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      السعودية االتصاالتشركة 
                              (شركة مساھمة سعودية)

   الموجزةالموحدة ولية األ القوائم المالية
  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠في  تينلمنتھيأشھر ا التسعةلفترتي الثالثة و

  الصفحة  فھرس

  ٢  المستقل الحسابات مراجعل المحدود فحصالتقرير 
  ٣  قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة 

  ٤  األولية الموحدة الموجزة قائمة الربح أو الخسارة

  ٥  األولية الموحدة الموجزة  قائمة الدخل الشامل

  ٦  قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة

  ٧  قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة 

  ٢٣-٨  األولية الموحدة الموجزة  القوائم المالية حول اتإيضاح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

        
  
  

















  شركة االتصاالت السعودية
  )سعودية شركة مساھمة(

  
   (غير مراجعة) الموجزة الموحدة األوليةات حول القوائم المالية إيضاح
  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠

  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 أوملكة سواء داخل الم أخرىالمسؤولية المحدودة او أي كيانات 
  

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

  الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. من األخرى المعتمدة المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات
 الكاملة السنوية الموحدة القوائم المالية فيالمطلوبة  اإليضاحاتجميع  على تشمل ھذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ال

القوائم مع  الى جنب جنباالموحدة الموجزة يجب قراءتھا  االولية ن ھذه القوائم الماليةإلذا ف ،وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي
  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١الموحدة السنوية للمجموعة كما في المالية 

  

 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

سنة المنتھية في  سنوية للمجموعة لل سمبر  ٣١المالية الموحدة ال ستثناء ٢٠١٧دي ساريةالمعايير التطبيق ، با من  المفعول جديدة 
ارية . ٢٠١٨يناير  ١ ادرة وغير س لم تقم المجموعة بتطبيق أي من المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة الص
عد.المف ر لمعياء والعمالا معود لعقن اماإليرادات  )١٥(م قر ليلماللتقرير ا ليدولر المعيارة، امول أل عةولمجمق ابطت عول ب
بي الدولي رقم لسابقةا لماليةب تعديل القوائم الطتت لتيوا لماليةدوات األا) ٩(م قر ليلماللتقرير ا ليدولا . ووفقًا للمعيار المحاس
  .)٤في االيضاح رقم ( مبينةفإن طبيعة وتأثير ھذه التغييرات ) ٣٤(
  

  : المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتھا المجموعة -٤
  

  ) األدوات المالية ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ١-٤
) االدوات المالية: االعتراف ٣٩) االدوات المالية محل معيار المحاسبة الدولي (٩يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

 متطلبات) ٩، حيث يتناول المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٢٠١٨يناير  ١والقياس للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 نخفاضا ومتطلبات التحوط محاسبة حول جديدة قواعد وتقديم المالية والمطلوبات بالموجودات فاالعترا وإلغاء وقياس تصنيف
  .المالية األصول قيمة

  

وفقًا للمعيار " فترة المقارنة" ٢٠١٧يناير ١ من بدأ بأثر رجعي ٩قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
وتسري ھذه التعديالت على  ء"السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطا) "٨( المحاسبي الدولي رقم

يدة قواعد جد تقدمو المالية والمطلوبات بالموجودات االعتراف وإلغاءالموجودات والمطلوبات المالية وتغطي تصنيف وقياس 
  حول محاسبة التحوط ومتطلبات انخفاض قيمة الموجودات المالية.

   
  أ. التصنيف واالعتراف والعرض 

  
 طرفًا في الترتيبات المجموعةتصبح ) وفقط عندما /عندما (الموحدة يتم االعتراف باالدوات المالية في قائمة المركز المالي

  حيث تحدد المجموعة تصنيف أدواتھا المالية عند االعتراف األولي.، التعاقدية المبرمة لالداه المالية
  
  : لتاليةت الفئاضمن ا لماليةا تھاوداجومف بتصني عةولمجموم اتق

  رة) لخساأو ا بحرلل اخالن مر أو آلخل الشامل اخدلل اخالن م ما(إ لةدلعاا بالقيمةأ . 
  ة.فأطلما بالتکلفةب. 

  
  
  



  شركة االتصاالت السعودية
  )سعودية شركة مساھمة(

  
   (غير مراجعة) الموجزة الموحدة األوليةات حول القوائم المالية إيضاح
  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠

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

١٠ 
 

  المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتھا المجموعة (تتمة)  -٤
  
  (تتمة) المالية األدوات) ٩( رقم المالي للتقرير الدولي المعيار ١-٤
  

  (تتمة)أ. التصنيف واالعتراف والعرض 
  

 يعتمد التصنيف على نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. 
  قامت المجموعة بتصنيف جميع المطلوبات المالية غير المشتقة المقاسة بالتكلفة المطفأة.

  

 وخصائصھا مخاطرھا تكون عندما منفصلة مشتقة أدوات أساس أنھا على المضيفة العقود في الضمنية المشتقات مع التعامل يتم
 القيمة تغيرات تدرج حيث العادلة القيمة أساس على العقود المضيفة قياس يتم وال المضيفة العقود بتلك كبير بشكل غير مرتبطة
  .ةالموّحد الخسارة أو الربح قائمة العادلة في

  

  ب. القياس 
  

  القياس االولي  
  

الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا اليھا تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء أو إصدار يتم قياس 
الموجودات والمطلوبات المالية أو خصمھا منھا بحسب ما ھو مناسب. (باستثناء الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة 

  ).لموحدةا لة المتعلقة مباشرة باقتناء موجودات أو مطلوبات مالية مباشرة في قائمة الربح أو الخسارةحيث يتم إثبات تكاليف المعام
  

  القياس الالحق للموجودات المالية    
  

  يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية غيرالمشتقة على تصنيفھا كما يلي: 
  

 موجودات مالية يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة:أ. 
قياس الموجودات المحتفظ بھا لغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية منھا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة يتم 

 والفائدة الدين أصل مدفوعات فقط تكون نقدية محددة لتدفقات تواريخ في المالية للموجودات التعاقدية الشروط الفعلي حيث تؤدي
  إيرادات الفوائد من ھذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل. تسجلم. القائ الرئيسي على المبلغ

  

 :موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةب. 
ف في نھاية كل فترة تقرير دون خصم تكالي الموحدة الربح أو الخسارةيتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

  بيع أو التخلص من أي من الموجودات المالية في المستقبل.العند  المجموعةالمعاملة التي قد تتكبدھا 
  

  :موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخرج.  
 ال يتم خصم تكاليفو شامل االخر في نھاية كل فترة تقريريتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال

  عندما يتم التخلص من األصل في المستقبل. تتكبدھا المجموعةالمعامالت التي 
  

قائمة الدخل  في سابقا بھا المعترف المتراكمة الخسائر أو األرباح إعادة تصنيف يتم بالموجودات المالية، اإلعتراف الغاء عند
رباح أو خسائر القيمة العادلة إلى أإعادة تصنيف  يتم الحقاومع ذلك، ال الموحدة  الخسارة أو الربح قائمة إلى ةالموحد الشامل

  في حالة أدوات حقوق الملكية. الموحدة قائمة الربح والخسارة
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة االتصاالت السعودية
  )سعودية شركة مساھمة(

  
   (غير مراجعة) الموجزة الموحدة األوليةات حول القوائم المالية إيضاح
  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠

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

١١ 
 

  المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتھا المجموعة (تتمة)  -٤
  
 (تتمة) المالية األدوات) ٩( رقم المالي للتقرير الدولي المعيار ١-٤
  

    .و الخسائر الناتجة عن تصنيف الفئات أعالهأوفيما يلي طريقة االثبات والعرض لالرباح 
  

  االثبات والعرض لالرباح و الخسائر   صنف القياس 
  :الموحدة و الخسارةأيتم ادراج البنود التالية في قائمة الربح   بالتكلفة المطفأه

