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١٥ 

 (تتمة) معلومات عامة .١
  

  (تتمة) المجموعة وأنشطة أعمال - ب
ھم  ك األس ا أن تمتل وز لھ ا يج ة، كم اھمة مقفل دودة أو مس ؤولية مح ا ذات مس ركات بمفردھ اء ش ا إنش ق لھ ك يح ن ذل فضال ع

ركا ي ش اھمة أو ذات والحصص ف ركات المس يس الش ي تأس ا ف ع غيرھ تراك م ا حق االش ا، ولھ دمج معھ ة أو تن ت أخرى قائم
  المسؤولية المحدودة او أي كيانات أخرى سواء داخل المملكة أو خارجھا.

  السياسات المحاسبية الھامة .٢
  س اإلعداداأس ١-٢

في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات  ةمعتمدالالمالي الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير  المالية عداد القوائمتم إ
  األخرى المعتمدة من الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

دأ القوائم المالية الموحدة على أساسھذه  إعداد تم ة مب ة التاريخي ك التكلف ذكر خالف ذل م ي ا ل ي السياسات ،  م ا ھو موضح ف كم
  المحاسبية أدناه.

الي ( ٢٠١٧يناير  ١م عرض قائمة مركز مالي موحدة إضافية كما في ت ر الم دوليين للتقري ارين ال ) ١٥) و (٩نتيجة تطبيق المعي
  . ٢-٣أنظر إيضاح  –
الغ ألقرب ألف لایر  الموحدة بالريال السعودي المالية القوائم عرض يتم ع المب م تقريب جمي ة للمجموعة وت ة الوظيفي وھي العمل

  م يذكر خالف ذلك.سعودي، مال
  أساس التوحيد  ٢-٢

  ). ١٦تشمل القوائم المالية الموحدة للمجموعة على البيانات المالية للشركة وشركاتھا التابعة  (والمشار اليھا في اإليضاح رقم 

  عندما يكون لدى المجموعة:تتحقق السيطرة 
درة على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركة منح المجموعة المقتالسيطرة على الشركة المستثمر فيھا (أي وجود حقوق  -

  المستثمر فيھا)
  التعرض لمخاطر، ولديھا حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتھا بالشركة المستثمر فيھا. -
 .استخدام سلطاتھا على الشركة المستثمر فيھا للتأثير على عوائدھاالمقدرة على  -

عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييداً لھذا االفتراض، فعندما يكون لدى المجموعة  وبشكل عام، ھناك افتراض بأنه ينتج
أقل من األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيھا، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق 

  الشركة المستثمر فيھا، ويشمل ذلك:والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على 
  .في الشركة المستثمر فيھا آلخريناالترتيب (الترتيبات) التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت  -
 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى. -

 .حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة -

ى وجود  تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت ائق والظروف تشير إل ا أو ال، إذا كانت الحق تسيطر على الشركة المستثمر فيھ
 تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة.

ة  عند انتقال يبدأ توحيد الشركة التابعة ى المجموعة السيطرة على الشركة التابع دانوتتوقف إل د فق ى  المجموعة عن السيطرة عل
تم الشركة التابع ات وة. ي تبعاد) أصول والتزام رادات إدراج (او إس ة  ومصاريفإي مالشركة التابع ي ت ا (أو  الت اإلستحواذ عليھ

ة للمجموعة ولحين التوقف تاريخ القوائم المالية الموحدة بدءاً من  في السنةخالل استبعادھا)  ى الشركة التابع انتقال السيطرة عل
  عن ممارسة ھذه السيطرة.

ةالشركة وإلى  مساھمي إلى يوزعالدخل الشامل اآلخر  بنودمن  بندوكل ئروالخساأ االرباحإن  وق الملكي ر المسيطرة.  حق تم غي ي
نتج عن ذلك وجود غير المسيطرة حتى لو حقوق الملكية الشركة وإلى  مساھميالدخل الشامل للشركات التابعة إلى  صافيتوزيع 

  عجز في حقوق الملكية غير المسيطرة. 
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١٦ 

 (تتمة)سات المحاسبية الھامة السيا .٢
  

  أساس التوحيد (تتمة)  ٢-٢

بية  كي تتماشىللشركات التابعة  عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية ع السياسات المحاس بية م اتھا المحاس سياس
 للمجموعة.

ة ا والمصاريفواإليرادات  جميع األصول وااللتزامات إستبعاديتم  دفقات النقدي ين شركات المجموعة والت امالت ب ة بالمع لمتعلق
  .توحيدالبالكامل عند 

ة  اتالتغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة على الشرك االتابع تم اعتبارھ  ي
ة و ة لحصص المجموع يم الدفتري ديل الق تم تع ة. ي وق ملكي امالت حق ةكمع وق الملكي ي حق ر المس ي غي رات ف تعكس التغي طرة ل

م حصص النسبية في الشركات التابعة.  يتم االال ةعتراف بأي فرق بين المبلغ الذي ت ديل بموجب ة تع وق الملكي ر المسيطرة  حق غي
  الشركة.العائدة لمساھمي مباشرة في حقوق الملكية  المستلمأو  للعوض المدفوعوالقيمة العادلة 

ى  د المجموعة السيطرة عل تم إدراج أي مكعندما تفق ة، ي ااشركة تابع ي  ئرسب أو خس ارةف ربح أو الخس ة ال دة قائم تم  الموح وي
ابقة  )٢إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألي حصة محتفظ بھا و (  )١لفرق بين (ااحتسابھا ب القيمة الدفترية الس

الغ  حقوق ملكيةة وأي الشركة التابع إلتزاماتلألصول (بما في ذلك الشھرة)، و ع المب تم احتساب جمي ر مسيطرة. ي المدرجة  غي
ة  اآلخر الدخل الشامل سابقاً ضمن ات الشركة التابع المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو قامت المجموعة باستبعاد أصول وإلتزام

أخرى من حقوق الملكية كما ھو محدد / مسموح  أو نقلھا إلى فئة الموحدة الربح أوالخسارة قائمة معاد تصنيفھا إلىبشكل مباشر (
اريخ  ي ت ابقة ف ة الس ي الشركة التابع ه ف تفظ ب تثمار مح ة ألي اس ة العادل ة). إن القيم الي المطبق به في المعايير الدولية للتقرير الم

م  للتقرير المالي الدوليمعيارالبموجب  الالحقةالعادلة عند االعتراف األولي للمحاسبة  بمثابة القيمةفقدان السيطرة تعتبر  ، )٩(رق
 التكلفة عند االعتراف األولي لالستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك. وتعتبر بمثابة ،إن وجد

  والمعدلة تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة  .٣

  بعدالمعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة الصادرة وغير السارية المفعول   ١-٣

 ) "عقود اإليجار"١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ١- ١-٣

ةوسوف  ٢٠١٦"عقود اإليجار" في يناير  )١٦للتقرير المالي رقم (المعيار الدولي  اصدارتم  تم تطبيق اًرا  ي ى المجموعة اعتب عل
دولي ٢٠١٩يناير  ١من  بة ال م ( ، ليحل محل معيار المحاس دد المع) ١٧رق ود اإليجار". يح دولي "عق ار ال م ي الي رق ر الم للتقري

ام  )١٦( ة قي أةكيفي ات وال المنش اس باالثب رضوالقي اح ع ار واالفص ود االيج ن عق بة ع ًدا للمحاس ا واح ار نموذًج وفر المعي . ي
دة عقود لجميع االلتزاماتواألصول  اثباتيتطلب من المستأجرين  والذيللمستأجر،  د اإليجار ما لم يكن م راً شھ ١٢اإليجار  عق

ود ايجارعلى أنھا  االيجارتصنيف عقود بالمؤجرون  يستمر. قيمة األصل األساسي منخفضةأو أقل أو أن  غيل عق ويل يتش  يأو تم
 وعليهبشكل مبكر  المعيار ھذاالمجموعة  تطبق. لم )١٧( المعيار المحاسبي الدولي رقم ما ھو مطبق فيدون تغيير جوھري عن 

ار المالي لتطبيق  االثرالمجموعة حاليًا بتقييم تقوم . ٢٠١٩يناير  ١في ) ١٦لتقرير المالي رقم (لالمعيار الدولي  تطبيق سيتم المعي
  .للمجموعة الموحدة  المالية القوائمعلى  )١٦للتقرير المالي رقم (الدولي 
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١٧ 

  تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة(تتمة) .٣

  (تتمة) قرير المالي الجديدة والمعدلة الصادرة وغير السارية المفعول بعدالمعايير الدولية للت  ١-٣

ةو للتقرير المالي بعض التعديالت األخرى للمعايير الدولية  ة الدولي ارير المالي ه  لجنة تفسيرات التق اريخ المشار إلي ة من الت    مطبق
  إزاء كل تعديل او تفسير :

  
  تاريخ التطبيق    التعديالت والتفسيرات

ر ليدولا رلمعياا علی تيالدتع الي للتقري  فعدلا يازام -" لماليةا دواتأل"ا )٩( مقر الم
  سلبي   ضيوتع مع قلمسبا

  ٢٠١٩يناير  ١

تعديل الخطة أو  -الموظفين"  منافع" )١٩( رقم تعديالت على معيار المحاسبة الدولي
  تقليصھا أو تسويتھا

  ٢٠١٩يناير  ١

ي  )٢٨(الدولي رقم تعديالت على معيار المحاسبي  تثمارات ف ة  تآالمنش"االس الزميل
تركة"  اريع المش ي  -والمش ل ف ة األج الح طويل آتالمص اريع  المنش ة والمش الزميل

  المشتركة

  ٢٠١٩يناير  ١

  ٢٠١٩يناير  ١  ضريبة الدخل" التأكد المحيط بمعالجات"عدم )  ٢٣رقم (التفسير 

  ٢٠٢٠يناير  ١    المفاھيمي في معايير المعايير الدولية لإلبالغ المالياإلطار  مراجعتعديالت على 

  ٢٠١٩يناير  ١      ٢٠١٧-٢٠١٥ للفترة من لمعايير الدولية للتقرير الماليالتحسينات السنوية ل

دولي  ار ال ى المعي ديالت عل رتع الي للتقري م الم دة"  )١٠( رق ة الموح وائم المالي "الق
دولي بة ال م  ومعيار المحاس ي الشركات  )٢٨(رق تثمارات ف ة "االس والمشاريع الزميل

ه أو المشروع  -المشتركة"  ابع ل تثمر والشريك الت ين المس بيع أو مساھمة األصول ب
  المشترك

اريخ  تم     ل ت تأجي
ى  ريان إل الس
ر  ل غي أج

مى  ع مس م
مال التبني ب احس

  مبكرفي وقت 

  درة والمطبقة المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة الصا   ٢-٣

  ) األدوات المالية ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ١- ٢-٣

) االدوات المالية: االعتراف ٣٩محل معيار المحاسبة الدولي ( "االدوات المالية") ٩يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
 متطلبات) ٩لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (، حيث يتناول ا٢٠١٨يناير  ١والقياس للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 قيمة انخفاض ومتطلبات التحوط محاسبة حول جديدة قواعد وتقديم المالية االلتزاماتو األصولب االعتراف وإلغاء وقياس تصنيف
  .المالية األصول

  

وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠١٧ريناي ١بأثر رجعي بدأ من  ٩قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  .)٣- ٢-٣(انظر إيضاح  السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء") "٨(
  

  ) اإليرادات من العقود مع العمالء١٥لتقرير المالي رقم (الدولي لالمعيار  ٢- ٢-٣

اء١١المتعلقة به محل معيار المحاسبة الدولي رقم ( والتفسيرات) ١٥المالي رقم ( للتقريريحل المعيار الدولي  ود اإلنش "، ات) "عق
ار  .للتقرير الماليير الدولية معايلل تفسيراتمن  ما) "اإليرادات" وما يتصل بھ١٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( ذا المعي ويطبق ھ

ى خمس على جميع االيرادات الناشئة عن العقود مع العمالء، ما لم تكن ھذه العقود ضمن نطاق معايير اخرى.  ار عل ويعتمد المعي
  الناشئة عن العقود مع العمالء. خطوات لالعتراف باإليرادات 

اير ١بأثر رجعي بدأ من  ١٥قرير المالي رقم قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للت دولي  ٢٠١٧ين ار المحاسبي ال ا للمعي وفقً
  .)٣-٢-٣(انظر إيضاح  اء"ة واألخطالسياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبي) "٨رقم (
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١٨ 

  تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة (تتمة) .٣

  المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة الصادرة والمطبقة (تتمة) ٢-٣

  تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة أثر   ٣- ٢-٣

والذي نتج عنه ) بأثر رجعي، ١٥والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم () ٩المالي رقم ( للتقرير المعيار الدوليتطبيق  عةولمجمدت اعتما
  ما يلي: تعديالت تمثل إعادة قياس وإعادة تصنيف ك

 :٢٠١٧ يناير ١بنود قائمة المركز المالي الموحدة كما في  -
  

 حسب التعديل قبل  
 المحاسبة معايير

   الدولية
 ٣٩و ١٨  رقم

  
اتجة عن تعديالت ن

تطبيق معيار التقرير 
  ٩المالي رقم 

  
تعديالت ناتجة عن 

تطبيق معيار التقرير 
  ١٥المالي رقم 

التعديل حسب  بعد  
المعايير الدولية 

للتقرير المالي رقم 
  ٩و ١٥

  )ب(  وشھرةأصول غيرملموسة 

  
٧٫٨٤٠٫٤٤٣  

   
- 

 
)٥٨١٫٢٩٥( 

 
٧٫٢٥٩٫١٤٨ 

 ١٫١٣١٫٠٨٥  ١٫١٣١٫٠٨٥  -   -  )    ب(          تكاليف العقد          
 ٦٫٠٨٤٫٦٢٢  ٦٫١٣٧٫٢٠٣  )٥٢٫٥٨١(   -   )ج(              أصول العقد      

