغللجمعية العامة بتوزيع  الشركة  إدارةللشركة أوصى مجلس 
  .٢٠١٨كل سھم كتوزيع إضافي لمرة واحدة عن عام 

  مقداره بمبلغ م،٢٠١٩من عام  االولعن الربع  الشركة مساھمي على نقديةأرباح  بتوزيع الشركة ستقوم السياسة، ذات مع وتماشياً 
  . لایر سعودي عن كل سھم ١واقع ب سعودي لایر مليون ٢٫٠٠٠

 المقارنة  ارقام -٢٤

  .٢٠١٩مارس  ٣١إعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة لتتماشى مع التصنيف المستخدم للفترة المنتھية في  تم

 