 ايراد الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي 
 ) و عكس الخسائر)أالخسائر االئتمانية المتوقعه 
  و خسائر صرف العمالت األجنبيةأمكاسب 

  
 و الخسائرأ المكاسبعندما يتم الغاء االعتراف باالصل المالي، فإن 

  .الموحدةو الخسارة أالناتجة يتم االعتراف بھا في قائمة الربح 
حدة الموالدخل الشامل  قائمة المكاسب والخسائر يتم االعتراف بھا في  ةالموحدالدخل الشامل  قائمة بالقيمة العادلة من خالل

باستثناء البنود التالية والتي يتم االعتراف بھا في قائمة الربح او 
بالطريقة نفسھا المطبقة على األصول المالية المقاسة  الموحدة الخسارة

  بالتكلفة المطفأة : 
  إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية 
 ) و عكس الخسائر)أالخسائر االئتمانية المتوقعه 
  و خسائر صرف العمالت األجنبيةأمكاسب 

  
 –رو الخسائأ المكاسب – االستثمار في اداوت حقوق الملكية

  ةالموحدالدخل الشامل  قائمة تعرض في
دة الموحو الخسائر في قائمة الدخل الشامل أيتم االعتراف بالمكاسب 

ربح قائمة الوتوزيعات األرباح من ھذه االستثمارات يجب ان تثبت في 
ما لم تمثل بوضوح سداد جزء من تكلفة االستثمار. أوالخسارة الموحدة 

الدخل الشامل  قائمة المعترف بھا فيال يتم إعادة تصنيف المبالغ 
تحت أي ظرف من  قائمة الربح أوالخسارة الموحدةإلى الموحدة 
  الظروف.

الغاء  منو الخسائر الناتجة سواء من القياس الالحق أو أالمكاسب   قائمة الربح أو الخسارة الموحدةخالل  بالقيمة العادلة من
  أو الخسارة الموحدة. قائمة الربحاالعتراف، يتم االعتراف بھا في 

  
  القياس الالحق للمطلوبات المالية 

  
  بالتكلفة المطفأه أ. 

 ما يلي: باستثناء ،ويتم قياسھا الحقا بذلك المطفأه بالتكلفة المالية المطلوبات جميع تصنف أن المجموعة على يجب
  .الموحدةالربح أو الخسارة قائمة . المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل ١
  المستمر. منھج االرتباط ينطبق عندما أو اإلثبات إللغاء مالي تحويل أصل يتأھل ال عندما تنشأ التي .  المطلوبات المالية٢
   .الربح أو الخسارة الموحدة قائمة لخالن م لةدلعاا بالقيمة قياسهم يتم لسعر السوق، و من أقل فائدة بمعدل قرض بتقديم .  االرتباطات٣
  .المالي الضمان عقود.  ٤
 للتقرير الدولي عليه المعيار ينطبق والذي ھاأعمال تجميع ضمن المجموعة قبل من بالقيمة العادلة إثباته تم الذي المحتمل . العوض٥

  .)الربح أو الخسارة الموحدةقائمة  ضمن التغيرات إثبات مع بالقيمة العادلة الحقا (والذي يتم قياسھا ٣رقم  المالي
  

 )ل عاموالتي ال تشكل جزًءا من عالقة التحوط بشك(يتم إثبات المكاسب أو الخسائر للمطلوبات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة 
 لةدلعاا بالقيمةالتي تم تخصيصھا  لماليةت اباولطلما لبعضر لخسائالمكاسب أوا ذلك منويستثنى . الربح أو الخسارة الموحدةفي قائمة 

 بااللتزامات ةطتبرلمن االئتماطر امخا فيرات لتغير اثاآ بتقييم البةطمون الشركة تک مادعن قائمة الربح أو الخسارة الموحدةل خالن م
  .الموحدةالدخل الشامل  قائمة في



  شركة االتصاالت السعودية
  )سعودية شركة مساھمة(

  
   (غير مراجعة) الموجزة الموحدة األوليةات حول القوائم المالية إيضاح
  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠

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

١٢ 
 

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

  (تتمة) المالية األدوات) ٩( رقم المالي للتقرير الدولي المعيار ١-٤
  

  (تتمة) القياس الالحق للمطلوبات المالية
  

  المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ب. 
  المالية التي تقع ضمن ھذه الفئة: تشمل المطلوبات     
  المحتفظ بھا للمتاجرة. . المطلوبات١
  كأدوات تحوط.. مطلوبات المشتقات غير المخصصة ٢
  .قائمة الربح أو الخسارة الموحدةالمخصصة بالقيمة العادلة من خالل  المطلوبات. ٣

  

  .ارة الموحدةقائمة الربح أو الخستسجيل التغيرات في وبقياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة المجموعة االولي، تقوم  التسجيلبعد 
  

لى النحو عقائمة الربح أو الخسارة الموحدة في عادة يتم تقسيم األرباح والخسائر من المطلوبات المالية المخصصة بالقيمة العادلة 
  التالي: 

ن ضمالمالية امات اإللتزلتلك اإلئتمان مبلغ التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي الذي يعود إلى التغيرات في مخاطر يتم اثبات  .١
  .الموحدةالدخل الشامل  قائمة
  .قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في لماليزام الاللت لةدلعاا لقيمةا فير لتغين ام لمتبقيةا لقيمةم اثبات ايت.  ٢

  

  المطلوبات المالية بخالف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ج. 
يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. يتم تعديل المتحصالت من الديون المصدرة على مدى 

 عند االستحقاق. تخضع المطلوبات المالية القيمة التي سيتم سدادھاعمر الدين بحيث تكون القيمة الدفترية عند االستحقاق ھي 
  متطلبات محاسبة التحوط.ل تحوطالمخصصة كأدوات 

  

  انخفاض قيمة األدوات المالية
 االئتمانية الخسارة نموذج ستخدامإ) ٩( رقم المالية للتقارير المعيار الدولي يتطلب المالية، الموجودات قيمة بانخفاض يتعلق فيما

ن الئتمار اخسائم بتقيي کةرلشوم اتق، حيث )٣٩رقم( الدولي معيار المحاسبة بموجب المتكبدة اإلئتمانية الخسارة نموذج بدل المتوقعة
. ةالموحدالدخل الشامل  قائمة ة وأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خاللفأطلما بالتکلفة جةدرلما لھاوبأص ةطتبرلموا قعةولمتا

 مخصص يتم قياس وعليه ،منذ االعتراف األولياإلئتمان زيادة كبيرة وملحوظة في مخاطر  بوجودوتعتمد منھجية انخفاض القيمة 
 اإلئتمان مخاطر في زيادةيكن ھنالك  لم . وإذاعمراألداة المالية مدى على المتوقعة اإلئتمان يعادل خسائر بمبلغ المالية األدوات خسارة
 شھر ١٢ فترةيعادل  بمبلغ المالية األداة لتلك خسارة قياس مخصص يجب فإنة المبدئي، اإلعتراف منذ جوھري بشكل المالية لألداه

  متوقعة. إئتمانخسارة 
 خسارة يعادل بمبلغ الخسارة مخصص لقياس مبسطا نھجا المجموعةالذمم المدينة التجارية والموجودات التعاقدية، تطبق فيما يتعلق ب

  .عمراألداة المالية مدى على اإلئتمان المتوقعة
  

  إلغاء االعتراف بالموجودات المالية
األصل  من النقدية للتدفقات التعاقدية ء الحقوقنتھاد اعن الموحدة ن قائمة المركز الماليم لماليةبالموجودات ام الغاء االعتراف يت

طرف اخر. ويتم إثبات الفرق في القيمة الدفترية في قائمة الربح او  إلى الملكية ومنافع مخاطره جميع أو األصل المالي أوعند تحويل
  الخسارة الموحده.