 ١٤٫٣٣٥٫٥١١   )٥٫٦٥١٫٣٠١(  ٢١٨٫٦٦٣   ١٩٫٧٦٨٫١٤٩   )ج،أ(  مدينون تجاريون واخرون

 ٧٣٫٨٤٨٫١٢٢  )٣٢٠٫٠٤٣(  )١٣١(   ٧٤٫١٦٨٫٢٩٦   )ھـ(                           أخرى

 ١٠٢٫٦٥٨٫٤٨٨  ٧١٥٫٦٤٩  ١٦٥٫٩٥١   ١٠١٫٧٧٦٫٨٨٨  اجمالي األصول  

 ١٣٫٩٠٨٫٣٨٨  ٢٣٫٩٧٢  )١٫١٤٥(   ١٣٫٨٨٥٫٥٦١   دائنون تجاريون واخرون 
 ٣٫٧٣٧٫٥٢٧  ٣٫٧٣٧٫٥٢٧  -   -   )د(        التزامات العقد        
 ٧٥١٫٧٩٣  )٣٫٥١٠٫٨٢٥(  -   ٤٫٢٦٢٫٦١٨   )د(       إيرادات مؤجلة       

 ٢٢٫٣١٨٫٣١٣  )٣٢٫٠٦٥(  -   ٢٢٫٣٥٠٫٣٧٨   أخرى

 ٤٠٫٧١٦٫٠٢١  ٢١٨٫٦٠٩  )١٫١٤٥(   ٤٠٫٤٩٨٫٥٥٧  اجمالي االلتزامات 

) د) (ب(          األرباح المبقاه     

  
٣١٫٨٧٧٫١٨٨  

   
١٦٧٫٠٩٦ 

 
٥٧٧٫٩٣١ 

 
٣٢٫٦٢٢٫٢١٥ 

 ٢٩٫٣٢٠٫٢٥٢  )٨٠٫٨٩١(  -   ٢٩٫٤٠١٫١٤٣   أخرى

 ١٠٢٫٦٥٨٫٤٨٨  ٧١٥٫٦٤٩  ١٦٥٫٩٥١   ١٠١٫٧٧٦٫٨٨٨  الملكية اجمالي االلتزامات وحقوق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  



  شركة االتصاالت السعودية
  سعودية) شركة مساھمة(
  

  )(تتمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح
  مالم يذكر خالف ذلك) –(جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية 

 

١٩ 

  تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة (تتمة) .٣

  المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة الصادرة والمطبقة (تتمة) ٢-٣

  (تتمة)أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة  ٣- ٢-٣

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

 حسب التعديل قبل  
 المحاسبة معايير

   الدولية
 ٣٩و ١٨  رقم

تعديالت ناتجة عن   
تطبيق معيار 
    التقرير المالي

  ٩رقم 

  
تعديالت ناتجة عن 

تطبيق معيار التقرير 
  ١٥المالي رقم 

التعديل حسب  بعد  
ية المعايير الدول
      للتقرير المالي

  ٩و ١٥رقم 

  )ب(  وشھرةأصول غيرملموسة 

  
٧٫٧٧٣٫٨٣٩  

   
- 

 
)٥٩٩٫٢٦٤( 

 
٧٫١٧٤٫٥٧٥ 

 ١٫٠٩١٫٢٥٤  ١٫٠٩١٫٢٥٤  -   -  )   ب( تكاليف العقد                   
 ٥٫٤٨٨٫٠٥٣  ٥٫٥٤١٫١٢٥  )٥٣٫٠٧٢(   -   )ج(  أصول العقد                  
 ٢٠٫٣٦٨٫٥٣١  )٥٫٤٠٦٫٦٢٥(  ٢٢٥٫٧٣٢   ٢٥٫٥٤٩٫٤٢٤   )جأ،( ون مدينون تجاريون واخر

 ٧٤٫٣٥٩٫٦٦٠  )٤٢٩٫٨٨١(  -   ٧٤٫٧٨٩٫٥٤١   )ھـ(                           أخرى

 ١٠٨٫٤٨٢٫٠٧٣  ١٩٦٫٦٠٩  ١٧٢٫٦٦٠   ١٠٨٫١١٢٫٨٠٤  اجمالي األصول  

 ١٣٫١٥٥٫٩٢٧  )٦٧٠٫٤٢٨(  )١٫٤٥١(   ١٣٫٨٢٧٫٨٠٦   )ھـ( دائنون تجاريون واخرون 
 ٤٫٠٣٤٫٨٦٠  ٤٫٠٣٤٫٨٦٠  -   -   )د(     التزامات العقد           

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

 ٢٦٫٤٠٢٫٩٩٩  )١٫٨٠٣(  -   ٢٦٫٤٠٤٫٨٠٢   أخرى

 ٤٤٫٦٨٠٫٤٩٢  )١٨٦٫١٨٨(  )١٫٤٥١(   ٤٤٫٨٦٨٫١٣١  اجمالي االلتزامات

 ٣٤٫٦٣٧٫٧٩١  ٤٥٤٫٣٦٣  ١٧٣٫٠١٦   ٣٤٫٠١٠٫٤١٢   ) د) (ب(         ح المبقاه   األربا

 ٢٩٫١٦٣٫٧٩٠   )٧١٫٥٦٦(  ١٫٠٩٥   ٢٩٫٢٣٤٫٢٦١    أخرى

 ١٠٨٫٤٨٢٫٠٧٣  ١٩٦٫٦٠٩  ١٧٢٫٦٦٠   ١٠٨٫١١٢٫٨٠٤   اجمالي االلتزامات وحقوق الملكية
  
  
  
  
 

 :٢٠١٧ ديسمبر ٣١في  المنتھية للسنةبنود قائمة الربح او الخسارة الموحدة  -
 
  

 حسب التعديل قبل
 المحاسبة معايير
      رقم الدولية
 ٣٩و ١٨

  

تعديالت ناتجة عن 
تطبيق معيار التقرير 

  ٩المالي رقم 

  

تعديالت ناتجة عن 
تطبيق معيار التقرير 

  ١٥المالي رقم 

  

التعديل حسب المعايير  بعد
    الدولية للتقرير المالي

   ٩و ١٥رقم 

  ٥٠٫٦٦١٫٣٣٥  )٨٥٫٣٤٠(  -   ٥٠٫٧٤٦٫٦٧٥  (ج)                   اإليرادات 
 )٢٢٫١٠٥٫٩٢٦(  )٨٥٠٫٤٤٩(  -   )٢١٫٢٥٥٫٤٧٧()  ب(     تكلفة اإليرادات       

  )٥٫٦٠٨٫٦٣٤(   ١١٢٫٠٣٠  ٥٫٦١٦   )٥٫٧٢٦٫٢٨٠()  (بمصاريف بيعية وتسويقية
 )٤٫٥١٦٫٠٢٩(  )٤٤٫٤٥٦(  -   )٤٫٤٧١٫٥٧٣( مصاريف عمومية وإدارية   

 )٧٫٤٤٤٫٧٣٥(  ٧٦٣٫٦٢٥  -   )٨٫٢٠٨٫٣٦٠()  ب(      االستھالك واالطفاء
 )٣٥٣٫٥٤٢(  -  ٦٥٧   )٣٥٤٫١٩٩( تكاليف التمويل

  )٣٦٣٫٧٩٦(   )٢٫٧٩٢(  )٣٥٣(   )٣٦٠٫٦٥١(  أخرى

 ١٠٫٢٦٨٫٦٧٣  )١٠٧٫٣٨٢(   ٥٫٩٢٠    ١٠٫٣٧٠٫١٣٥ ربح الصافي 
 

  
 
  
 
 
  
 
  



  شركة االتصاالت السعودية
  سعودية) شركة مساھمة(
  

  )(تتمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح
  مالم يذكر خالف ذلك) –(جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية 

 

٢٠ 

  ية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة (تتمة)تطبيق المعايير الدول .٣

  المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة الصادرة والمطبقة (تتمة) ٢-٣

  أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة (تتمة)  ٣- ٢-٣

  

 :٢٠١٧ ديسمبر ٣١المنتھية في  للسنةالموحدة  الدخل الشاملبنود قائمة  -
  

 بحس التعديل قبل
 المحاسبة معايير
    رقم الدولية
 ٣٩ و ١٨

تعديالت ناتجة عن   
تطبيق معيار 

التقرير المالي رقم 
٩  

تعديالت ناتجة   
عن تطبيق 

معيار التقرير 
  ١٥المالي رقم 

التعديل حسب  بعد  
المعايير الدولية 

للتقرير المالي رقم 
   ٩ و ١٥

             
  ١٠٫٢٦٨٫٦٧٣  )١٠٧٫٣٨٢(  ٥٫٩٢٠   ١٠٫٣٧٠٫١٣٥  صافي الربح

بنود لن يعاد تصنيفھا الحقا الى قائمة الربح أو 
   :الخسارة الموحدة

   
 

 
 

  )١١٧٫٣٦١(  -  -    )١١٧٫٣٦١( إعادة قياس مخصص مكافأة نھاية الخدمة

 من الملكية ألدوات العادلة القيمة في التغيرات
  - االخر الشامل الدخل خالل

   
٩٠٫٥٥٧ 

 
- 

 
٩٠٫٥٥٧ 

 الى الحقا تصنيفھا يعاد لن التي البنود اجمالي
  )١١٧٫٣٦١(  الموحدة الخسارة أو الربح قائمة

 
٩٠٫٥٥٧  

 
-  

 
)٢٦٫٨٠٤(  

 أو الربح قائمة الى الحقا تصنيفھا سيعاد بنود
    :الموحدة الخسارة

   
 

 
 

 ٦٫٨٧٥  -   ٢٤٫٨٣٧   )١٧٫٩٦٢(  فروقات ترجمة العمالت األجنبية
 الملكية ألدوات العادلة القيمة في التغيرات

  ٩٠٫٥٥٧  المتاحة للبيع
 

)٩٠٫٥٥٧(  
 

-  
 

-  
 االخرى الشاملةالخسارة  بنود من حصة

 المشترك، المشروع وشركات الزميلة للشركات
  -صافي

 

)٣٠٫٦٠٣( 

 

- 

 

)٣٠٫٦٠٣( 
يعاد تصنيفھا الحقا الى س التيبنود ال إجمالي

  ٧٢٫٥٩٥  قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
 

)٩٦٫٣٢٣(  
 

-  
 

)٢٣٫٧٢٨(  

 )٥٠٫٥٣٢(  -  )٥٫٧٦٦(   )٤٤٫٧٦٦( ىاالخر ةالشاملالخسارة  

 ١٠٫٢١٨٫١٤١  )١٠٧٫٣٨٢(   ١٥٤    ١٠٫٣٢٥٫٣٦٩ اجمالي الدخل الشامل 
  
  

 :٢٠١٧ ديسمبر ٣١المنتھية في  للسنةبنود قائمة التدفقات النقدية الموحدة  -
  

 معايير حسب التعديل قبل
   رقم الدولية المحاسبة

 ٣٩و ١٨

  

  ت التعديال   

التعديل حسب المعايير  بعد  
   الدولية للتقرير المالي 

   ٩و ١٥رقم 

 ١٥٫٩١٦٫٠٥١  )٧٨٤٫١٠٤(   ١٦٫٧٠٠٫١٥٥  صافي النقد من األنشطة التشغيلية
 )٧٫٠٠٥٫٦٣٧(  ٧٨٤٫١٠٤   )٧٫٧٨٩٫٧٤١( صافي النقد المستخدم في االنشطة االستثمارية

 )٩٫٩٨٠٫١٨٢(  -   )٩٫٩٨٠٫١٨٢( صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية 
  
  

  
 
  
  
 
  
  



  شركة االتصاالت السعودية
  سعودية) شركة مساھمة(
  

  )(تتمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح
  مالم يذكر خالف ذلك) –(جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية 

 

٢١ 

  تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة (تتمة) .٣

  المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة الصادرة والمطبقة (تتمة) ٢-٣

  أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة (تتمة) ٣- ٢-٣

  ) :٩ر الدولي للتقرير المالي رقم (تغيرات نتيجة تطبيق المعيا
  
 وااللتزامات باالصولتأثيًرا كبيًرا على السياسات المحاسبية للمجموعة المتعلقة  )٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (يكن لتطبيق  لم

   .في القيمة فيما عدا إعادة تصنيف فئات األصول المالية الخاصة بالمجموعة والمتطلبات الجديدة لالنخفاض المالية
  

) باإلضافة الى فئات القياس الجديدة وفقا للمعيار ٣٩يوضح الجدول التالي فئات القياس االصلية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (
  م :٢٠١٧يناير  ١) لفئة األصول المالية الخاصة بالمجموعة كما في ٩الدولي للتقرير المالي رقم (

  

التصنيف األساسي وفقا   
المحاسبة الدولي  لمعيار

  )٣٩رقم (

التصنيف الجديد وفقا  
للتقرير للمعيار الدولي 

  )٩رقم ( المالي

القيمة الدفترية 
األساسية وفقا 

لمعيار المحاسبة 
 )٣٩الدولي رقم (

 
  
  
  

القمية الدفترية 
الجديدة وفقا للمعيار 

 للتقرير الماليالدولي 
  )٩رقم (

              االصول المالية  
              

بالقيمة العادلة من خالل   استثمارية متنوعة  محفظةاستثمارات في 
   قائمة الربح او الخسارة

الل ن خ ة م ة العادل بالقيم
  الربح او الخسارة

٣٫٩٨٦٫١٠٤    ٣٫٩٨٦٫١٠٤  

  ١٤٫٣٣٥٫٥١١    ١٩٫٧٦٨٫١٤٩  بالتكلفة المطفأة   قروض وذمم مدينة   )ج،أمدينون تجاريون وآخرون (
  ٢٫٧٣١٫٩١٤  ٢٫٧٣١٫٩١٤  بالتكلفة المطفأة   قروض وذمم مدينة   ابحات وصكوك استثمارات في مر
  ٧٠١٫٠٨٨  ٧٠١٫٠٨٨  بالتكلفة المطفأة   قروض وذمم مدينة   استثمارات أخرى 

  ١٥٫٠٠٤٫٤٩٠  ١٥٫٠٠٤٫٤٩٠  بالتكلفة المطفأة   قروض وذمم مدينة   مرابحات قصيرة االجل
 ٣٫٦٣١٫٢٠٢ ٣٫٦٣١٫٢٠٢ بالتكلفة المطفأة   ينةقروض وذمم مد   نقد وارصدة لدى البنوك

الل   ستثمارات متاحة للبيعا   استثمارية  صناديقاستثمارات في  ن خ ة م ة العادل بالقيم
  الدخل الشامل االخر 

٤١٥٫٠٠٥    ٤١٥٫٠٠٥  

  انخفاض قيمة األصول الماليةأ. 
 المتكبدة اإلئتمانية الخسارة نموذج بدل االئتمانية المتوقعة الخسارة نموذج دام) إستخ٩رقم ( الماليةللتقرير  المعيار الدولي يتطلب
  .)٣٩( رقم الدولي معيار المحاسبة بموجب