  

  المالية االعتراف بالمطلوباتإلغاء 
  .مدته إنتھاء أو إلغائه أو التعاقدي اإللتزام استيفاء يتم) عندما وفقط /عندما( المالية بالمطلوبات اإلعتراف يتم إلغاء

  
  
  
  
  
  



  شركة االتصاالت السعودية
  )سعودية شركة مساھمة(

  
   (غير مراجعة) الموجزة الموحدة األوليةات حول القوائم المالية إيضاح
  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠

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

١٣ 
 

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

  (تتمة) المالية األدوات) ٩( رقم المالي للتقرير الدولي المعيار ١-٤
  

  المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية 
تم استيفاء ي )وفقط عندما/ عندما( الموحدةبين األصل المالي وااللتزام المالي في قائمة المركز المالي ) تقاص( عرض صافي مبلغ يتم

  :الشرطين التاليين 
  لمبالغ المعترف بھا في الموجودات والمطلوبات.ا المقاصة بينعمل ل. تمتلك المجموعة حاليًا حقًا قانونيا نظاميا ١
  . وجود نية بالتسوية على أساس الصافي، أو االعتراف باألصل وتسوية االلتزام في آٍن واحد.٢

  

  ) اإليراد من العقود مع العمالء ١٥رقم ( المالي للتقريرلمعيار الدولي ا ٢-٤
  

لدولي  يار ا مالي رقم ( للتقريريحل المع يرات) ١٥ال لدولي رقم ( والتفس بة ا يار المحاس به محل مع قة  ) "عقود ١١المتعل
اء بة الدولي رقم (اتاإلنش ل بھ١٨"، ومعيار المحاس يراتمن  ما) "اإليرادات" وما يتص  ،لماليةالدولية للتقارير امعايير لل تفس

من نطاق معايير اخرى.  ئة عن العقود مع العمالء، ما لم تكن ھذه العقود ض ويطبق ھذا المعيار على جميع االيرادات الناش
ئة عن العقود مع العمالء. ووفقًا ويعتمد المعيار على خمس خطوات لالعتراف باإليرادات   لماليا للتقرير الدولي للمعيارالناش

لع أو ، يتم إثبات االي١٥ رقم ركة ان يكون لھا حق فيه مقابل تحويل الس تلم والذي تتوقع الش رادات بمبلغ يمثل العوض المس
 الخدمات إلى العميل.

  

ة االجتھادات،  المجموعةيتطلب المعيار من  لة عند تطبيق كل  اخذاممارس في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الص
افية التكاليفخطوة من الخطوات الخمس على العقود مع عمالئھا. كما يحدد  ول على اإلض  العقد والتكاليف الناتجة عن الحص

  المرتبطة مباشرة بالوفاء بالعقد.
  

اس العوض المحدد في العقد مع العمي يلھا يتم قياس االيراد على أس تثنى المبالغ التي يتم تحص . اخرىراف عن أطنيابة ل وتس
  عميل.المقدمة لل خدماتالتعترف المجموعة باإليرادات عند تحويل السيطرة على المنتجات أو 

االلتزام عن طريق تحويل  باداء على الوفاءيعتمد على مدى زمني أو توقيت االعتراف باإليرادات يكون إما عند نقطة زمنية 
  طرة على السلع أو خدمات إلى العميل.السي

 

 اإللتزام ألداء الضمنية أو الخدمات السلع على " "السيطرة تحويل عند أي اإللتزام، أداء تنفذ) متى أو(عندما  المنشأة تعترف
  .العميل إلى

بشكل اساسي من خدمات المكالمات، والرسائل، والبيانات، ورسوم الربط البياني، ورسوم التأسيس  إيرادات،تحقق المجموعة 
  ومبيعات االجھزة. يمكن بيع المنتجات والخدمات بشكل منفصل أو بشكل باقات.

  
  طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء                    المنتجات والخدمات
م ھذه يدتقم يت مادعنراد إليباالعتراف با عةولمجموم اتقوتشمل خدمات االتصال والبيانات والرسائل   خدمات االتصاالت

  ل).لعميل اقبن م لفعليدام االستخت (أي عند امادلخا

الترتيبات التي تشمل منتجات وخدمات متعددة يتم فصلھا إلى عناصر منفردة ويتم اإلعتراف بااليرادات    الباقات
القيمة العادلة (أسعار البيع المنفردة) للعناصر المنفردة من خالل توزيع إجمالي المقابل المادي على أساس 

للترتيب بين العناصر المنفردة على أساس القيمة النسبية ألسعار بيع العناصر المنفردة. تعتبر العناصر قابلة 
  للفصل إذا كانت ذات قيمة منفصلة للعميل.

ة يحدث ھذا في بدايعادة األجھزة إلى العميل. على باإليرادات عندما يتم تحويل السيطرة  تعترف المجموعة  األجھزة 
  العقد عند حيازة العميل للجھاز.

  
  



  شركة االتصاالت السعودية
  )سعودية شركة مساھمة(

  
   (غير مراجعة) الموجزة الموحدة األوليةات حول القوائم المالية إيضاح
  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠

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

١٤ 
 

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

، وأثر التطبيق بأثر رجعي) ٩والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم () ١٥المالي رقم ( للتقريرالمعيار الدولي  تطبيق عةولمجمدت اعتما
  ما يلي: 

  

 :٢٠١٧ ديسمبر ٣١كما في  قائمة المركز المالي الموحدة بنود -
  

 

 معايير حسب التعديل قبل 
   الدولية المحاسبة

 ٣٩و ١٨  رقم

 

  التعديالت

التعديل حسب  بعد 
المعايير الدولية للتقرير 

  ٩و ١٥المالي رقم 

 ٧٫١٧٤٫٥٧٥  )٥٩٩٫٢٦٤(   ٧٫٧٧٣٫٨٣٩  (ب)    وشھرة أصول غيرملموسة

 ١٫١١٤٫٣٤٠  ١٫١١٤٫٣٤٠   -     (أ)       تكاليف العقد               

 ٥٫١٦٤٫٨١٣  ٥٫١٦٤٫٨١٣   -  (ب)     أصول العقد                 

 ٢٠٫٩٣٨٫٤٩٨  )٤٫٦١٠٫٩٢٦(   ٢٥٫٥٤٩٫٤٢٤  (ب)    مدينون تجاريون واخرون 

 ٧٤٫٦٨٠٫١٧٦  )١٠٩٫٣٦٥(   ٧٤٫٧٨٩٫٥٤١  أخرى

 ١٠٩٫٠٧٢٫٤٠٢   ٩٥٩٫٥٩٨   ١٠٨٫١١٢٫٨٠٤  اجمالي األصول  

 ١٣٫٧٩٦٫٦٧٨  )٣١٫١٢٨(   ١٣٫٨٢٧٫٨٠٦  دائنون تجاريون واخرون 

 ٣٫٩٥٩٫٦٠٦  ٣٫٩٥٩٫٦٠٦   - (ج)    التزامات العقد            

 ١٫٠٨٦٫٧٠٦  )٣٫٥٤٨٫٨١٧(   ٤٫٦٣٥٫٥٢٣ (ج)               إيرادات مؤجلة 

 ٢٦٫٤٠٤٫٨٠٢  -   ٢٦٫٤٠٤٫٨٠٢  أخرى

 ٤٥٫٢٤٧٫٧٩٢  ٣٧٩٫٦٦١   ٤٤٫٨٦٨٫١٣١   اجمالي االلتزامات 

 ٣٤٫٦٣٧٫٧٩١  ٦٢٧٫٣٧٩   ٣٤٫٠١٠٫٤١٢  (ج)  (أ)   األرباح المبقاه            

 ٢٩٫١٨٦٫٨١٩  )٤٧٫٤٤٢(   ٢٩٫٢٣٤٫٢٦١  أخرى

 ١٠٩٫٠٧٢٫٤٠٢   ٩٥٩٫٥٩٨   ١٠٨٫١١٢٫٨٠٤   وحقوق الملكية اجمالي االلتزامات
 
 

 :٢٠١٧ سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  الموجزة الموحدة االولية بنود قائمة الربح او الخسارة -
  

 

 معايير حسب التعديل قبل
  الدولية المحاسبة

 ٣٩و ١٨رقم  

  