  
  )١٥تغيرات نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

  

  . تكاليف العقد ب
  

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

مة المركز المالي الموحد. تعتبر تكاليف تم رسملتھا كتكاليف عقود وتدرج كأصول في قائ )١٥المالي رقم ( للتقريرالدولي المعيار 
 العمولة بمثابة تكلفة للحصول على العقد النھا تكاليف إضافية وتتوقع المجموعة استردادھا. في حين تعتبر تكاليف خدمة التركيب

ليف المتكبدة للوفاء بالعقد بمثابة تكلفة للوفاء بالعقد مع العميل وال تقع ھذه التكاليف ضمن نطاق معيار اخر، وتعترف المجموعة بالتكا
  كأصول فقط إذا كانت تلك التكاليف تستوفي جميع المعايير التالية:

  . التكاليف تتعلق بشكل مباشر بعقد (أو بعقد محدد متوقع).١
  ستقبل.  . التكاليف تحقق أو تحسن موارد للمجموعة سيتم استخدامھا في الوفاء (أو االستمرار بالوفاء) بالتزامات األداء في الم٢
  . من المتوقع أن يتم إسترداد التكاليف.٣
  
  



  شركة االتصاالت السعودية
  سعودية) شركة مساھمة(
  

  )(تتمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح
  مالم يذكر خالف ذلك) –(جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية 

 

٢٢ 

  تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة (تتمة) .٣

  المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة الصادرة والمطبقة (تتمة) ٢-٣

  أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة (تتمة) ٣-٢-٣

  (تتمة)) ١٥تيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (تغيرات ن
  
  . اصول العقد ج
  

) إذا حولت المجموعة سلع أو خدمات إلى عميل قبل أن يقوم العميل بدفع العوض أو قبل ١٥وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
استثناء أية مبالغ مستحقة التحصيل. أصل العقد ھو حق استحقاق السداد، يجب على المجموعة عرض العقد على انه اصل عقد، ب

عميل. لم يكن ھناك أي تعديل جوھري بسبب ھذا التغيير، الالمجموعة في عوض مقابل سلع أو خدمات قامت المجموعة بتحويلھا الى 
  وأصول العقد.باستثناء إعادة تصنيف بين مبالغ مستحقة التحصيل 

 

  . التزامات العقدد
  

  تراكات المدفوعة مقدًما شإيرادات اال
  

سابقا كانت المجموعة تسجل إيرادات االشتراكات المدفوعة مقدًما على أساس "األشھر" ونتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
   .) تم التسجيل على أساس "األيام" ونتج عن ذلك زيادة في تكاليف التزامات العقود وانخفاض في األرباح المبقاه١٥رقم (

  

  رسوم التركيب 
  

للتقرير  الدولي للمعيار ووفقا التركيب. اكتمال عملية عند مقدما بااليرادات االعتراف ) تم١٨رقم ( الدولي معيار المحاسبة بموجب 
 إجمالي بالتركيب إلى تتعلق واحدة رسوم لمرة إضافة يتم وبالتالي، منفصل أداء كالتزام التركيب خدمة يتم اعتبار لم )١٥رقم ( المالي
  .االعتراف بااليرادات توقيت أدى لتغيير مما الخدمة، فترة تقديم مدى على بھا ويتم االعتراف المعاملة سعر

  
   إعادة تصنيفھـ. 

  .)١٥لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (اوتعديالت ناتجة من تطبيق  إعادة تصنيف
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٢٣ 

  الي الجديدة والمعدلة (تتمة)تطبيق المعايير الدولية للتقرير الم .٣

  المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة الصادرة والمطبقة   ٣-٣

الي للتقريرالتعديالت األخرى على المعايير الدولية  بعض   ة التفسيرات الم نة ولجن دتھا المجموعة خالل الس ي اعتم م  الت ول
  :يكن لھا اثر جوھري

 تاريخ    التعديالت والتفسيرات
  التطبيق

  ٢٠١٨يناير  ١  بعملة اجنبية والعوض المستلم او المدفوع مقدما المعامالت ) ٢٢( رقم التفسير

داد  دولي إلع ار ال ى المعي ديالت عل رتع الي التقري م  الم ھم" )٢(رق اس الس ى أس دفع عل ": ال
  توضيح تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسھم 

  ٢٠١٨يناير  ١

م  للتقريرلي تعديالت على المعيار الدو أمين"  )٤(المالي رق ود الت دولي  -"عق ار ال ق المعي تطبي
م  للتقرير دولي  )٩(المالي رق ار ال ع المعي ة" م ر"األدوات المالي م  للتقري الي رق ود  )٤(الم "عق
  تأمين"

اير  ١  ٢٠١٨ين
  (اختياري)

  ٢٠١٨يناير  ١  ع العمالء""اإليرادات من العقود م) ١٥( رقم المالي للتقريرإيضاحات حول المعيار الدولي 

 نبشأ ضيحوت": يةرلعقاا راتالستثما"ا) ٤٠( مقر ليدولا لمحاسبةا رمعيا علی تيالدتع
  ريستثماا رعقا نمأو  لیإ راتلعقاا تيالوتح

  ٢٠١٨يناير  ١

  ٢٠١٨يناير  ١  ٢٠١٦-٢٠١٤لمعايير الدولية للتقرير المالي للفترة من التحسينات السنوية ل
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٢٤ 

 السياسات المحاسبية الھامة ملخص  .٤

  عمليات تجميع األعمال ١-٤

اس العوض  تم قي ل السيطرة للمجموعة. ي دما تنتق ك عن يتم المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ وذل
ل المجموعة، المحول بالقيمة ال ة من قب عادلة، التي يتم احتسابھا على أنھا مجموع القيم العادلة بتاريخ االستحواذ لألصول المحول

درة  ة الُمص وق الملكي ى حق افة إل ابقين باإلض ا الس تحوذ عليھ ركة المس الكي الش اه م ة تج دتھا المجموع ي تكب ات الت واإللتزام
ى الشر ى السيطرة عل ل الحصول عل تحواذ للمجموعة مقاب ات االس ة بعملي اليف المتعلق راف بالتك تم االعت ا. ي تحوذ عليھ كة المس

  عند تكبدھا. قائمة الربح أو الخسارة الموحدةعموماً في 

ا من أجل التصنيف  د بھ م التعھ ي ت ة الت ات المالي يم األصول واإللتزام وم بتقي ال، تق ى أعم عندما تقوم المجموعة باإلستحواذ عل
ك فصل والتخصيص المالئم وف اريخ اإلستحواذ. ويشمل ذل ي ت ا ف قاً لبنود العقد والظروف اإلقتصادية والشروط ذات الصلة كم

  المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالية أخرى في العقد الرئيسي من قبل الجھه المستحوذه.

تي تم التعھد بھا بقيمتھا العادلة بتاريخ في تاريخ االستحواذ، يتم االعتراف باألصول المستحوذ عليھا القابلة للتحديد واإللتزامات ال
  االستحواذ، باستثناءات محدودة.

ي  ا ف ر مسيطر عليھ غ أي حصص غي ي مجموع العوض المحول، ومبل ادة ف ا الزي ى أنھ تحواذ عل يتم قياس الشھرة بتاريخ اإلس
ة المح وق الملكي اريخ اإلستحواذ لحصة حق ي ت ي االعمال المستحوذ عليھا، والقيمة العادلة ف ل المجموعة ف ابقاً من قب ا س تفظ بھ

د  ة للتحدي ا القابل تحوذ عليھ ول المس تحواذ لألص اريخ اإلس ي ت الغ ف افي المب ن ص دت) ع ا (إن وج تحوذ عليھ ال المس األعم
ادة  ة إع ام عملي د إتم ا. وبع رض تحملھ ات المفت يمواإللتزام تحواذ التقي اريخ اإلس ة بت ة العادل اوزت صافي القيم ال تج ي ح ، وف

يطرة لألص ر مس غ أي حصص غي ول القابلة للتحديد المستحوذ عليھا واإللتزامات التي تم تحملھا مجموع العوض المحول، ومبل
ي  ل المجموعة ف ابقاً من قب في االعمال المستحوذ عليھا، والقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ لحصة حقوق الملكية المحتفظ بھا س

ة  األعمال المستحوذ عليھا (إن وجدت)، ا وكاف ة األصول المستحوذ عليھ راف بكاف م االعت ا ت يم إذا م ادة تقي فتقوم المجموعة بإع
اريخ  ي ت ا ف رف بھ الغ المعت اس المب ي قي تخدمة ف راءات المس ة اإلج تم مراجع كل الصحيح وي ا بالش م تحملھ ي ت ات الت االلتزام

  االستحواذ.

االعتراف صول المستحوذ عليھا عن إجمالي العوض المحول عندھا يتم إذا ما زالت نتيجة إعادة التقييم تظھر زيادة في صافي األ
  .الموحدة االرباح أوالخسائر قائمة من صفقة شراء مربحة ضمن بربح 

ة  بعد االعتراف المبدئي، تقاس الشھرة بالتكلفة مطروحاً منھا الخسائر المتراكمة النخفاض القيمة. ولغرض فحص انخفاض القيم
دمج للشھرة المكتسبة من  تفيد من ال ع أن تس د متوق دة للنق ى وحدات مول ا عل يتم توزيعھ تجميع األعمال ومن تاريخ االستحواذ، س

  بغض النظر عما إذا كانت األصول األخرى أو االلتزامات المستحوذ عليھا قد تم تخصيصھا لتلك الوحدات.

ددة  د المح دة للنق ى الوحدات المول بة عل ع الشھرة المكتس تم توزي م ي تم فحص إذا ل ن ي دئي، فل ال االحتساب المب دم اكتم بسبب ع
ى  ة للشھرة عل ة الدفتري ع القيم انخفاض قيمة الشھرة المبدئية إال إذا توفرت مؤشرات النخفاض القيمة تمكن المجموعة من توزي

ى  الوحدات المولدة للنقد أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد التي متوقع أن تستفيد من منافع دمج األعمال. أينما تم توزيع شھرة عل
ة  تبعدة سوف تظھر ضمن القيم الوحدة المولدة للنقد وتم استبعاد جزء من عمليات ھذه الوحدة فإن الشھرة المرتبطة بالعملية المس

تم قياس اءاً الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة من استبعاد ھذه العملية. إن الشھرة المستبعدة في مثل ھذه الظروف ي ھا بن
  على قيمة مماثلة للعملية المستبعدة والجزء المتبقي من الوحدة المولدة للنقد.

ي  أة ف إن حقوق الملكية غير المسيطرة التي تمثل حصة ملكية حالية وتخول مالكيھا امتالك حصة تناسبية في صافي أصول المنش
الغ المعترف  لحصة التناسبية لحقوق الملكية غير المسيطرةحالة التصفية يمكن قياسھا بشكل أولي إما بالقيمة العادلة أو با ي المب ف

دة. ى ح ة عل ل معامل ار أساس ك تم اختي ا. ي تحوذ عليھ أة المس ي المنش د ف ة للتحدي ا لصافي األصول القابل واع  بھ اس األن تم قي وي
ايي ي المع ق االسس المحددة  ف ة أو وف ة العادل الي األخرى، إذا األخرى لحقوق الملكية غير المسيطرة بالقيم ة للتقريرالم ر الدولي

  انطبقت.
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 (تتمة) السياسات المحاسبية الھامة ملخص  .٤

 عمليات تجميع األعمال (تتمة) ١-٤

تم (ان وجد) يتم قياس المقابل المحتمل دفعه  الي. ي إلتزام م ة أو ك بقيمته العادلة في تاريخ االستحواذ ويتم تصنيفه إما كحقوق ملكي
ارة الحقاً إعادة قياس الم ربح أو الخس ة ال ي قائم ة ف ة العادل ي القيم بالغ المصنفة كإلتزام مالي بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات ف

بة عن التسوية  تم المحاس الموحدة. وفي الحالة التي يتم فيھا تصنيف المقابل المحتمل على أنه حقوق ملكية عندھا ال يُعاد قياسه وي
  ضمن حقوق الملكية. 

تم عم دما ت أة عن ي المنش ابقاً ف ا س تفظ بھ ة المح وق الملكي ي حق ة ف اس حصة المجموع تم قي ل، ي ى مراح ال عل ع األعم ة تجمي لي
ربح  ة ال ي قائم ارة، إن وجدت، ف المستحوذ عليھا بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ، ويتم االعتراف بما ينتج من مكسب أو خس

دخل . إن المبالغ الناشئة عن االموحدة أو الخسارة لحصص في المنشأة المستحوذ عليھا قبل تاريخ االستحواذ والمدرجة سابقاً في ال
ك  قائمة الربح أو الخسارة الموحدةالشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفھا إلى  تبعاد تل م اس و ت ا ل في حال كانت ھذه المعالجة مالئمة فيم

  الحصص.

ى نھ ال حت ع األعم ة لتجمي بة المبدئي ل المحاس م تكتم وم إذا ل ع، فتق ا التجمي ي حدث فيھ رة الت كل الفت ي تش ر والت رة التقري ة فت اي
د  ي ال تزي ھا، والت رة قياس المجموعة بعرض البنود التي لم تكتمل عملية احتسابھا بقيمة مؤقتة في القوائم المالية الموحدة. خالل فت

ات عن مدة سنة من تاريخ االستحواذ، يتم تعديل القيمة المؤقتة المعترف فيھا ب أثر رجعي لكي تعكس المعلوم تحواذ ب اريخ االس ت
ؤثراً  ك سيكون م أن ذل د ب م التأك اريخ االسحتواذ وإذا ت ي ت التي تم الحصول عليھا حول الحقائق والظروف التي كانت موجودة ف

االعتراف بأص وم المجموعة ب اس تق رة القي اريخ. خالل فت ك الت اراً من ذل ا اعتب رف بھ الغ المعت ول أو إلتزامات على قياس المب
ك  ين أن ذل إضافية إذا تم الحصول على معلومات جديدة حول وجود حقائق أو ظروف كانت موجودة في تاريخ االستحواذ وإذا تب

راف ب ه االعت ى  األصولسينتج عن اس بمجرد حصول المجموعة عل رة القي اريخ. وتنتھي فت ك الت اراً من ذل ات إعتب أو االلتزام
ت تس ي كان ات الت ة المعلوم دم إمكاني ا بع رد علمھ تحواذ، أو بمج اريخ االس ي ت ي ُوجدت ف ائق والظروف الت ول الحق ا ح عى لھ

 الحصول على معلومات أكثر.
  

  االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  ٢-٤

ا. ا ام ھو الشركة الزميلة ھي شركة تمارس المجموعة عليھا تأثيراً ھاماً وليست مسيطرة أو لديھا سيطرة مشتركة عليھ أثير الھ لت
ر سيطرة او سيطرة  قدرة المجموعة على المشاركة في القرارات والسياسات المالية والتشغيلية في الشركة المستثمر بھا، والتعتب

  .على تلك السياسات مشتركة

ديھاالمشروع المشترك ھو ترتيب مشترك  ا أن ل ي  والذي يكون بموجبه للمجموعة سيطرة مشتركة على ذلك الترتيب كم الحق ف
ا السيطرة ال .مشتركال الترتيب صافي أصول ى الترتيب سيطرةللمشتركة ھي المشاركة التعاقدية المتفق عليھ ي عل د، والت  تتواج

ي  .المشاركين في السيطرةموافقة باإلجماع من األطراف ال ذات الصلةفقط عندما تتطلب قرارات بشأن األنشطة  إن االعتبارات ف
تثمر  –بشكل مباشر أو غير مباشر  –والسيطرة المشتركة ھي االحتفاظ تحديد التأثير الھام  بنسبة من حق التصويت للشركة المس

ك  ي ذل ا ف ي صنع السياسات، بم اركة ف ا، المش تثمر فيھ فيھا، التمثيل في مجلس اإلدارة أو جھات حوكمة مماثلة في الشركة المس
التوزيعات االخرى، المعامالت الجوھرية بين المجموعة والمنشاة المستمر  المشاركة في القرارات المتعلقة بتوزيعات االرباح أو

 فيھا، تبادل الموظفين االداريين أو توفير المعلومات التقنية االساسية. 

ة القوائم المالية لشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة في تتم المحاسبة عن االستثمارات في ا تخدام طريق الموحدة للمجموعة بإس
ة أو الاالستثمار في يتم االعتراف بطريقة حقوق الملكية، ل اوفق. حقوق الملكية ز الشركات زميل ة المرك ي قائم تركة ف مشاريع مش
دةبالتكلفة ويتم تعديله الحقا لالعتراف بحصة المجموعة في مبدئيا  ةالمالي الموحد دخل الشامل  قائمة الربح أو الخسارة الموح وال

ة ركة الزميل ر للش ة  اآلخ د حص دما تزي تثمارات. عن افي االس ة ص ي قيم اض ف ا أي انخف اً منھ تركة مطروح اريع المش أو المش
المجموعة في خسائر الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة عن حصة ملكيتھا في تلك الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة 

اريع  منجزءاً (التي تتضمن أي حصص طويلة اآلجل، في جوھرھا، تشكل  ة أو مش صافي استثمار المجموعة في شركات زميل
  مشتركة)، تتوقف المجموعة عن االعتراف بحصتھا في الخسائر اإلضافية. 

 



  شركة االتصاالت السعودية
  سعودية) شركة مساھمة(
  

  )(تتمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح
  مالم يذكر خالف ذلك) –(جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية 

 

٢٦ 

 (تتمة) السياسات المحاسبية الھامة ملخص  .٤

  االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة (تتمة) ٢-٤

ة أو يتم االعتراف بالخسائر اإلضافية واثباتھا كالتزامات ف ة أو متوقع ات قانوني دى المجموعة التزام قط إلى الحد الذي يكون فيه ل
  قامت بتسديد دفعات بالنيابة عن الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة. 

در  يتم إستبعاد المكاسب أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة أو المشروع المشترك بق
  صة المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.ح

ذي تتم  اريخ ال دءاً من الت ة ب وق الملكي ة حق ق طريق تركة وف ة أو المشاريع المش ي الشركات الزميل المحاسبة عن االستثمارات  ف
ي شركة تثمار ف ى االس ة أو مشروع  أصبحت فيه الشركة المستثمر بھا شركة زميلة أو مشروع مشترك. عند االستحواذ عل زميل

د  ة للتحدي ات القابل ة لألصول واإللتزام ة العادل مشترك، فإن أي زيادة في تكلفة االستثمار على حصة المجموعة من صافي القيم
  يتم االعتراف بھا كشھرة ضمنية، وتدرج ضمن القيمة الدفترية لالستثمار. 

ة ل ة العادل ي صافي القيم د يتم اثبات الزيادة في حصة المجموعة ف تثمار، بع ة االس د عن تكلف ة للتحدي ات القابل ألصول واإللتزام
 . سنة االستحواذفي  قائمة الربح أو الخسارة الموحدةإعادة التقييم، مباشرة في 

ة  للتقرير المالييتم تطبيق متطلبات المعايير الدولية  ي القيم ارة انخفاض ف ة خس راف بأي ان من الضروري االعت لتحديد ما إذا ك
ا يت ترك. فيم روع مش ة أو مش ركة زميل ي ش ة ف تثمار المجموع ق باس أو  ميلةز کةرش في رلالستثما يةرفتدلا لقيمةا رختباا ميتعل

  .)٦-١٧-٣إيضاح رقم ( في ورةکذلما للسياسة فقاًو لقيمةا ضنخفاا ديدلتح ركمشت روعمش

ه ا ذي يتوقف في اريخ ال ة أو مشروع تتوقف المجموعة عن أستخدام طريقة حقوق الملكية من الت ه شركة زميل تثمار عن كون الس
  مشترك، أو عندما يتم تصنيف االستثمار كمحتفظ به للبيع. 

عندما تقوم المجموعة بتخفيض حصتھا في شركة زميلة أو مشروع مشترك وال زالت المجموعة مستمرة بإستخدام طريقة حقوق 
ذلك الملكية، فإنه يجب على المجموعة أن تعيد تصنيف المكسب أو الخ ق ب سارة المثبت سابقاً ضمن الدخل الشامل االخر، والمتعل

ات الموحدة اإلنخفاض في قائمة الربح أو الخسارة ، إذا كان ھذا التصنيف للمكسب والخسارة يتضمن إستبعاد األصول أو اإللتزام
  ذات العالقة.

ائر عندما تقوم أي منشأة ضمن المجموعة بالتعامل مع شركة زميلة أومشروع مشترك ل لمجموعة، يتم االعتراف باألرباح والخس
ة  در حصص الملكي الناتجة من المعامالت مع الشركة الزميلة أو المشروع المشترك في القوائم المالية الموحدة للمجموعة فقط بق

  في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الغير مملوكة من قبل المجموعة.

 اإليراداتب االعتراف  ٣-٤

ة عن أطراف اخرى. يتم قياس االي تم تحصيلھا نياب ي ي الغ الت تثنى المب ل وتس راد على أساس العوض المحدد في العقد مع العمي
  تعترف المجموعة باإليرادات عند تحويل السيطرة على المنتجات أو الخدمات المقدمة للعميل.

د ع ل توقيت االعتراف باإليرادات يكون إما عند نقطة زمنية أو على مدى زمني يعتم ق تحوي زام عن طري اداء االلت اء ب ى الوف ل
  السيطرة على السلع أو خدمات إلى العميل.

الء بعض العم ة ل دمات المقدم رادات الخ ة تحصيل إي ي إمكاني د ف دم التأك ن ع ة م ة عالي ركة درج دى الش ون ل دما يك وم  ،عن تق
  عند تحصيلھا. ھا فقطبإثباتالمجموعة 

اني، ورسوم التأسيس  تحقق المجموعة إيرادات، بشكل اساسي من ربط البي ات، ورسوم ال خدمات المكالمات، والرسائل، والبيان
  ومبيعات االجھزة. يمكن بيع المنتجات والخدمات بشكل منفصل أو بشكل باقات.

  
  
  
 
  
  



  شركة االتصاالت السعودية
  سعودية) شركة مساھمة(
  

  )(تتمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح
  مالم يذكر خالف ذلك) –(جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية 

 

٢٧ 

 (تتمة) السياسات المحاسبية الھامة ملخص  .٤

 (تتمة) اإليراداتب االعتراف  ٣-٤

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

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

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

إجمالي المقابل المادي للترتيب بين العناصر المنفردة على أساس القيمة النسبية ألسعار بيع 
 فصلة للعميل.العناصر المنفردة. تعتبر العناصر قابلة للفصل إذا كانت ذات قيمة من

  
تعترف المجموعة باإليرادات عندما يتم تحويل السيطرة على األجھزة إلى العميل. عادة يحدث ھذا   األجھزة 

  في بداية العقد عند حيازة العميل للجھاز.

ي استال رباحبتوزيعات األيتم االعتراف  ان ( مھامن اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية عند اإلقرار باحقية المجموعة ف إذا ك
 ).موثوق بهمن المحتمل أن المنافع االقتصادية ستتدفق للمجموعة، واإليرادات يمكن قياسھا بشكل 

  عقود اإليجار ٤-٤

أ اريخ نش ي ت   سواء تهيتوقف تصنيف العقد فيما اذا كان الترتيب يعتبر إيجار (أو يحتوي على عقد إيجار) على جوھر الترتيب ف
ي كان الوفاء بالترتيب يتوقف أ ك ف ى ذل على أستخدام أصل أو أصول محدده أو نقل حق اإلستخدام حتى لو لم ينص صراحة عل

  الترتيب. 

م  ة بشكل جوھري. وإذا ل ة بالملكي يتم تصنيف عقد االيجار على أنه ايجار تمويلي إذا قام بتحويل كافة المخاطر والعوائد المتعلق
  بالملكية بشكل جوھري فيتم تصنيف العقد على أنه ايجار تشغيلي. يقم العقد بتحويل كافة المخاطر والعوائد المتعلقة

  األصول المستأجرة:

اليعقد اإليجار في بداية  ةالتمويلي اتعقود اإليجاريتم اثبات  ز الم ة المرك ي قائم دة على أنھا أصول والتزامات ف ة  الموح بالقيم
ل. فلدالعادلة لألصل موضوع العقد أو القيمة الحالية للحد األدنى  ا أق م عات اإليجار، أيھم تم ومن ث ةي ين  تجزئ دفعات اإليجار ب

راف للرصيد المتبقي من اإللتزاماإليجار التمويلي للوصول  التزاماتالتمويل والتخفيض في  تكاليف ل ب. يتم اإلعت اليف التموي تك
  .الموحدة قائمة الربح أو الخسارةفي 

دفي بداية  وم المجموعة  العق ه، تق د مراجعت دفأو عن الغ األخرىعبفصل ال ة بموجب  ات والمب دالمطلوب ى العق ات إل ود  دفع بعق
  أساس القيمة العادلة النسبية.  التأجير ودفعات لبنود أخرى على

ة  المستأجر على مدى العمر اإلنتاجييتم استھالك األصل  ال ملكي ي انتق ول ف د معق ي حال عدم وجود تأكي درة لألصل. وف المق
  ، أيھما أقل.   فترة اإليجارلألصل أو  العمر اإلنتاجيي نھاية مدة العقد، يتم استھالك األصل على األصل إلى المجموعة ف

ةيتم االعتراف بدفعات االيجارات التشغيلية كمصروف  ى أساس طريق ار،  عل رة اإليج ى فت اك القسط الثابت عل ان ھن إال إذا ك
تم المنافع االقتصادية ھا استنفاذ الفترة الزمنية التي يتم خاللأساسا آخر يمثل بشكل أفضل  ا ي تاجر. كم التي يتضمنھا األصل المس

ار. إن  رة االيج ى فت ة القسط الثابت عل د ايجار تشغيلي بطريق ي عق دخول ف افز لل تلمة والمستحقة كح أيضا توزيع المنافع المس
ى أساس القسط الثا ا كتخفيض لمصروف االيجار عل ا اجمالي المنافع من الحوافز يعترف بھ اك أساس ان ھن ت، إال إذا ك آخر ب

كل أفضل  ل بش تنفاذ يمث ا اس تم خاللھ ي ي ة الت رة الزمني افع االقتصادية الفت تأجر. المن ارات لألصل المس راف باإليج تم االعت ي
 فيھا تكبدھا. الناشئة من عقود اإليجار التشغيلية كمصروف في الفترة التي تم  الشرطية
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٢٨ 

 (تتمة) ة السياسات المحاسبية الھامملخص  .٤
  

  عقود اإليجار(تتمة)  ٤-٤

  األصول المؤجرة:

رة االيجار.  ى فت ة القسط الثابت عل ى أساس طريق يتم االعتراف بإيراد االيجار التشغيلي في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عل
ى الي  كما يتم أيضا توزيع المنافع الممنوحة كحافز للدخول في عقد ايجار تشغيلي بطريقة القسط الثابت عل رة االيجار. إن اجم فت

آخر يمثل بشكل أفضل المنافع من الحوافز يعترف بھا كتخفيض اليراد االيجار على أساس القسط الثابت، إال إذا كان ھناك أساسا 
  لألصل المؤجر.المنافع االقتصادية الفترة الزمنية التي يتم خاللھا استنفاذ 

ة يتم تسجيل المبالغ المستحقة من اإليجارات الت دينونمويلي الج  كم د االيجار. وتُع ي عق تثمار المجموعة ف ادل صافي اس غ يع بمبل
تم  دماتھا. ي تثمارھا وخ دفعة االيجار المستحقة التحصيل على أنھا تسديد للمبلغ األصلي كايراد تمويل لتعويض المجموعة عن اس

د االي أن عق اوض بش ة التف رة بعملي ة مباش اليف اإلضافية المرتبط راد ادراج التك غ اي تحقة وتخفض مبل الغ المس ار ضمن المب ج
  التمويل الذي يتم اثباته على فترة العقد.

ائع راف ، وفي حال اعتبار المجموعة في عقد االيجار ُمصنع أو ب د االعت ة العق ي بداي تم ف االيراداتي ة لألصل أو  ب ة العادل بالقيم
تم  تحقة وي دفعات االيجار المس ى ل ات، القيمة الحالية للحد األدن ة المبيع ات تكلف ائر الناتجة من و اثب اح أو الخس راف باألرب االعت

دھا المجموعة  ي تتكب عملية البيع مباشرة. ويتم اثبات التكاليف اإلضافية المرتبطة مباشرة بعملية التفاوض بشأن عقد االيجار والت
  كُمصنع أو بائع على أنھا مصروف في بداية فترة عقد االيجار.

 

  بيةالعمالت األجن  ٥-٤

بة لكل الشركة األم).  –تم عرض المعلومات واإليضاحات بالريال السعودي (العملة الوظيفية لشركة االتصاالت السعودية  بالنس
ة اإل اس منشأة تابعة، تقوم المجموعة بتحديد العملة الوظيفية، وھي عملة البيئ تم قي أة، وي ا المنش ي تعمل فيھ ية الت قتصادية الرئيس

  . الوظيفيةالمالية لكل منشأة باستخدام تلك العملة القوائم  البنود المدرجة في

أة  ة للمنش ة الوظيفي ر العمل تم بعمالت غي ي ت امالت الت راف بالمع تم االعت ة، ي ة للمجموع عند إعداد القوائم المالية لكل منشأة تابع
ة،  رة مالي ة كل فت ي نھاي امالت. ف ة المسجلة (عمالت أجنبية) بأسعار الصرف السائدة بتاريخ المع ود النقدي ل البن ادة تحوي تم إع ي

تم  ة ي بعمالت أجنبية بأسعار الصرف السائدة بذلك التاريخ. إن البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والمصنفة بعمالت أجنبي
اس وف ي تق ة الت ر النقدي ود غي ا البن ة. أم ة العادل د القيم اريخ تحدي ائدة بت ة بعمالت إعادة ترجمتھا باألسعار الس ة التاريخي اً للتكلف ق

ا يتف ا بم ق أجنبية فال يعاد ترجمتھا. إن الربح او الخسارة الناتج عن ترجمة البنود غير النقدية والمقاسة بالقيمة العادلة يتم معاملتھ
  مع اثبات الربح او الخسارة الناتج عن التغير في القيمة العادلة للبند ذو الصلة.

  الناتجة عن ترجمة البنود النقدية في حساب ربح أو خسارة الفترة التي تنشأ في ظروف محدودة.يتم االعتراف بالفروقات 

ال السعودي باستخدام  لغرض العرض في القوائم المالية الموحدة، تترجم أصول وإلتزامات العمليات األجنبية للمجموعة إلى الري
رإليرادات والمصاريف وفقاً لمتوسط أسعار الصرف يتم ترجمة بنود او. في تاريخ التقريرأسعار الصرف السائدة  رة التقري ، لفت

واريخ  عار الصرف بت تخدام أس تم اس ة، ي ذه الحال ي ھ رة، وف الل الفت عار الصرف خ ي أس وھري ف كل ج ب بش دث تقل إال إذا ح
ذاً المعامالت. فروقات الترجمة الناتجة، إن وجدت، يتم االعتراف بھا  في الدخل الشامل اآلخر وحقوق الم لكية بشكل تراكمي (أخ

  بالحسبان حصة حقوق الملكية غير المسيطرة). 

ى  دان  السيطرة عل تبعاد يتضمن فق ة، أو أن االس ة أجنبي ي عملي تبعاد حصة المجموعة بالكامل ف ة (اس ة أجنبي عند استبعاد عملي
ي مشروع مشترك أو شركة زميل ة تصبح شركة تابعة تشمل على عملية أجنبية، أو استبعاد جزئي ف ة أجنبي ى عملي ة تشتمل عل

ة بمساھمي  ة المتعلق ك العملي بة لتل ة بالنس وق الملكي ي حق ة ف ة المتراكم ات الترجم ع فروق إن جمي الي)، ف اة أصل م الحصة المبق
المشاريع . بالنسبة لجميع االستبعادات الجزئية للشركات الزميلة أو قائمة الربح أو الخسارة الموحدةالشركة يتم إعادة تصنيفھا في 

ات  بية لفروق ادة تصنيف الحصة التناس تم إع تركة، ي م أو السيطرة المش أثير المھ المشتركة التي ال ينتج عنھا فقدان المجموعة للت
  . قائمة الربح أو الخسارة الموحدةالترجمة المتراكمة إلى 
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٢٩ 

 (تتمة) السياسات المحاسبية الھامة ملخص  .٤

 المنح الحكومية  ٦-٤

ا ة من ال يتم اإلعتراف ب د وجود درجة معقول ة إال عن د لمنح الحكومي ا التأك ا وأنھ تلتزم بالشروط المرتبطة بھ أن المجموعة س ب
  المنح. ھذه ستستلم 

ي  قائمة الربح أو الخسارة الموحدةيتم اإلعتراف بالمنح الحكومية في  رات الت ى مدى الفت تظم عل ى أساس من ة عل بصورة منتظم
ي تقوم المجموعة فيھا باإلعتراف  ة الت بالمصاريف ذات العالقة بالتكلفة التي تھدف المنح لتعويضھا. وتحديداً، فإن المنح الحكومي

إيرادات  ا ك راف بھ تم االعت ة ي ر متداول ك أصول غي اء أو تمل ى المجموعة شراء أو إنش يتمثل شرطھا األساسي في أن يكون عل
ار  الربح أو الخسارة الموحدة قائمةمؤجلة في قائمة المركز المالي الموحدة و تحويلھا إلى  ى مدى األعم بشكل منتظم ومعقول عل

  اإلنتاجية لألصول ذات العالقة. 

أي  تكبد منح حكومية كتعويض عن مصاريف أو خسائر متكبدة فعالً أو كدعم مالي فوري من دونعندما تحصل المجموعة على 
  التي تستحق فيھا.الفترة أو خسارة  يتم اإلعتراف بھا ضمن ربح ، حينھاتكاليف مستقبلية متعلقة بھا

  

  منافع الموظفين ٧-٤

  تكاليف منافع التقاعد ومكافاة نھاية الخدمة ١- ٧-٤

رامج  دفعات بموجب ب ة ال يتم تحميل دفعات المساھمات بموجب برامج االشتراكات المحددة كمصاريف عند استحقاقھا. يتم معامل
رامج ا دفعات لب مية ك ل الجھات الرس رامج التقاعد المنفذة من قب ذه الب ات المجموعة بموجب ھ ددة حيث أن التزام شتراكات مح

  تعادل تلك الناتجة عن برامج االشتراكات المحددة. 

ة دة المتوقع ة الوح ة تكلف اً لطريق واري وفق نويا بواسطة اكت وظفين س ار  يحتسب مخصص مكافآة نھاية الخدمة للم ا ينص معي كم
م ( دولي رق بة ال وظفين١٩المحاس افع الم راف م ) من تم االعت ا. ي تثمر فيھ دول المس ي ال ل ف ام العم ار نظ ي اإلعتب ذ ف ع األخ

  بالمخصص بناًء على القيمة الحالية إللتزام المنفعة.

يتم احتساب القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة باستخدام إفتراضات لمتوسط النسبة السنوية لزيادة الرواتب ومتوسط فترة عمل 
إلدارة. الموظفين ومعدل ال دير ل خصم المناسب. يتم احتساب االفتراضات المستخدمة على أساس ثابت لكل فترة وتعكس أفضل تق

ك  ة و ذل وائم المالي وتحدد معدالت الخصم بناءاً على أفضل التقديرات المتوفرة حاليا عن العائدات السائدة في السوق في تاريخ الق
 المملكة العربية السعودية أو أساس آخر، إذا ينطبق ذلك. بالرجوع إلى منحنى مقايضة معدالت الفائدة في

ي االفتراضات  رات ف ة عن التغي ة والناتج ائر االاكتواري ى المكاسب والخس تمل عل ذي يش ات ال اس صافي االلتزام ادة قي إن إع
ادة تصن تم إع امل األخرى. ال ي دخل الش ود ال ا مباشرة ضمن بن راف بھ تم االعت ي االحتساب، ي اتالمستخدمة ف ادة  يف عملي إع

  الحقة.الفترات الفي  قائمة الربح أو الخسارة الموحدةالقياس إلى 

  وذلك قبل:قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في  (ان وجدت) يتم إثبات تكلفة الخدمات السابقة

 تاريخ تعديل البرنامج أو تقليص األيدي العاملة، و -

  كلة ذات العالقةتاريخ قيام المجموعة بإثبات تكاليف إعادة الھي -

ة  اب صافي العمول تم احتس تخدامي دل الخصم  بإس ىمع اتصافي  إل افع أصولأو  التزام ات  المن ة بإثب وم المجموع ددة. تق المح
افعالتغيرات التالية في صافي التزام  ة  المن راداتالمحددة ضمن "تكلف ة و "، و"المصاريفاالي ة" و"العمومي مصاريف الاإلداري

  في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة (حسب وظيفتھا): "والتسويقية يةالبيع

ن  - ة ع ائر الناتج اح والخس ابقة واألرب دمات الس اليف الخ ة وتك دمات الحالي اليف الخ ي تتضمن تك دمات الت اليف الخ تك
  عمليات تقليص األيدي العاملة وعمليات السداد غير الروتينية.

 التكاليف أو اإليرادات التمويلية.صافي  -
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 (تتمة)لسياسات المحاسبية الھامة املخص  .٤

  منافع الموظفين (تتمة) ٧-٤
  

  منافع الموظفين قصيرة األجل وطويلة األجل األخرى ٢- ٧-٤

 يتم االعتراف بااللتزام عن المنافع المستحقة للموظفين والمتعلقة باألجور والرواتب، واإلجازة السنوية واإلجازة المرضية خالل
رة ة ا الفت ديم الخدم ا تق تم فيھ ي ي اس الت ة. تق ك الخدم ل تل ا مقاب ع دفعھ افع المتوق ر المخصوم للمن غ غي ذلك المبل ا وك ة بھ لمتعلق

ة  ل الخدم ه مقاب تم دفع ع أن ي ر المخصوم والمتوق المبلغ غي وظفين قصيرة األجل ب افع الم ة بمن االلتزامات المعترف بھا والمتعلق
  المقدمة. 

 

 

 الزكاة والضريبة  ٨-٤

  الزكاة ١- ٨-٤

ألنظمة الزكاة في  وفقاً  المالية الموحدة في قوائمھا يالزكو الوعاء أساس على الزكاة مخصص تسجيلو باحتساب المجموعة تقوم
يفترة التقريرالزكوي النھائي خالل  الربط عن الناتجة التعديالت تسجيل ويتم المملكة العربية السعودية. تم الت ا ي اد فيھ ذا اعتم  ھ

  ل.والدخ للزكاة الھيئة العامة من الربط

  ب الحالية والمؤجلةالضرائ ٢- ٨-٤

ك  ي تل ائدة ف وانين الضريبة الس يتم احتساب الضريبة المرتبطة بالشركات المستثمر فيھا خارج المملكة العربية السعودية وفقاً لق
  البلدان.

ي ا ف ة كم ات المؤقت ى الفروق ك عل زام وذل  يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المؤجلة للمنشآت األجنبية باستخدام طريقة االلت
اس  تم قي ة. و ي ارير المالي ة ألغراض التق ا الدفتري ات وقيمھ نھاية السنة المالية للتقرير بين القواعد الضريبية لألصول وااللتزام
التزامات وأصول الضرائب المؤجلة وفقاً لمعدالت الضريبة المتوقع تطبيقھا في الفترة التي يتم فيھا تسوية االلتزام أو االعتراف 

  باالصل.

تم اال تقبل ي ي المس اً خاضعه للضريبة ف ه أرباح وفر في ل أن تت ذي يحتم در ال ة بالق ة للمنشأت االجنبي راف بالضريبة المؤجل عت
أة  تقبلي للمنش الي المس ديرات األداء الم ووجود أرباح ضريبية كافية يمكن استخدامھا لقاء الفروقات المؤقتة ويتطلب ذلك تبني تق

ات األجنبية التي يتم فيھا اثبات األص ع الفروق اً لجمي ة عموم ات الضريبة المؤجل راف بااللتزام تم االعت ول الضريبية المؤجلة. ي
   .الموحدة المؤقتة الخاضعة للضريبة. يتم االعتراف بضريبة الدخل الحالية ضمن قائمة الربح والخسارة

  المعدات اآلالت والممتلكات و ٩-٤

ات ز ا تعرض الممتلك ة المرك ي قائم دات ف راكمواآلالت والمع تھالك المت ع االس ة ناقصاً مجم دة بالتكلف الي الموح ائر  لم وخس
    في القيمة المتراكمة. نخفاضاال

داتھاتشمل تكلفة  بكة االتصاالت ومع ات  ش ع النفق ط اجمي ى نقطة رب دة إل واد المتكب ـين والم اب المقاول ك أتع ي ذل ا ف ل، بم لعمي
  خدمة.في ال األصولوالعمالة المباشرة، حتى تاريخ وضع ھذه 

اضتسجل األصول قيد اإلنشاء بالتكلفة ناقصا أي خسائر  دما  انخف ذه األصول عن دأ استھالك ھ ا. يب راف بھ م االعت ة ت ي القيم ف
  يكون األصل جاھزا لالستخدام الذي أنشئ من أجله.

  ود منفصلة.عندما يكون ألجزاء بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنھا كبن

ك األجزاء  االعتراف بتل وم المجموعة ب عندما يتم استبدال أجزاء ھامة من الممتلكات واآلالت والمعدات (ما عدا األراضي)، تق
دة  ارة الموح كأصول فردية لھا عمر افتراضي محدد. تحمل جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى على قائمة الربح أو الخس

تم الت فترة التقريرخالل  ذ ي اجي لألصل، وعندئ ر اإلنت ي تكبدت بھا، باستثناء القدر الذي تزيد فيه من اإلنتاجية أو تطيل من العم
  رسملتھا. 
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  (تتمة) السياسات المحاسبية الھامة ملخص  .٤

 (تتمة) المعداتاآلالت والممتلكات و ٩-٤

ي،  تثناء األراض ول، باس ة األص يض تكلف دف تخف تھالك بھ اب االس تم احتس تخدامي ى  باس ت عل ط الثاب ة القس دى طريق م
ة  ي األعماراإلنتاجية المقدرة لھا. ع اي د عدم توق تبعاده أو عن د اس دات عن تم إلغاء االعتراف ببند من بنود الممتلكات واآلالت والمع

اء  استبعاد أو المكاسب أو الخسائر الناتجة منتحدد  .منافع اقتصادية مستقبلية من االستخدام المستمر له راف عالاإلغ ات ت بالممتلك
عبين صافي  بالفرق واآلالت والمعدات ة  متحصالت البي ةوالقيم تم اال الدفتري ي لألصل وي ا ف راف بھ ارةعت ربح أوالخس ة ال  قائم

ة االستھالك  .ضمن االيرادات او المصاريف التشغيلية األخرى  الموحدة ة والعمر اإلفتراضي وطريق ة المتبقي ة القيم تم مراجع ي
  مالية ويتم تعديلھا الحقاً، اذا دعت الحاجة لذلك.سنة معدات في نھاية كل للممتلكات وال

  غير الملموسة عدا الشھرة  األصول ١٠-٤

ي  نخفاضالمتراكم وخسائر اال اإلطفاء ناقصاتكلفة البفي قائمة المركز المالي الموحدة األصول غير الملموسة تعرض  المتراكم ف
يم  القيمة. تمثل تكلفة األصول غير الملموسة تم تقي اريخ االستحواذ. ي ة بت ة العادل ال القيم ع اإلعم ة تجمي المستحوذ عليھا من عملي

ار  ر الملموسة ذات األعم اء األصول غي تم إطف ر محددة. ي ا محددة أو غي األعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة على أنھا إم
ة كل تم مراجعة العالمحددة على مدى أعمارھا اإلنتاجية االقتصادية، وي ي نھاي نةمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء ف ة س ، مالي

  على أساس مستقبلي.  راتتأثير أية تغييرات في التقديأخذ مع 

  برامج الحاسب اآللي ١- ١٠-٤

 يحمل  .ستخداملال وتھيئتهامج معين نبرالتي تم تكبدھا عند شراء  تراخيص برامج الحاسب اآللي على أساس التكاليف رسملة يتم
تفي اإلطفاء  ة القسط الثاب دة بطريق ارة الموح ربح أو الخس در قائمة ال اجي المق ى مدى العمر اإلنت اراً  عل اريخ  اعتب  ةتاحإمن ت

 البرنامج لالستخدام.