   التعديالت   

 المعايير حسب التعديل بعد  
  المالي للتقرير الدولية
   ٩و ١٥رقم  

 ١٢٫٦٢١٫٣٤٦  )٢١٣٫٩٠٣(   ١٢٫٨٣٥٫٢٤٩  اإليرادات                           (ج)

 )٥٫٢٢٠٫٧٥٨(  )٣٥٫٩٠٧(   )٥٫١٨٤٫٨٥١( تكلفة اإليرادات                    (أ)  

 )١٫٦٥٩٫٢٤٧(    ٣٠٢   )١٫٦٥٩٫٥٤٩(مصاريف بيعية وتسويقية        (أ)      

 )٩٩٦٫٩٦١(  ٨٫٧٣٠   )١٫٠٠٥٫٦٩١(مصاريف عمومية وإدارية   

 )١٫٨٣٧٫٤٨٤(  ١٩٣٫٥٥٦   )٢٫٠٣١٫٠٤٠( االستھالك واالطفاء

 )٧١٫٠٩٠(  ٧٫٨٦٨   )٧٨٫٩٥٨( تكاليف التمويل

 )٢٠٩٫١٢٩(  )٨٫٥٢٤(   )٢٠٠٫٦٠٥( أخرى

 ٢٫٦٢٦٫٦٧٧  )٤٧٫٨٧٨(   ٢٫٦٧٤٫٥٥٥ صافي ربح الفتره
 

 

 
 
 
 
 
 
 



  شركة االتصاالت السعودية
  )سعودية شركة مساھمة(

  
   (غير مراجعة) الموجزة الموحدة األوليةات حول القوائم المالية إيضاح
  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠

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

١٥ 
 

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

 :٢٠١٧ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة  الموجزة الموحدة االولية قائمة الربح او الخسارة بنود -
  

 
المحاسبةمعاييرحسبالتعديلقبل

 ٣٩و ١٨ رقم الدولية
  

   التعديالت   
التعديل حسب المعايير الدولية  بعد  

   ٩و ١٥للتقرير المالي رقم 

  ٣٨٫١٨٦٫٦٢٩  )٦٨١٫٢٣٤(   ٣٨٫٨٦٧٫٨٦٣  (ج)   اإليرادات                        
 )١٦٫٩٥١٫١١٨(  )٥٠٫٢١٥(   )١٦٫٩٠٠٫٩٠٣( تكلفة اإليرادات                    (أ)  

 )٤٫٥٦٤٫٨٥٥(  ١٠٣٫٧٠٨   )٤٫٦٦٨٫٥٦٣(      (أ)    مصاريف بيعية وتسويقية    
 )٣٫٠٧٠٫٦٤٥(  )٧٩٥(   )٣٫٠٦٩٫٨٥٠( مصاريف عمومية وإدارية   

 )٥٫٤٩٤٫٣٧٠(  ٥٧٣٫٠٢٨   )٦٫٠٦٧٫٣٩٨( االستھالك واالطفاء
 )٢٥٠٫١١٠(  )٢٫٠٢٤(   )٢٤٨٫٠٨٦( تكاليف التمويل

 )٢٢٤٫٧٢٥(  )٢٫٨١٩(   )٢٢١٫٩٠٦( أخرى
 ٧٫٦٣٠٫٨٠٦  )٦٠٫٣٥١(   ٧٫٦٩١٫١٥٧ الفترهربح صافي 

 

  
  
 

 :٢٠١٧ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعة لفترة الموجزة الموحدة االولية قائمة التدفقات النقديةبنود  -
  

 
 معايير حسب التعديل قبل

 ٣٩و ١٨ رقم الدولية المحاسبة
  

  التعديالت    
التعديل حسب المعايير الدولية  بعد  

   ٩و ١٥للتقرير المالي رقم 

 ١١٫٥٢٠٫٨٩٧  )٥٨٢٫٨٣٩(   ١٢٫١٠٣٫٧٣٦  صافي النقد من األنشطة التشغيلية
 )٤٫٥٩٩٫٩٤١(  ٥٨٢٫٨٣٩   )٥٫١٨٢٫٧٨٠( صافي النقد المستخدم في االنشطة االستثمارية

 )٧٫٤٩٠٫١٥٣(  -   )٧٫٤٩٠٫١٥٣( صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية 
  
  

  أ. تكاليف العقد 
  

ب کيرلتا مةدخول على العقد) وتكاليف لحصا تکلفة( لةوبالعم لمتعلقةف العقود اتکاليل تسجيم ت )١٨رقم ( لمعيار المحاسبة الدوليوفقا 
وعند تطبيق حيث لم تكن مؤھلة لالعتراف بھا كأصل بموجب أي معيار محاسبي اخر.  ادھتکبد عنت فاروکمصالوفاء بالعقد)  تکلفة(

في قائمة المركز المالي الموحد. تعتبر تكاليف العمولة كأصول رسملتھا كتكاليف عقود وتدرج تم  )١٥المالي رقم ( للتقريرالدولي المعيار 
بمثابة تكلفة  تعتبر تكاليف خدمة التركيباتفي حين . ھااستردادالمجموعة ع إضافية وتتوق النھا تكاليفبمثابة تكلفة للحصول على العقد 

فقط إذا أصول كبالتكاليف المتكبدة للوفاء بالعقد  المجموعة تعترفو للوفاء بالعقد مع العميل وال تقع ھذه التكاليف ضمن نطاق معيار اخر،
  كانت تلك التكاليف تستوفي جميع المعايير التالية:

  .)متوقعمحدد أو بعقد (. التكاليف تتعلق بشكل مباشر بعقد ١
  االستمرار بالوفاء) بالتزامات األداء في المستقبل.  أو سيتم استخدامھا في الوفاء (للمجموعة تحسن موارد أو . التكاليف تحقق ٢
  التكاليف.إسترداد . من المتوقع أن يتم ٣

  

  ب. اصول العقد 
  

سلع أو خدمات إلى عميل قبل أن يقوم العميل بدفع العوض أو قبل حولت المجموعة ) إذا ١٥رير المالي رقم (لمعيار الدولي للتقوفقا ل
، باستثناء أية مبالغ مستحقة التحصيل. أصل العقد ھو حق الشركة على انه اصل عقدعرض العقد المجموعة استحقاق السداد، يجب على 

اء إعادة باستثن ،بتحويلھا الى عميل. لم يكن ھناك أي تعديل جوھري بسبب ھذا التغييرالمجموعة في عوض مقابل سلع أو خدمات قامت 
  العقد. غير ملموسة وأصولتصنيف بين مبالغ مستحقة التحصيل وأصول 

 
 
 
  



  شركة االتصاالت السعودية
  )سعودية شركة مساھمة(

  
   (غير مراجعة) الموجزة الموحدة األوليةات حول القوائم المالية إيضاح
  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠

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

١٦ 
 

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

  ج. التزامات العقد
  

  إيرادات االشتراكات المدفوعة مقدًما 
  

مالي المعيار الدولي للتقرير ال ونتيجة لتطبيقتسجيل إيرادات االشتراكات المدفوعة مقدًما على أساس "األشھر"  سابقا كانت المجموعة
   .رباح المبقاهالتزامات العقود وانخفاض في األ تكاليف ) تم التسجيل على أساس "األيام" ونتج عن ذلك زيادة في١٥رقم (

  

  رسوم التركيب والتفعيل
  

 للتقارير الدولي للمعيار ووفقا .التركيب اكتمال عملية عند مقدما بااليرادات االعتراف مت )١٨( رقم الدولي معيار المحاسبة بموجب 
 بالتركيب والتفعيل إلى تتعلق واحدة رسوم لمرة إضافة يتم وبالتالي، منفصل أداء كالتزام التركيب خدمة يتم اعتبار لم )١٥( رقم المالية
  .االعتراف بااليرادات توقيت أدى لتغيير مما الخدمة، تقديم فترة مدى على بھا ويتم االعتراف المعاملة سعر إجمالي

   
  
  