 رسوم الترخيص والطيف الترددي ٢- ١٠-٤

رخيص وعلى أساس تم تحديد فترات إطفاء رسوم الترخيص والطيف الترددي ي ا إذا مدة الترخيص السارية وشروط تجديد الت فيم
اء  يحملعلى تقنيات معينة. يعتمد كان الترخيص  ارة الموحدةاإلطف ربح أو الخس ة ال ى قائم ة  عل ى مدى بطريق القسط الثابت عل

  بدء خدمات الشبكة ذات الصلة. ذمن ةالمقدر ةاإلنتاجي عماراأل

ر  انخفاضوجود  يتم إطفاء التراخيص التي ليس لھا عمر محدد، بل يتم اختبارھا سنوياً للتأكد من ال ة العم تم مراجع ا، ي في قيمتھ
ان  ا اذا ك د فيم ك للتأك نوياً وذل دد س ر مح ا عم يس لھ ي ل ة الت ر الملموس يم االفتراضي لألصول غي ر التقي راؤه للعم م اج ذي ت ال

  االفتراضي اليزال ھناك ما يؤيده، ويعتبر أثر التغيير من عمر محدد إلى عمر غير محدد كتعديل مستقبلي. 

  اإلستخدام غير القابلة لإللغاء حقوق ٣- ١٠-٤

ل األستخدام جزء من ا يتعلق ھذا البند بحق ابالت النق نح حق استخدامه البحري رضي أوسعة ك م م ذي ت رة محددة ال تم .  لفت ي
وق اء اإلعتراف بحق ة لإللغ ر القابل تخدام غي دما يكون الب االس ة كأصل عن دى اتكلف دد حق اللمجموعة ل ر المح لالغي اء قاب  لإللغ

اف البصرية أو ، التي تتكون عموماً من من األصل المعني محددستخدام جزء ال ريض،األلي رة حق  أصول النطاق الع د فت وتمت
ة  اإلستخدام اجي الألغلبي ي. و عمراإلنت تم إطفالألصل المعن اي ة ؤھ تخدام  بطريق ة لالس رة المتوقع ى الفت رة القسط الثابت عل أوفت

  .عاما ٢٠إلى  ١٠ما بين عادة التي تتراوح أيھما أقصر و ،العقد

  األصول غير الملموسةإلغاء اإلعتراف ب ٤- ١٠-٤

راف ب اء اإلعت ةيتم إلغ ر الملموس تبعادھا  األصول غي د اس دعن ة أو عن ع أي تخدام عدم توق تقبلية من اس افع اقتصادية مس ھا أو من
ر الملموسةاستبعادھا. المكاسب أو الخسائر الناتجة من إلغاء االعتراف ب ين صافي متحصالت ي األصول غي الفرق ب ھا ب تم قياس

  .الموحدةالربح أو الخسارة  قائمة االستبعاد و القيمة الدفترية لألصل ويتم اثباتھا في
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  (تتمة) السياسات المحاسبية الھامة ملخص  .٤

  عدا الشھرة قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة انخفاض ١١-٤

اك ألصولھا لقيم الدفتريةابمراجعة  ماليةسنة في نھاية كل  مجموعةتقوم ال ان ھن ا إذا ك د فيم ر الملموسة لتحدي  اي الملموسة وغي
ائر اني من خس ة  انخفاض مؤشر على أن تلك األصول تع دير القيم تم تق ك المؤشر، ي ل ذل ة وجود مث ي حال ة. ف ي القيم ة ف القابل

  سترداد لتحديد خسائر االنخفاض في القيمة (إن وجدت).لال

دھا ألغراض تقييم اإلنخفا ض في القيمة، يتم تجميع األصول عند أدنى المستويات التي يوجد بھا تدفقات نقدية منفصلة يمكن تحدي
  من األصول أو مجموعة من األصول األخرى (الوحدة المولدة للنقد).المستلمة بشكل مستقل عن التدفقات النقدية 

للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من استخدام  الحاليةأو القيمة  الستبعادناقصاً تكلفة استرداد القيمة العادلة القيمة القابلة لال تمثل
ة الحاليةعند تقييم القيمة وأيھما أعلى. األصل،  تقبلية المتوقع ة المس ا، يتم خصم التدفقات النقدي ى قيمتھ دل  إل ة باستخدام مع الحالي

ة للقيم ما قبل الضريبةخصم  ديرات السوق الحالي ودوالذي يعكس تق ة للنق ديل  والمخاطرالمحددة لألصل ة الزمني تم تع م ي ي ل الت
   .تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لھا

ة قيمة ال) عن قيمته الدفترية، يتم تخفيض الوحدة المولدة للنقدسترداد األصل (أو القيمة القابلة الوفي الحاالت التي تقل فيھا  الدفتري
د(أو لألصل  ة) الوحدة المولدة للنق ى القيم ة لال إل ا ستردادالقابل ارة االو. لھ وراً بخس راف ف تم االعت اضي ي نخف ربح أو  ف ة ال قائم

   .الخسارة الموحدة

ي تعرضت ال ة الت ر الملموس ة وغي ة األصول الملموس تم مراجع اضي ال عكس  نخف ك الحتم ھرة، وذل دا الش ا ع ة، م ي القيم ف
  مالية.سنة في القيمة في نھاية کل  نخفاضاال

  

  مخزون ال ١٢-٤

ل  باستخدام التكلفة تحديد يتم .أقل أيھما القابلة للتحقق، القيمة صافي أو بالتكلفة المخزون يتم اثبات رجح.  يمث ة المتوسط الم طريق
 عملية البيع.إلكمال  المتوقع تكبدھا االخرى منه التكاليف مطروحاً سعر البيع المقدر  القابلة للتحقق القيمة صافي

  المخصصات ١٣-٤

انوني أو  مجموعةعلى ال حاليراف بالمخصصات في حال وجود التزام يتم االعت ابق، ومن المحتمل ضمني(ق ) نتيجة لحدث س
  .به بشكل موثوق هلتزام، ويمكن تقديراإل اتسوية ھذ مجموعةأن يطلب من ال

ذالمالية،  السنةة المبالغ المعترف بھا كمخصص أفضل التقديرات للمبالغ المطلوبة لتسوية االلتزام القائم بنھاي تمثل ين  بعد األخ بع
درة لتسوية  عند قياساالعتبار المخاطر واألمور غير المؤكدة المتعلقة بااللتزام.  المخصص باستخدام طريقة التدفقات النقدية المق

ة الزم تمثلااللتزام القائم، فإن قيمته الدفترية  ر القيم دما يكون أث ة (عن ة القيمة الحالية لھذه لتدفقات النقدي ودني ا).  للنق د جوھري عن
  استخدام الخصم، يتم اثبات أي زيادة في المخصص بسبب مرور الزمن كتكاليف تمويل.

راف بالمستحق  تم االعت غ من طرف ثالث ، ي ة لتسوية أي مبل افع االقتصادية المطلوب ع المن عندما يتوقع استرداد بعض أو جمي
 مبلغ المستحق بشكل موثوق.الداد ويمكن قياس كأصل إذا كان من شبه المؤكد أنه سيتم استالم الس

  التزامات إزالة األصول وتفكيكھا ١٤-٤

ابقة، ومن المحتمل ان  إزالة األصول وتفكيكھاتعترف المجموعة بالتزامات  عند وجود التزام قانوني أو ضمني نتيجة أحداث س
  تؤدي إلى تدفق للموارد لتسوية االلتزام ويمكن تقييم االلتزام بشكل موثوق. 

اليف  ة بتك تقبلية المتعلق اليف المس ة التك ة أصول تحتسب المجموعة مخصص بقيم بكة واألصول أخرىإزال ا الش د وتفكيكھ . عن
بكة  االعتراف المبدئي بااللتزام، يتم إضافة القيمة الحالية للتكاليف المتوقعة (باستخدام معدل الخصم للتدفقات النقدية) إلى قيمة الش

اتوقيت وتكلفة  معدل الخصم اوفي يتم التعامل مع التغيرات في ى.المعنية واألصول األخر تقبلي  إزالة األصول وتفكيكھ أثر مس ب
  وتعديل القيمة الدفترية للشبكة واألصول األخرى. للمخصص عن طريق تعديل القيمة الدفترية 

  

  

  



  شركة االتصاالت السعودية
  سعودية) شركة مساھمة(
  

  )(تتمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح
  مالم يذكر خالف ذلك) –(جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية 

 

٣٣ 

 (تتمة) السياسات المحاسبية الھامة ملخص  .٤
  األدوات المالية  ١٥-٤

  العرضالتصنيف واالعتراف و ١- ١٥-٤

(عندما / وفقط عندما) تصبح المجموعة طرفًا في الترتيبات  يتم االعتراف باالدوات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة
  التعاقدية المبرمة لالداه المالية، حث تحدد المجموعة تصنيف أدواتھا المالية عند االعتراف األولي.

  
  : لتاليةت الفئااضمن  لماليةا أصولھاف بتصني عةولمجموم اتق

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

  

المالية. قامت  صولالمالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لأل األصوليعتمد التصنيف على نموذج أعمال الشركة إلدارة  
  المالية غير المشتقة المقاسة بالتكلفة المطفأة. لتزاماتاالالمجموعة بتصنيف جميع 

  

 مخاطرھا تكون عندما منفصلة مشتقة أدوات أساس أنھا على المضيفة العقود في الضمنية المشتقات مع التعامل يتم
 تدرج حيث دلةالعا القيمة أساس على العقود المضيفة قياس يتم وال المضيفة العقود بتلك كبير بشكل غير مرتبطة وخصائصھا

  الموّحدة. الخسارة أو الربح قائمة العادلة في القيمة تغيرات
  
  القياس  ٢- ١٥-٤

  
  القياس االولي   ١-٢- ١٥-٤

  
المالية مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا اليھا تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء أو إصدار  االلتزاماتو األصوليتم قياس 
المالية بالقيمة العادلة حيث  االلتزاماتو األصولھا بحسب ما ھو مناسب. (باستثناء المالية أو خصمھا من االلتزاماتو األصول

  مالية مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة). التزاماتأو  أصوليتم إثبات تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء 
  

  المالية    صولالقياس الالحق لأل ٢-٢- ١٥-٤
  

  لمالية غيرالمشتقة على تصنيفھا كما يلي: ا صوليعتمد القياس الالحق لأل
  

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

 والفائدة الدين أصل مدفوعات فقط تكون نقدية محددة لتدفقات ختواري في المالية صوللأل التعاقدية الشروط الفعلي حيث تؤدي
  المالية في إيرادات التمويل. األصولالقائم. تسجل إيرادات الفوائد من ھذه  الرئيسي على المبلغ

  

 :مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أصولب. 
بح أو الخسارة في نھاية كل فترة تقرير دون خصم تكاليف المعاملة التي المالية بالقيمة العادلة من خالل الر األصوليتم قياس 

  المالية في المستقبل. األصولقد تتكبدھا المجموعة عند البيع أو التخلص من أي من 
  

  :مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر أصولج.  
ل الشامل االخر في نھاية كل فترة تقرير وال يتم خصم تكاليف المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخ األصوليتم قياس 

  المعامالت التي تتكبدھا المجموعة عندما يتم التخلص من األصل في المستقبل.
  

قائمة الدخل  في سابقا بھا المعترف المتراكمة الخسائر أو األرباح إعادة تصنيف يتم المالية، األصولب اإلعتراف الغاء عند
الموحدة ومع ذلك، ال يتم الحقا إعادة تصنيف أرباح أو خسائر القيمة العادلة إلى  الخسارة أو الربح قائمة ة إلىالموحد الشامل

  قائمة الربح والخسارة الموحدة في حالة أدوات حقوق الملكية.
  
  
  
  



  شركة االتصاالت السعودية
  سعودية) شركة مساھمة(
  

  )(تتمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح
  مالم يذكر خالف ذلك) –(جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية 

 

٣٤ 

 (تتمة) السياسات المحاسبية الھامة ملخص  .٤
  األدوات المالية (تتمة) ١٥-٤
  (تتمة) القياس ٢- ١٥-٤
   (تتمة)لألصول المالية القياس الالحق  ٢-٢- ١٥-٤

  

  وفيما يلي طريقة االثبات والعرض لالرباح أو الخسائر الناتجة عن تصنيف الفئات أعاله.  
  

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

 ريقة معدل الفائدة الفعليايراد الفائدة باستخدام ط 
 (أو عكس الخسائر) الخسائر االئتمانية المتوقعه 
 مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبية 

  
عندما يتم الغاء االعتراف باالصل المالي، فإن المكاسب أو الخسائر الناتجة يتم 

 االعتراف بھا في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
  

المكاسب والخسائر يتم االعتراف بھا في قائمة الدخل الشامل الموحدة باستثناء   االخرالدخل الشامل بالقيمة العادلة من خالل 
البنود التالية والتي يتم االعتراف بھا في قائمة الربح او الخسارة الموحدة 

  بالطريقة نفسھا المطبقة على األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة : 
 ام طريقة الفائدة الفعلية إيرادات الفوائد باستخد 
 (أو عكس الخسائر) الخسائر االئتمانية المتوقعه 
 مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبية 

  
المكاسب  –االستثمار في اداوت حقوق الملكية 

تعرض في قائمة الدخل الشامل  –أو الخسائر
  الموحدة

وحدة  وتوزيعات يتم االعتراف بالمكاسب أو الخسائر في قائمة الدخل الشامل الم
األرباح من ھذه االستثمارات يجب ان تثبت في قائمة الربح أوالخسارة الموحدة 
ما لم تمثل بوضوح سداد جزء من تكلفة االستثمار. ال يتم إعادة تصنيف المبالغ 
المعترف بھا في قائمة الدخل الشامل الموحدة إلى قائمة الربح أوالخسارة 

 .الموحدة تحت أي ظرف من الظروف
  

المكاسب أو الخسائر الناتجة سواء من القياس الالحق أو من الغاء االعتراف، يتم   الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالل 
  االعتراف بھا في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

  
  المالية لتزاماتالالحق لالالقياس  ٣-٢- ١٥-٤

           
  أ. بالتكلفة المطفأه 

 ما يلي: باستثناء المطفأه ويتم قياسھا الحقا بذلك، بالتكلفة المالية االلتزامات جميع صنفت أن المجموعة على يجب
  المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. االلتزامات. ١
  المستمر. منھج االرتباط ينطبق عندما أو اإلثبات إللغاء مالي تحويل أصل يتأھل ال عندما تنشأ التي المالية االلتزامات.  ٢
  ل الربح أو الخسارة. خالن م لةدلعاا بالقيمة قياسهم يتم لسعر السوق، و من أقل فائدة بمعدل قرض بتقديم .  االرتباطات٣
  .المالي الضمان .  عقود٤
 ولي للتقريرالد عليه المعيار ينطبق أعمالھا والذي تجميع المجموعة ضمن قبل من إثباته بالقيمة العادلة تم الذي المحتمل . العوض٥

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

المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة (والتي ال تشكل جزًءا من عالقة التحوط بشكل  لتزاماتيتم إثبات المكاسب أو الخسائر لال
التي تم تخصيصھا  لماليةت اباولطلمر لبعض الخسائالربح أو الخسارة الموحدة. ويستثنى من ذلك المكاسب أواعام) في قائمة 

 ةطتبرلمن االئتماطر امخا فيرات لتغير اثابتقييم آ البةطمون الشركة تک مادعنل الربح أو الخسارة خالن م لةدلعاا بالقيمة
  قائمة الدخل الشامل الموحدة. في بااللتزامات

  



  شركة االتصاالت السعودية
  سعودية) شركة مساھمة(
  

  )(تتمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح
  مالم يذكر خالف ذلك) –(جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية 

 

٣٥ 

 (تتمة) السياسات المحاسبية الھامة خص مل .٤
  األدوات المالية (تتمة) ١٥-٤
  (تتمة) القياس ٢- ١٥-٤
   (تتمة)المالية  لاللتزاماتالقياس الالحق   ٣-٢- ١٥-٤

  

  المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  االلتزاماتب. 
  المالية التي تقع ضمن ھذه الفئة: االلتزاماتتشمل      
  بھا للمتاجرة.المحتفظ  االلتزامات. ١
  المشتقات غير المخصصة كأدوات تحوط. التزامات. ٢
  المخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. االلتزامات. ٣

  

المالية بالقيمة العادلة وتسجيل التغيرات في قائمة الربح أو الخسارة  االلتزاماتبعد التسجيل االولي، تقوم المجموعة بقياس 
  الموحدة.

المالية المخصصة بالقيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على النحو  االلتزاماتيتم تقسيم األرباح والخسائر من عادة 
  التالي: 

ن . يتم اثبات مبلغ التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي الذي يعود إلى التغيرات في مخاطر اإلئتمان لتلك اإللتزامات المالية ضم١
  ئمة الدخل الشامل الموحدة.قا
  قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. في لماليزام الاللت لةدلعاا لقيمةا فير لتغين ام لمتبقيةا لقيمةم اثبات ايت.  ٢

  

  المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  االلتزاماتالمالية بخالف  االلتزاماتج. 
كلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. يتم تعديل المتحصالت من الديون المصدرة على مدى المالية بالت االلتزاماتيتم قياس 

المالية  االلتزاماتعمر الدين بحيث تكون القيمة الدفترية عند االستحقاق ھي القيمة التي سيتم سدادھا عند االستحقاق. تخضع 
  المخصصة كأدوات تحوط لمتطلبات محاسبة التحوط.

  

 ض قيمة األدوات الماليةانخفا  ٣- ١٥-٤
االئتمانية  الخسارة نموذج ) إستخدام٩رقم ( للتقرير المالي المعيار الدولي يتطلب المالية، األصول قيمة بانخفاض يتعلق فيما

ر خسائم بتقيي کةرلشوم اتق)، حيث ٣٩( رقم الدولي معيار المحاسبة بموجب المتكبدة اإلئتمانية الخسارة نموذج بدل المتوقعة
. االخرة وأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل فأطلما بالتکلفة جةدرلما لھاوبأص ةطتبرلموا قعةولمتن ائتماالا

 مخصص وتعتمد منھجية انخفاض القيمة بوجود زيادة كبيرة وملحوظة في مخاطر اإلئتمان منذ االعتراف األولي، وعليه يتم قياس
مخاطر  لم يكن ھنالك زيادة في عمراألداة المالية. وإذا مدى على المتوقعة اإلئتمان يعادل خسائر بمبلغ ةالمالي األدوات خسارة
    يعادل فترة بمبلغ المالية األداة لتلك خسارة قياس مخصص يجب المبدئي، فإنة اإلعتراف منذ جوھري المالية بشكل لألداه اإلئتمان
 لقياس مبسطا التعاقدية، تطبق المجموعة نھجا األصوللق بالذمم المدينة التجارية وفيما يتع متوقعة. شھرخسارة إئتمان  ١٢

  عمراألداة المالية. مدى على اإلئتمان المتوقعة خسارة يعادل بمبلغ الخسارة مخصص
  

  المالية األصولإلغاء االعتراف ب ٤- ١٥-٤
األصل أوعند  من النقدية للتدفقات التعاقدية ء الحقوقنتھاد اعنن قائمة المركز المالي الموحدة م لماليةا األصولم الغاء االعتراف بيت

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

  

  المالية االلتزاماتإلغاء االعتراف ب ٥- ١٥-٤
  .مدته إنتھاء أو إلغائه أو التعاقدي اإللتزام استيفاء عندما) يتم وفقط (عندما/ لماليةا االلتزاماتب اإلعتراف يتم إلغاء

  

  المالية  االلتزاماتو األصولالمقاصة بين  ٦- ١٥-٤
يتم عرض صافي مبلغ (تقاص) بين األصل المالي وااللتزام المالي في قائمة المركز المالي الموحدة (عندما/ وفقط عندما) يتم 

  تاليين :استيفاء الشرطين ال
  .االلتزاماتو األصول. تمتلك المجموعة حاليًا حقًا قانونيا نظاميا لعمل المقاصة بين المبالغ المعترف بھا في ١
  . وجود نية بالتسوية على أساس الصافي، أو االعتراف باألصل وتسوية االلتزام في آٍن واحد.٢
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٣٦ 

 (تتمة) السياسات المحاسبية الھامة ملخص  .٤
  

  هالنقد وما يماثل ١٦-٤

ي تستحق  وك ومرابحات قصيرة األجل والت دى البن د ل دة من النق الي الموح ز الم ة المرك يتكون النقد وما يماثله المدرج في قائم
  للتغيرات في القيمة. ةغير جوھريلمخاطر خالل ثالثة أشھر أو أقل والخاضعة 

  

  القيمة العادلة   ١٧-٤

التزام ما بموجب معاملة نظامية بين المتعاملين  لتسوية يتم دفعه  ، أو صل ماأبيع مقابل  السعر الذي يتم استالمهالقيمة العادلة ھي 
ديره باستخدام االصلي تـاريخ القياسفي  في السوق م تق ة مباشرة أو ت ه بطريق ان السعر يمكن مالحظت ا إذا ك ، بغض النظر عم

خصائص األصل أو أخذ المجموعة بعين االعتبار لتزامات، تتقييم أخرى. وعند تقدير القيمة العادلة ألي من األصول أو اال طرق
زام  عير األصول أو االااللت د تس ك العن وق تل ي الس املين ف ذ المتع ات إذا أخ عير األصول أو  خصائصلتزام د تس بان عن بالحس

 ھذاالموحدة على  المالية قوائمتم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و/أو اإلفصاح في الي. االصلي لتزامات في تاريخ القياساال
م  المحاسبة معيارضمن نطاق  التي تقع معامالت اإليجارفيما عدا األساس،  ي تعطي أوجه  )١٧(الدولي رق اس الت ات القي وعملي
القيمة أو  )٢(الدولي رقم  ةالمحاسب معيار القابلة للتحقق وفقمع القيمة العادلة ولكنھا ليست قيمة عادلة، مثل صافي القيمة  التشابه

  ). ٣٦م (الدولي رق معيار المحاسبة حالية وفقال

د  وفر الح ة، حيث ت ة العادل اس القيم ة لقي ات كافي وفر بيان ي ت ة والت ع الظروف الراھن يم تتناسب م ات تقي تستخدم المجموعة تقني
دخال تخدام الم ي ال يمكن األعلى الستخدام المدخالت ذات الصلة التي من الممكن مالحظتھا، كما وتوفر الحد األدنى من اس ت الت

أو  ٢، ١المستوى  ضمنالقيمة العادلة  عمليات قياساإلضافة إلى ذلك، ألغراض إعداد التقارير المالية، يتم تصنيف مالحظتھا. ب
ة  عمليات قياساستناداً إلى درجة ما إذا كانت ھذه المدخالت إلى  ٣ اس القيم القيمة العادلة يمكن مالحظتھا، وأھمية المدخالت لقي
  :كما يلي التي تم توضيحھاودلة بصورة شاملة، العا

ي األسواق النشطة ألصول أو وتمثل  " ١"المستوى  - ة) ف ر المعدل اتااألسعار المدرجة (غي ة و لتزام ي يمكن مماثل الت
 في تاريخ القياس؛ اللمنشأة الوصول إليھ

ة المدرجة ضمن المستوى  "٢"المستوى  - رصدھا لألصول  من الممكن يوالت ١ھي المدخالت بخالف االسعار المعلن
 ، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛ ووااللتزامات

 .بشكل مباشر أو غير مباشر تھامالحظ التي اليمكنمدخالت ال " وتمثل٣"المستوى  -

 المعلومات القطاعية  ١٨-٤

ت ا بشكل من تم مراجعتھ ي ت رارات يتم تحديد القطاعات التشغيلية للمجموعة بناءاً على التقارير الداخلية والت ل متخذي الق ظم من قب
  التشغيلية الرئيسية للمجموعة (صانع القرار التشغيلي الرئيسي) وذلك لتوزيع الموارد بين القطاعات ولتقييم أدائھا. 
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٣٧ 

 التقديرات المحاسبية الھامة ومصادرھا الرئيسية  .٥
  

ق  اء تطبي ى اإلدارة، أثن ين عل ة ويتع بية للمجموع ةالالسياسات المحاس ي  مبين م يضاحاإلف ديرات  ، )٤( رق يم إجراء تق حول الق
ديرات و االفتراضاتواإلفصاحات المرفقة التي ليست جلية الوضوح من مصادر أخرى. تحدد  لألصول وااللتزاماتالدفترية  التق

  التقديرات.وغيرھا من العوامل التي تعتبر ذات صلة. قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه  السابقةخبرة أساس العلى 

ديرات ي ة التق ةتم مراجع تمر بشكل المعني ا  مس دل فيھ ي تع رة الت ي الفت بية ف ديرات المحاس ى التق ديالت عل راف بالتع تم اإلعت وي
  التقديرات اذا كان التعديل  يؤثرعلى تلك الفترة أوعلى فترة التعديل والفترات الالحقة.

 التقديرات الھامة أثناء تطبيق السياسات المحاسبية  ١-٥

ديرات فيما يلي  ديراتالتق ي تتضمن تق ك الت دا تل ة، ع م  الھام دة (راجع اإليضاح رق ر مؤك اه) ٢-٥غي ي قامت اإلدارة أدن ، والت
  الموحدة. المالية القوائموالتي لھا التأثير األكبر على المبالغ المعترف بھا في  مجموعةالسياسات المحاسبية لل يقتطب عندباتخاذھا 

   تاالعتراف باإليرادا ١- ١-٥

  صافي بالاإلجمالي مقابل العرض بالعرض 

 ضمن على أساس إجمالي للموردين الدفعاتو أو الخدمات بصفتھا أصيل، يتم تسجيل اإليرادات السلع ببيع مجموعةتقوم العندما 
عالمجموعة  وفي حال قيامية. التشغيلوالتكاليف اإليرادات  تم تسجيلالسلع أوالخدمات  ببي ل، ي را بصفتھا وكي دفعات دات واإلي ال
  ھامش الربح المكتسب. ويمثل ذلك  ضمن اإليرادات بالصافي للموردين

د ا يعتم د م ة اذا تحدي ي المعامل يالً ف ر أصيالً أو وك ة تعتب ل  كانت المجموع ى تحلي انوني وجوھر لدارة اإلعل ن الشكل الق ل م ك
البين المجموعة وشركائھا  ية المبرمةتفاقاإل ي األعم ؤثر . ف ات ذه األحك ى ھ غم عل رادات اإل مبل اليفي غيل والتك ، المسجلة يةالتش
  .المسجلة لتزامات أو التدفقات النقديةواالأ األصول علىھا التؤثرولكن

  في قيمة األصول غير المالية نخفاضاال ٢- ١-٥

ة يعتبر ة القابل ة عن القيم دة للنقدي دة المول ة لألصل او الوح ة الدفتري ي األصل منخفض القيمة في حالة زيادة القيم لالسترداد والت
ى  اء عل ع بن اليف البي ة ناقصاً تك ة العادل تم احتساب القيم ى. ي ا أعل ة إستخدامه أيھم ع أوقيم اليف البي تمثل قيمته العادلة ناقصاً تك
ابه القاب ة أو أسعار السوق المش ة البيانات المتاحة من عمليات البيع الملزمة التي تمت وفقاً لشروط التعامل العادي ألصول مماثل ل