  القطاعية  المعلومات - ٥
 

  : يرادات المجموعة ونتائجھا على أساس القطاعاتإلفيما يلي تحليل 

       الثالثة أشھر المنتھية فيلفترة 
 سبتمبر٣٠

       أشھر المنتھية في  لتسعةا لفترة  
  سبتمبر ٣٠

 
٢٠١٨  

٢٠١٧ 
 )٤إيضاح–معدلة(

  
٢٠١٨  

 ٢٠١٧  
  )٤إيضاح  – معدلة(

             )١(اإليرادات
  ٣١٫٧٦٨٫٦٢٩   ٢٩٫٧٩٣٫٤٩٣   ٩٫٨٣٩٫٣٢٣    ١٠٫١٩٧٫٠٥٥  االتصاالت السعودية  شركة
  ١٫٨٧٦٫٠٦٧    ٣٫٨٣٥٫٨١١    ٦٤٤٫٩٥٦    ١٫٢٦٩٫٩٨٥  السعودية االتصاالت قنوات شركة

  ٥٫٩٢٤٫٠٨٥   ٦٫٨٨٩٫٤٦٧   ٢٫٠٧١٫٧٢٨    ٢٫٤١٦٫٣٧٢  )٢( أخرى تشغيلية قطاعات
  )١٫٣٨٢٫١٥٢(   )١٫٦١٧٫١٣٤(   ٦٥٫٣٣٩    )٥٤٩٫٩٧٠(  التسويات/ اإلستبعادات

  ٣٨٫١٨٦٫٦٢٩    ٣٨٫٩٠١٫٦٣٧    ١٢٫٦٢١٫٣٤٦    ١٣٫٣٣٣٫٤٤٢  االيرادات إجمالي
اء (بإستثن التشغيلية العمليات تكلفة

  )٢٤٫٥٨٦٫٦١٨(   )٢٤٫٤٥٥٫٢٦٩(   )٧٫٨٧٦٫٩٦٦(    )٨٫٢٠٥٫٠٨٢(  )واإلطفاء اإلستھالك
  )٥٫٤٩٤٫٣٧٠(   )٥٫٦٧٧٫٥٨٢(   )١٫٨٣٧٫٤٨٤(    )١٫٨٩٢٫٨٤٥(  وإطفآء إستھالك
  )٤٥٠٫٠٠٠(  )٤٣٢٫٤٨٧(   )١٥٠٫٠٠٠(   )٢٨٢٫٤٨٧(  المبكر التقاعد برنامج تكلفة

  ٤٥٩٫٣٦٦    ٤١٣٫٦٩٣    ١٢٥٫٠٧٤    ١٢٩٫٩٧٩  تمويل ايرادات
  )٢٥٠٫١١٠(   )٣١٠٫٥٣٩(  )٧١٫٠٩٠(    )١١٣٫٨٢٠(  تمويل تكاليف
  ٨٢٫١٠٦   ١١٥٫٠٣٩   ٣٥٫١٨٦    ٣٫٦٥٨  أخرى إيرادات
 زميلة شركات في إستثمارات مكاسب

  ٢٤٧٫٥٧٩    ٨١٫١٨٩    ٧٠٫٩٦٧    ٣٠٫٤٦٢  صافي مشتركة، ومشاريع
  )٣٦٫٣٠٣(   )١٢٦٫٦٤٩(   )١١٧٫١٩٩(    )٥٩٫٢١١(  صافي أخرى، خسائر
  )٥٢٧٫٤٧٣(   )٦١١٫٦١٢(   )١٧٣٫١٥٧(    )٢٢٠٫٧٥١(  الدخل وضريبة الزكاة
  ٧٫٦٣٠٫٨٠٦    ٧٫٨٩٧٫٤٢٠    ٢٫٦٢٦٫٦٧٧   ٢٫٧٢٣٫٣٤٥  الربح صافي

  
  
  
  
  
  
 
  



  شركة االتصاالت السعودية
  )سعودية شركة مساھمة(

  
   (غير مراجعة) الموجزة الموحدة األوليةات حول القوائم المالية إيضاح
  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠

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

١٧ 
 

  المعلومات القطاعية (تتمة) - ٥
  

  وفيما يلي تحليل الجمالي الربح على أساس القطاعات: 

 سبتمبر٣٠الثالثة أشھر المنتھية فيلفترة 
 

  سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعة لفترة
 

٢٠١٨  
٢٠١٧ 

 )٤إيضاح–معدلة(
 

٢٠١٨  
  ٢٠١٧  

  )٤إيضاح  – معدلة( 
                

  ١٨٫٢٧٢٫٨٨٦   ١٨٫١٤٦٫٣٩١   ٦٫٤٥٠٫٠٥٧    ٦٫٤٩٥٫٠٩٨  السعودية االتصاالت شركة
  ٤٤٣٫٤٥٢    ٩٦٧٫٤٨٢    ١٤٥٫٥٤٣    ٣٤٣٫٤٨٩  السعودية اإلتصاالت قنوات شركة

  ٢٫٧١٥٫١٣١   ٢٫٨٨٧٫٣٥٣   ٨٦٣٫٨٦٧    ٩٧٧٫١٤٠  )٢( أخرى تشغيلية قطاعات
  )١٩٥٫٩٥٨(   )٨٧٫٢٨٩(   )٥٨٫٨٧٩(    )١٠٫٧٤٥(  التسويات/ االستبعادات
  ٢١٫٢٣٥٫٥١١    ٢١٫٩١٣٫٩٣٧    ٧٫٤٠٠٫٥٨٨   ٧٫٨٠٤٫٩٨٢ االجمالي

  
  
  
  :القطاعات أساس على المجموعة والتزامات أصول تحليل يلي وفيما

  

  

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

             سعودي لایر مليون ٥٥٠مبلغ  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠في  المنتھيتينأشھر  التسعةو الثالثة تيالقطاعات (بين شركات المجموعة) لفتر
 سعودي لایر مليون ٦٥ :٢٠١٧ سبتمبر ٣٠ أشھر المنتھيتين في التسعةلفترتي الثالثة و( التوالي على سعودي لایر مليون ١٫٦١٧و
  .التوحيد عند استبعادھا تم والتي) التوالي على سعودي لایر مليون ١٫٣٨٢و
  .وعقاالت وسفاير المتخصصة سي تي إس و إنتغرالو سي تي إس وحلول البحرين وفيفا الكويت فيفا شركة"أخرى"  قطاع يتضمن )٢(

  
 
 
 
  
  

  

  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١    ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ 
  )٤إيضاح  – (معدلة

 
    األصول

    

  ١١٦٫٩٠٠٫٨٧٥    ١٢٣٫٩٤٩٫٤٣٢  االتصاالت السعودية  شركة
  ٢٫٥٩٥٫٨٦٥    ٣٫٢٤٠٫٨١٥  قنوات االتصاالت السعودية  شركة

  ١٧٫٨٢٦٫٧٨١    ١٩٫٤٨٧٫٦٢٩  )٢(تشغيلية أخرى  قطاعات
  )٢٨٫٢٥١٫١١٩(    )٣١٫٣٤٧٫٢٩٩(  التسويات/ االستبعادات

  ١٠٩٫٠٧٢٫٤٠٢    ١١٥٫٣٣٠٫٥٧٧  األصول إجمالي

 
       االلتزامات

  ٤١٫٦٠٠٫٧٧٦    ٤٧٫٤٧٧٫١٩٧  االتصاالت السعودية  شركة
  ١٫٥٤٤٫٠٤٣    ٢٫٠٦٧٫٣٨٣  قنوات اإلتصاالت السعودية  شركة

  ٨٫٩٣٦٫١٣٧    ١٠٫٢٤٨٫٥٣٥  )٢(تشغيلية أخرى  قطاعات
  )٦٫٨٣٣٫١٦٤(    )٩٫٨٩٥٫١١١(  التسويات/ االستبعادات

  ٤٥٫٢٤٧٫٧٩٢   ٤٩٫٨٩٨٫٠٠٤  اإللتزامات إجمالي      



  شركة االتصاالت السعودية
  )سعودية شركة مساھمة(

  
   (غير مراجعة) الموجزة الموحدة األوليةات حول القوائم المالية إيضاح
  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠

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

١٨ 
 

 ومعدات وآالت ممتلكات -٦
  

عة فترة خالل ھر التس بتمبر ٣٠المنتھية في  اش ول بتكلفة  باقتناءقامت المجموعة  ،٢٠١٨ س عودي لایر مليون ٥٫١٠٨أص  ٣٠( س
  ). سعودي لایر مليون ٤٫٣٧١: ٢٠١٧ سبتمبر

  
  

  

 مليون ٢٦٨أصول تبلغ قيمتھا الدفترية الصافية  باستبعادقامت المجموعة  ،٢٠١٨ سبتمبر ٣٠اشھر المنتھية في  التسعة فترة خالل
 لفترتي لمعداتمن بيع الممتلكات واآلالت وا خسائرسعودي) والتي نتج عنھا  لایر مليون ٢١٧: ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠. (سعودي لایر

 لفترتي( التوالي على سعودي لایر مليون ١٧٩و سعودي لایر مليون ٧٨ بقيمة  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھيتين في  التسعةو الثالثة
  .)التوالي على سعودي لایر مليون ٢١٥لایر سعودي و مليون ١٧٧ :٢٠١٧ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھيتين في  تسعةوال الثالثة

  

تھالك خالل  بلغ روف االس عةو الثالثة فترتيمص ھر المنتھيتين في  التس بتمبر ٣٠أش عودي لایر مليون ١٫٤٦٤مبلغ  ٢٠١٨ س          س
عودي لایر مليون ٤٫٤٣٥و  عةو الثالثة لفترتي(  التوالي على س ھر المنتھيتين في  التس بتمبر ٣٠أش لایر  مليون ١٫٤٥٧ :٢٠١٧ س
  .)التوالي على سعودي لایر مليون ٤٫٣٩١ودي وعس

  

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

 
 سبتمبر٣٠فيالمنتھيةأشھرالثالثةلفترة

 
  سبتمبر ٣٠ في المنتھية أشھر التسعةا لفترة

 
٢٠١٨  

٢٠١٧ 
 )٤إيضاح–( معدلة

  
٢٠١٨  

  ٢٠١٧  
  )٤إيضاح  –( معدلة 

  ٣٫٦٧٥٫٦١٠   ٣٫٦٤٧٫٩٩٨   ١٫٢٠٨٫٦٣٧    ١٫١٩٨٫٢٩٨  االيرادات تكلفة
  ٢٥٫١٢٤    ٢٥٫٥١٢    ٦٫٤٥٦    ٨٫٧٥٣  وتسويقة بيعية مصاريف
  ٦٨٩٫٧٢٤   ٧٦١٫١٤٥   ٢٤١٫٥١٩    ٢٥٦٫٩٧٢  وإدارية عمومية مصاريف

  ٤٫٣٩٠٫٤٥٨    ٤٫٤٣٤٫٦٥٥    ١٫٤٥٦٫٦١٢   ١٫٤٦٤٫٠٢٣ االجمالي

  
  

  وشھرة ملموسة غير أصول - ٧
 

 سعودي لایر مليون ٣٫٣٩٦ ملموسةالغير  صوللأل ضافاتاإلصافي  بلغ ،٢٠١٨ سبتمبر ٣٠اشھر المنتھية في  تسعةالفترة  خالل
  .)سعودي لایر مليون ١٫٢٩١: ٧٢٠١ سبتمبر ٣٠(

  

روف اإلطفاء     عةو الثالثة فترتي خاللبلغ مص ھر المنتھيتين في  التس بتمبر ٣٠أش عودي لایر مليون ٤٢٩مبلغ  ٢٠١٨ س و   س
عودي لایر مليون ١٫٢٤٣ عةو الثالثة لفترتي(  التوالي على س ھر المنتھيتين في  التس بتمبر ٣٠أش لایر  مليون ٣٨١ :٢٠١٧ س

  .)التوالي على سعودي لایر مليون ١٫١٠٤سعودي و 
  

  

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

 
 سبتمبر٣٠فيالمنتھيةأشھرالثالثةلفترة

 
  سبتمبر ٣٠ في المنتھية أشھر التسعة لفترة

 
٢٠١٨  

٢٠١٧ 
 )٤إيضاح–( معدلة

  
٢٠١٨  

  ٢٠١٧  
  )٤إيضاح  –( معدلة 

  ٣٦١٫٢٧٥   ٤١٣٫٣٤٤   ١٢٢٫٢٧٠    ١٤١٫٩٤٥  االيرادات تكلفة
  ١٠٠٫٩١٠    ٢٧٫٥٥٣    ٤٨٫٨١٥    ٩٫٠٦٥  وتسويقة بيعية مصاريف
  ٦٤١٫٧٢٧   ٨٠٢٫٠٣٠   ٢٠٩٫٧٨٧    ٢٧٧٫٨١٢  وإدارية عمومية مصاريف

  ١٫١٠٣٫٩١٢    ١٫٢٤٢٫٩٢٧    ٣٨٠٫٨٧٢   ٤٢٨٫٨٢٢  االجمالي
  
  

 
 
 
   
    
                



  شركة االتصاالت السعودية
  )سعودية شركة مساھمة(

  
   (غير مراجعة) الموجزة الموحدة األوليةات حول القوائم المالية إيضاح
  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠

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

١٩ 
 

 أصول غير متداولة أخرى -٨

  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠  
   

  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١
    )٤إيضاح  –( معدلة 

    ٧٫٧٩٥٫٢٥١   ٣٫٩٧٠٫٥٠٦  مالية   أصول
   ٨٦٢٫٥٧١  ٣٨٦٫٠٢٤  أخرى  أصول

  ٨٫٦٥٧٫٨٢٢    ٤٫٣٥٦٫٥٣٠    
  

 أصول متداولة أخرى -٩

  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠  
   

   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
    )٤إيضاح  –( معدلة 

    ٦٣٨٫٩٨٦    ٥٫٠٩٩٫٣٩٨  مالية   أصول
    ١٫٠١٩٫٤١٠    ٢٫٠٠٢٫٨٠٤  أخرى  أصول

  ١٫٦٥٨٫٣٩٦    ٧٫١٠٢٫٢٠٢    
  

 قياس القيمة العادلة لألصول واإللتزامات المالية  -١٠

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  دةووالمرابحات 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  بة، حالية بين أطراف راغلتزامات المالية بالمبلغ الذي يمكن بموجبه تبادل األداة في معاملة 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
ويل سياسة المجموعة تتضمن االعتراف بالتح بأن علما. الفترةي 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 االوليةوتعرض في قائمة الدخل الشامل  للتسلسل الھرمي للقيمة العادلةالثالث 

  
  :الموجزة ةالموحد االولية الشامل الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمةيلي حركة االستثمارات  فيما

 
  سبتمبر ٣٠ في المنتھية أشھر التسعةلفترة

 
  ٢٠١٧    ٢٠١٨  

  ٤١٥٫٠٠٥   ٥٣٥٫٦٣٤    الفترة بداية فيالرصيد       
  -    ٣٧٥٫٥٤٩     إضافات       
  ٣٦٫٩٤٠    )١١٫٣٧٤(    إعادة قياس مدرج ضمن الدخل الشامل اآلخر      

  ٤٥١٫٩٤٥    ٨٩٩٫٨٠٩      الفترة نھاية فيالرصيد 

                                          
ول بأن القيمة الدفتري المجموعةتعتقد  وحدة الم األولية خرى المدرجة في القوائم الماليةوااللتزامات المالية األة لألص

  تقارب قيمتھا العادلة. الموجزة
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٢٠ 
 

 وأرصدتھا عالقةالجھات ذات المعامالت مع ال -١١

 )مشتركة ومشاريع زميلة(شركات المعامالت التجارية واألرصدة مع الجھات ذات العالقة  ١-١١   

  ما يلي:  الجھات تلكالتعامالت مع  بلغت

 
 سبتمبر٣٠فيالمنتھيةأشھرالثالثةلفترة

  
  سبتمبر ٣٠ في المنتھية أشھر التسعة لفترة

 
٢٠١٧    ٢٠١٨   ٢٠١٧  ٢٠١٨  

             تصاالت المقدمةاالخدمات 
  ٣٣١٫٦٢١    ٣٤٢٫٣٥٣    ١٢٨٫١٧٦    ١٢١٫٨٦٨ شركات زميلة

  ١٢٫٠٠١   ١٣٫٧٤٢   ٣١٢    ٢٫٢٠٨ مشاريع مشتركة 

 ٣٤٣٫٦٢٢    ٣٥٦٫٠٩٥    ١٢٨٫٤٨٨   ١٢٤٫٠٧٦  

 
 سبتمبر٣٠فيالمنتھيةأشھرالثالثةلفترة

  
  سبتمبر ٣٠ في المنتھية أشھر التسعة لفترة

 
٢٠١٧    ٢٠١٨   ٢٠١٧  ٢٠١٨  

             تصاالت المستلمةاالخدمات 
  ١٨٫٣٧٢    ٣٧٫٥٦٦    ١٤٫٩٦٠    ٢١٫٧٤٨ شركات زميلة

  ١٢٫٠٢٠   ٨٫٦٥٥   ١٫١٧٩    ٣٫٢٤٣ مشاريع مشتركة 

 ٣٠٫٣٩٢    ٤٦٫٢٢١    ١٦٫١٣٩   ٢٤٫٩٩١  
  
  

 

  القائمة مع الجھات ذات العالقة: باألرصدةيلي بياناً  وفيما

من جھات ذات عالقةمستحقةمبالغ                                 جھات ذات عالقةلمبالغ مستحقة              
 ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٧ديسمبر٣١  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ 
         

  ٣٢٥٫٠٦٩    ٦٣٫٤٣٦  ٢٩٫٢٨٣ ٣٣٦٫٠٣٧  شركات زميلة

  ١٩٫١٠٠    ٩٥٫٢٤٩  ٨٩٫٤١٥ ١٧٫١٠٢  مشاريع مشتركة 

   ٣٥٣٫١٣٩ ٣٤٤٫١٦٩    ١٥٨٫٦٨٥   ١١٨٫٦٩٨  
 
  

  )عالقة بالحكومةالجھات ذات الحكومية وال الجھات( عالقة ذات جھات مع واألرصدة التجارية المعامالت ٢ -١١
 

مبلغ  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھيتين في  التسعةمع الجھات الحكومية لفترتي الثالثة و التعامالتاإليرادات المتعلقة ب بلغت
 ٣٠أشھر المنتھيتين في  التسعةو الثالثة(لفترتي  التوالي على سعودي لایر مليون ٤٫٧١٥و  سعودي لایر مليون ١٫٨٢٠
 التعامالتالمتعلقة ب المصاريف وبلغت) التوالي على سعودي لایر مليون ٤٫١٣٠ولایر سعودي  مليون ٩٦١ :٢٠١٧ سبتمبر

 ١٫١٢٦مبلغ  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھيتين في  التسعةمع الجھات الحكومية (متضمنة الرسوم الحكومية) لفترتي الثالثة و
 :٢٠١٧ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھيتين في  التسعةمليون لایر سعودي على التوالي (لفترتي الثالثة و ٢٫٧٦٥سعودي ومليون لایر 

 مليون لایر سعودي على التوالي). ٣٫٠٢٩لایر سعودي و  مليون ٩٩٣

 ١٨٫٨٢٢: ٢٠١٧ديسمبر ٣١لایر ( مليون ٢٣٫٤٩٩ :٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ة كما في يالجھات الحكوم معبلغ إجمالي الذمم المدينة 
لایر سعودي  مليون ٨٫٩٩٢: ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠مليون لایر سعودي) وبلغ إجمالي الذمم الدائنة مع الجھات الحكومية كما في 

  مليون لایر سعودي ). ٦٫٨٧٢ : ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(
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٢١ 
 

  (تتمة) وأرصدتھاعالقة الجھات ذات المعامالت مع ال  -١١

  (تتمة)عالقة بالحكومة) الجھات ذات الحكومية وال (الجھات عالقة ذات جھات مع واألرصدة التجارية المعامالت ٢ -١١
  

  :في كما الحكومية الجھات مع القائمة المدينة األرصدة أعماريلي  وفيما 

    ٢٠١٧ ديسمبر ٣١   ٢٠١٨ سبتمبر٣٠  
    ٧٫١٤٩٫٩٦٠  ٧٫٦٩٨٫١١٤  سنة من أقل
    ٦٫٧٢٥٫٢٧٨  ٦٫٧٠٤٫٣٩٦  سنتين إلى سنة من
   ٤٫٩٤٦٫٦٧٥  ٩٫٠٩٦٫٦٠١  سنتين من أكثر

  ١٨٫٨٢١٫٩١٣   ٢٣٫٤٩٩٫١١١    
 

  التابعة الشركات -١٢

شركة ذات مسؤلية محدودة ومملوكة لشركة  -تأسيس شركة أبراج االتصاالت ب الشركة قامت، ٢٠١٨ االول الربع خالل
تتولى شركة أبراج االتصاالت مسؤولية تملك سسعودي. ومليون لایر  ٢٠٠برأس مال  %١٠٠االتصاالت السعودية بنسبة 

 لالزمةا التراخيص على الحصول حينلزالت الشركة قيد االنشاء  ال االبراج وإنشائھا وتشغيلھا وتأجيرھا واستثمارھا تجارياً.
 .المعنية الجھات من

  

  القروض -١٣

 سبتمبر ٣٠( سعودي لایر مليون ٥٩٤ :٢٠١٨ سبتمبر ٣٠المنتھية في  اشھر التسعة فترةالقروض المسددة خالل  جماليإ بلغ
عودي لایرمليون  ١٫١٨٤: ٢٠١٧ تلمة قروض يوجد ال بالمقابل،)س عة فترة خالل مس ھر التس بتمبر ٣٠ في المنتھية اش  س
  .مليون لایر سعودي) ٢٤٨: ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠( ٢٠١٨

 

 الخدمة نھاية مكافأة مخصص -١٤

ص مكافأة نھاية الخدمة كما في  تم اب مخص بتمبر ٣٠احتس تخدام أحدث تقييم إكتواري كما في  ،٢٠١٨ س مبر  ٣١باس ديس
تخدمة في  لم الفترة. خالل ٢٠١٧ ات اإلكتوارية المس مبر  ٣١تحدث أي تقلبات جوھرية أو أحداث تؤثر في االفتراض ديس
٢٠١٧. 

  

 أخرى متداولة غير لتزاماتا -١٥

  ٢٠١٨ سبتمبر٣٠  
  

   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١
    )٤إيضاح  - (معدلة

    ٥٦٫٦٠٣  ١٫٧٢٦٫٢٩٦  مالية  التزامات
   ٨٨٫٩٤٠  ٨٨٫٠١٠  أخرى  التزامات

  ١٤٥٫٥٤٣   ١٫٨١٤٫٣٠٦    

 متداولة أخرى التزامات -١٦

  ٢٠١٨ سبتمبر٣٠  
  

   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
    )٤ إيضاح -(معدلة 

   ٥٧٫٢٧٣  ٩١٫١٢٤  مالية التزامات
    ٧٫١٦٥٫٦١٩   ٩٫٤٧٣٫٥٧٩  أخرى التزامات

  ٧٫٢٢٢٫٨٩٢   ٩٫٥٦٤٫٧٠٣    
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٢٢ 
 

 وضريبة الدخل المستحقة  الزكاة -١٧

  الزكاة

أصبحت الشركة تقدم إقراراً  ٢٠٠٩، وبدءاً من عام ٢٠١٧قدمت الشركة إقراراتھا الزكوية منذ تاريخ تأسيسھا وحتى نھاية عام 
ركاتھا التابعة  ر) طبقا للقرار الوزاري رقم زكوياً موحداً لھا ولش ر أو غير مباش كل مباش واء بش  ١٠٠٥المملوكة بالكامل (س

 ھــ.٢٨/٤/١٤٢٨وتاريخ 

يس وحتى عام  ركة الربوط الزكوية منذ التأس لمت الش تحقة اعتماداً على الوعاء الزكوي. تس اب الزكاة المس ركة باحتس تقوم الش
وبلغ إجمالي الفروقات الزكوية لتلك االعتراضات  ٢٠١١وحتى عام  ٢٠٠٨، وقدمت الشركة اعتراضات عن األعوام من ٢٠١١

حوالي مليار لایر سعودي. ال تزال ھذه االعتراضات قائمة لدى الھيئة العامة للزكاة والدخل واللجنة االستئنافية حتى تاريخ إعداد 
، أيدت اللجنة االستئنافية٢٨/٠٢/١٤٣٨ھذه القوائم المالية الموحدة. وبتاريخ  ؛ استئناف ١٤٣٨) لعام ١٦٤٢بقرارھا رقم ( ھـ ھـ

ركة عن عام  ركة في  ٢٠٠٧الش وذلك بإلغاء عملية المقارنة بين الوعاء الزكوي والربح المعدل ايھما أعلى مما عزز موقف الش
ركة خالل الربع الرابع من عام  ات المنظورة عن األعوام الالحقة أمام اللجان وعليه قامت الش و ٢٠١٦االعتراض ية بتس

ص بمبلغ  عودي، علما بأن الفروقات الناتجة عن ھذه المقارنة تمثل الجزء األكبر من الفروقات  ٢٩٤المخص مليون لایر س
ات  ص الحھا ولن يترتب عليھا أي مخص تكون لص ات س ركة بأن نتائج ھذه االعتراض الزكوية المعترض عليھا. تعتقد إدارة الش

  إضافية.

ة تحت ٢٠١٧ وحتى ٢٠١٢ن م لألعوام الزكوية الربوط التزال  ھذه إعداد تاريخ حتى والدخل للزكاة الھيئة العامة لدى الدراس
  .الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم

  رأسمالية ارتباطات -١٨ 

 مافي أساسية وبصورة جوھرية رأسمالية بمصروفات متعلقة ارتباطات في عتياديةاال أعمالھا دورة خالل المجموعة لتدخ  -أ
 ٣٠ في الایر سعودي كم مليون ٣٫٧٧٨المصاريف الرأسمالية القائمة  تباطاترا بلغت. الشبكة توسعة بمشروعات يتعلق
 ).سعودي لایر مليون ٣٫٨٠٢: ٢٠١٧ ديسمبر ٣١( ٢٠١٨ سبتمبر

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

  محتملة  التزامات  -١٩

: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠مليون لایر سعودي كما في  ٩٫٦٢٧قائمة بمبلغ  ضمانلدى المجموعة خطابات   -أ
  ).سعودي لایر مليون ٣٫٧١٢

 ي،لایر سعود مليون ٨٫٩٨٧ بمبلغ المعلومات وتقنية االتصاالت يئةھ من مصادقة طلب الشركة ، تسلمت٢٠١٧يناير  ١٨ في  -ب
 محل خالف خرىأ ريةھجو مبالغ ويتضمن ي،دور بشكل الشركة حكومية واجب دفعھا من قبل رسوم يتضمن المبلغ ذاھ
 االتصاالت بقطاعمتعلق  االختالف ھذا بأن علماً  الحكومية، الرسوم احتساب طريقة في اختالف إلى يعود والھيئة الشركة بين

 حكامواأل المستقلة اآلراء القانونية على بناء اإلدارة تعتقد ا.ھوحد الشركة يخص وال االعتيادية أعماله من كجزء بالمملكة
 وتؤكد الھيئة ھذه المبالغ غير صحيحة. إضافة إلى ذلك تطالب الشركة بأن بالمملكة االتصاالت سوق في المشابھة القضائية

 على وبناء الحكومية. احتساب الرسوم بآلية أيضا متعلقة للھيئة السابقة السنوات خالل دفعھا تم ريةھجو مبالغ باسترداد حقھا
 إضافية مخصصات أية عليه الخالف سيترتب ذاھ بأن الشركة إدارة تعتقد ال ،المسجلة والمخصصات االختالفات طبيعة ھذه

 المستقبل. في ريةھجو
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٢٣ 
 

  محتملة (تتمة) التزامات -١٩

: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠مليون لایر سعودي كما في  ٧٠٩ قائمة بمبلغ مستندية اعتماداتدى المجموعة ل   -ج
  ).سعودي لایر مليون ٤٢٠

 صافي بلغ ثحي عمالئھا، كبار ألحد بصرية ألياف شبكة بتنفيذ تقوم بموجبھا المجموعة التابعة اتفاقية شركات إحدى لدى   -د
 المستلمة المبالغ وبلغت) سعودي لایر مليون ٥٣٧: ٢٠١٧ ديسمبر ٣١( يسعود لایر مليون ٥٣٧ المنفذة األعمال الرأسمالية

 ٧٤٢: ٢٠١٧ ديسمبر ٣١في قائمة المركز المالي للمجموعة ( كإلتزامات عقد)مسجلة ( يسعود لایر مليون ٧٤٢ العميل من
يتضمن المطالبة باسترجاع المبالغ  العميل من خطاب الشركة استلمت، ٢٠١٦ مارس ٢١سعودي) وبتاريخ  لایر مليون

 ھذا وأن المستقلة التي تم الحصول عليھا بأن مطالبة العميل ال أساس لھا، القانونية راءاأل على بناء االدارة المدفوعة. تعتقد
  للمجموعة. المالية النتائج على جوھري أثر له الخالف ليس

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

ريبة الھيئة) والمتعلق بضن الھيئة العامة للزكاة والدخل (حول الربط الصادر علدى الشركة اعتراض مقدم للجنة االستئنافية    -و
. تعتقد ادارة الشركة أن النظام ٢٠١٥وحتى  ٢٠٠٤االستقطاع لرسوم استئجار شبكات المشغلين الدوليين لألعوام من 

دم تحقق وليين وكذلك على عالضريبي السعودي ال ينص على فرض ضريبة استقطاع عن خدمة استئجار شبكات المشغلين الد
مصدرية الدخل داخل المملكة العربية السعودية، لذا فإن ھذه الخدمة ال تخضع للضريبة. وبناًء على آراء المختصين في ھذا 
الشأن وطبيعة الخالف وكذلك وجود قضايا مماثلة تم البت فيھا لصالح شركات في قطاع االتصاالت، فإن إدارة الشركة ال 

 ذا الربط سيترتب عنه أي مخصصات إضافية.تعتقد بأن ھ
 

  توزيعات االرباح  -٢٠

أقرھا  والتي ،٢٠١٥ عام من الرابع الربع من ابتداء من الثالثة سنوات لفترة األرباح الشركة في توزيع سياسة مع تماشيا
أبريل  ٤بتاريخ  العامة الجمعية واعتمدتھا )٢٠١٥نوفمبر  ١٠ ھـ (الموافق١٤٣٧محرم  ٢٨بتاريخ  الشركة ادارة مجلس

وعليه ، سنوي ربع على أساس سھم لكل سعودي لایر بواقع التوزيعات من أدنى حد على على الحفاظ تقوم سياسة وھي ،٢٠١٦
مليون  ٢٫٠٠٠قدرة ، بمبلغ ٢٠١٨  من عام الثالثسوف تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساھمي الشركة عن الربع 

 ولاأل ين، علما بأن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساھميھا عن الربعلایر سعودي عن كل سھم ١لایر سعودي بواقع 
  لایر سعودي عن كل سھم . ١بواقع  لكل ربع مليون لایر سعودي ٢٫٠٠٠بمبلغ وقدرة  ٢٠١٨من عام  والثاني