ة المخصومة.  دفقات النقدي وذج الت للمالحظة ناقصاً التكلفة اإلضافية الستبعاد االصل. يتم احتساب القيمة المستخدمة بناءاً على نم
م المجموعة  م تق ي ل إن التدفقات النقدية مستمدة من الموازنة التقديرية لمدة خمس سنوات قادمة والتشمل عمليات إعادة الھيكلة الت

د من بااللتزام بھ ا للتأك تم اختبارھ ي ي د الت دة للنق ا بعد أو االستثمارات المستقبلية الجوھرية التي ستعزز أداء األصل للوحدة المول
ة المخصومة بفي قيمتھا. تتأثر  القيمة القابلة لالسترداد  انخفاضوجود  معدل الخصم المستخدم في احتساب نموذج التدفقات النقدي

  لية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض التوقعات.والتدفقات النقدية المستقب
  المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  ٢-٥

ر والرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات في نھاية  االفتراضاتفيما يلي  رة التقري دفت ي ق يترتب  الت
  لتزامات خالل السنة المالية القادمة.ألصول واالعلى القيم الدفترية ل عليھا إجراء تعديل جوھري

  السلع والخدمات المتعددةترتيبات   ١- ٢-٥

رادات  ات اإلي ي ترتيب ي تتضمنف ر من  الت لعة أكث تم س ل، ي ة للعمي لأو خدم دم من العمي ادي المق ل الم ع المقاب لع  توزي ين الس ب
بناء على األسعار التي يتم بھا لفردية القيمة العادلة للعناصر ا عموماً  المجموعة تحدد .القيمة العادلة النسبية على اساسوالخدمات 

ع  ى توزي ؤثر بشكل جوھري عل د ت ة ق يم العادل ديرات الق ى تق ديالت عل تقلة. إن إجراء تع ة بصفة مس لعة أو الخدم عادة بيع الس
  إجمالي المقابل المالي للترتيب بين العناصر المنفردة.
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٣٨ 

 (تتمة)صادرھا الرئيسية التقديرات المحاسبية الھامة وم .٥
 (تتمة) المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  ٢-٥

  رسوم التفعيل للعمالء ٢- ٢-٥

رة  ى متوسط فت ا عل راف بھ ة للعمالء واالعت ل الخدم ل رسوم تفعي تم تأجي ة اي دة المتوقع دير متوسط الم ل. إن تق اظ بالعمي الحتف
ي للعالقة مبنية على معدل  الدورة التاريخية. إذا تم تعد يل التقديرات التي أجرتھا المجموعة، فقد ينتج عن ذلك تغيرات جوھرية ف

  مبلغ وتوقيت اإلعتراف في االيراد ألية فترة.
  

  الربح أو الخسارة االدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  ٣- ٢-٥

ة من خالل أنشات ة العادل ا بالقيم م إدراجھ ربح المجموعة محفظة استثمارية متنوعة ت ارة ال د . أو الخس ة التقدير وعن ة العادل قيم
   البيانات القابلة للمالحظة في السوق بقدر توفرھا.ستثمارات، تستخدم المجموعة لال

 

  المخصصات ٤- ٢-٥

تم مخصص إزالة األصول فيھافيما يتعلق بالمخصصات، بما  ة الحدوث. وي ، تقوم المجموعة باالعتراف بتدفقات الموارد المتوقع
ديرات تخدام التق ي  اس د ف ى تحدي ك عل الغ المخصصة ويتوقف ذل ة عن المب ات النھائي د تختلف االلتزام داده وق ع س غ المتوق المبل

  ).٢٤إيضاح  (أنظر النتيجة النھائية

  
 

   واألصول غير الملموسة األخرىاألعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات والبرامج  ٥- ٢-٥

ات لكل فئة من األصول. ويتم تقييم أعمار المخصصةعمار المقدرة ألباطفاء السنوي المحمل االستھالك واإليتأثر  ة من فئ  كل فئ
ة وخطط  تعديلھا عند الضرورة لعكس تأثير الظروفاألصول سنوياً ويتم  رات التكنولوجي ي ضوء التغي ة ف يالحالي تثمار ف  االس

  .لألصول ذات الصلة وفقاً للوضع الفعليالشبكات 

  

 دينين التجاريين واصول العقدخسائر االنخفاض في الممخصص  ٦- ٢-٥

اريين واصول  دينين التج ابات الم ة لكل من حس ان المتوقع ائر االئتم تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص لغرض احتساب خس
ة  .العقد ديل التجرب ايرة المصفوفة لتع وم المجموعة بمع داد. تق ي الس ر ف تعتمد ھذه المصفوفة بداية على المعدالت التاريخية للتعث
ر التاري تم تحديث معدالت التعث الي ي ر م اريخ كل تقري خية لخسائر االئتمان اخذا في االعتبار المعلومات المتوقعة مستقبال. في ت

  التاريخية الملوحظة ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.

بة  ة بنس ي القيم دينين التج %١٠٠تقوم المجموعة باحتساب مخصص انخفاض ف ع أرصدة الم ر من لجمي تحقة ألكث اريين المس
ة  ٣٦٠ ت قابل ا زال ة وم ا االئتماني ى جودتھ ر جوھري عل رأ أي تغيي م يط ي ل ة واالرصدة الت ات ذات العالق تثناء الجھ اً باس يوم

  للتحصيل بناءاً على خبرة المجموعة السابقة.
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٣٩ 

  المعلومات القطاعية .٦
ت االتصاالت والسلع المتعلقة بھا. إن أغلبية إيرادات ودخل وأصول المجموعة تقديم خدمايتمثل ب اً ئيسير اً تزاول المجموعة نشاط

ة تصاالت السعوديةقنوات االتتعلق بعملياتھا داخل المملكة (شركة االتصاالت السعودية وشركة  ). تعمل المجموعة خارج المملك
 دة.من خالل شركاتھا التابعة وشركاتھا الزميلة ومشاريعھا المشتركة في دول متعد

على المنشأة التي قامت بتقديم تقريراإليراد. تحسب المبيعات بين القطاعات وفقا السعار  إليراد على القطاع التشغيلي بناًءايوزع ا
  العادي.التجاري التعامل 
يال تاالقطاع ا  ت م اإلفصاح عنھ تقل تجاوزت ت اقي %٧٥مستوى بشكل مس ع ب م تجمي الي ت  القطاعات التشغيلية األخرى وبالت
  أخرى". تشغيلية"قطاعات  ضمن

  ديسمبر: ٣١ في للسنة المنتھيةالمجموعة على أساس القطاعات ونتائج يرادات إلفيما يلي تحليل و
  ٢٠١٧   ٢٠١٨  

  )٣إيضاح  -معدلة (
        )١(يراداتاإل

  ٤١٫٤٤٥٫٢٣٠    ٣٩٫٣٥٦٫٢٨٣  شركة االتصاالت السعودية 
  ٣٫٠٥٥٫٠٩٥    ٥٫٣٧١٫٧٧١  شركة قنوات االتصاالت السعودية 

  ٨٫٣٤٩٫١٩٦    ٩٫٥٠٢٫٥٦٠  )٢قطاعات تشغيلية أخرى(
 )٢٫١٨٨٫١٨٦(    )٢٫٢٦٧٫٣٧١(  االستبعادات/ التسويات

  ٥٠٫٦٦١٫٣٣٥    ٥١٫٩٦٣٫٢٤٣  إجمالي االيرادات
  )٣٢٫٢٣٠٫٥٨٩(   )٣٢٫١٢٧٫٤٨٨(  تكلفة العمليات التشغيلية (باستثناء االستھالك واإلطفاء)

  )٧٫٤٤٤٫٧٣٥(    )٧٫٥٩٠٫٥٣٠(  استھالك وإطفاء
 )٦٠٠٫٠٠٠(   )٤٥٠٫٠٠٠(  تكلفة برنامج التقاعد المبكر

  ٥٨٤٫٦٨٢    ٥٥٤٫٩٠٩  إيرادات تمويل
  )٣٥٣٫٥٤٢(    )٣٩٨٫٨١٤(  تكاليف تمويل

  ٨٥٫٠٣٦    ١٠٢٫٩٤٣  صافي إيرادات أخرى
زميلة ومشاريع  مكاسب استثمارات في شركات(خسائر) صافي 
  ٣٠٥٫٥٩١    )١٠٫٦٠٥(  مشتركة

  )١٨٫٤٠٥(    )٢١٥٫٤٩٣(  ىصافي خسائر أخر
  )٧٢٠٫٧٠٠(    )٧٤٧٫٦٦٧(  الزكاة وضريبة الدخل

 ١٠٫٢٦٨٫٦٧٣   ١١٫٠٨٠٫٤٩٨  صافي الربح 
  

 والتسويات مبيعاتال تمثل إيرادات القطاعات المذكوره أعاله، اإليرادات الناتجة من العمالء الخارجيين والداخليين. بلغت)  ١(
 ٣١مليون لایر سعودي ( ٢٫٢٦٧مبلغ  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١سنة المنتھية في (بين شركات المجموعة) لل بين القطاعات

  مليون لایر سعودي) والتي تم استبعادھا عند التوحيد. ٢٫١٨٨ :٢٠١٧ديسمبر 
وحلول إس تي  االتصاالت السعودية المتخصصةو إنتغراليتضمن قطاع "أخرى" شركة فيفا الكويت وفيفا البحرين و  )٢(

  سي وسفاير وعقاالت.
 

  ديسمبر: ٣١وفيما يلي تحليل إلجمالي الربح على أساس القطاعات للسنة المنتھية في 

 ٢٠١٧   ٢٠١٨  
  )٣إيضاح  -معدلة (

  ٢٤٫٥٤٣٫٠٤٥    ٢٥٫٤٨١٫٧٧٥  شركة االتصاالت السعودية 
  ٦٩٨٫٤٥٦    ١٫٣١٤٫٧٠٧  شركة قنوات االتصاالت السعودية 

  ٣٫٧٣٠٫٠٥٧    ٣٫٧٩٥٫١٧٤  قطاعات تشغيلية أخرى
 )٤١٦٫١٤٩(    )٤٥٫٣٤١(  عادات/ التسوياتاالستب

  ٢٨٫٥٥٥٫٤٠٩    ٣٠٫٥٤٦٫٣١٥  الربحإجمالي 

ات او صولأ ال يوجدو على القطاعات اللتزاماتا األصول/ توزيعيتم ، أداء القطاعات مراقبةألغراض  مستخدمة بشكل  لتزام
  .قطاعاتال بينمشترك 

  



  شركة االتصاالت السعودية
  سعودية) شركة مساھمة(
  

  )(تتمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح
  مالم يذكر خالف ذلك) –(جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية 

 

٤٠ 

 المعلومات القطاعية (تتمة) .٦
  ديسمبر: ٣١لتزامات على أساس القطاعات كما في فيما يلي تحليل لألصول واالو
         
 

  ٢٠١٧ديسمبر٣١   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  ٢٠١٧يناير  ١    )٣إيضاح  -معدلة (

  )٣إيضاح  -معدلة (
            األصول

  ١٠٩٫٨٨٧٫٠٤٩    ١١٦٫٩٠٠٫٨٧٥   ١١٩٫٤٦٠٫٤٤٨  شركة االتصاالت السعودية 
  ٢٫١٩٢٫٥١٦    ٢٫٥٩٥٫٨٦٥   ٣٫٣٣٣٫٦٦٢  شركة قنوات اإلتصاالت السعودية 

  ١٦٫٤٠٩٫٥١٣    ١٧٫٨١٣٫٧٠٢   ١٩٫٥٣٩٫١٦٥  قطاعات تشغيلية أخرى
  )٢٥٫٨٣٠٫٥٩٠(    )٢٨٫٨٢٨٫٣٦٩(   )٣٠٫٣٨٤٫٦٣٠(  االستبعادات/ التسويات

  ١٠٢٫٦٥٨٫٤٨٨    ١٠٨٫٤٨٢٫٠٧٣   ١١١٫٩٤٨٫٦٤٥  إجمالي األصول

         االلتزامات
  ٣٦٫١٨٦٫٣٤٤    ٤١٫٦٠٠٫٧٧٦    ٤١٫٥٧٦٫٠٦٤  شركة االتصاالت السعودية 

  ٩٢٦٫٠٤٧    ١٫٥٤٤٫٠٤٣    ٢٫٠٦٨٫٨١٩  شركة قنوات االتصاالت السعودية 
  ٨٫٨٠٤٫٢٧٨    ٨٫٩٤٦٫١٤٣    ١٠٫٥١٢٫٢٦١  قطاعات تشغيلية أخرى
  )٥٫٢٠٠٫٦٤٨(    )٧٫٤١٠٫٤٧٠(    )٨٫٨٧٠٫٠٩٧(  االستبعادات/ التسويات

  ٤٠٫٧١٦٫٠٢١    ٤٤٫٦٨٠٫٤٩٢   ٤٥٫٢٨٧٫٠٤٧  إجمالي االلتزامات
  

  

  : ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في  على أساس القطاعات ألصول غير المتداولةلي اإلضافات لفيما ي

  ٢٠١٧    ٢٠١٨  اإلضافات لألصول غير المتداولة
  )٣إيضاح  -معدلة (

  ٧٫٤٤٦٫٥٧٣ ١١٫٣٧٣٫٣٠٧  شركة االتصاالت السعودية
  ٥٩٫٧١٥  ٥٦٫٤٢٧  تصاالت السعودية شركة قنوات اال

  ٧٩٢٫٧٥٦    ١.١١٨.٤٧٤  قطاعات تشغيلية أخرى
 ٨٫٢٩٩٫٠٤٤    ١٢.٥٤٨.٢٠٨  

 

 الرئيسيين معلومات عن العمالء
ي  لایرمليون  ٥٫٩٣٨قدرھا إيرادات  ،مبيعاتال مناإليرادات الناتجة  تتضمن ة ف  ٣١( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١سعودي للسنة المنتھي
ة ومؤسس جھات نشأت من مبيعات إلى) لایرمليون  ٥٫٣٥٥: ٢٠١٧ديسمبر  اھم أي . )٢-١٨ إيضاح    أنظر(ات حكومي م يس ل

 .يرادات المجموعةفي إأو أكثر  ٪١٠ عميل آخر بنسبة
  

 معلومات عن المناطق الجغرافية
  التوزيع الجغرافي لإليرادات واألصول غير المتداولة: فيما يلي

 
  كما في ألصول غير المتداولة ا     للسنة المنتھية في اإليرادات

ديسمبر ٣١  
 ٢٠١٧ديسمبر٣١    ٢٠١٨

ديسمبر٣١   )٣إيضاح  -معدلة (
٢٠١٨  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  
  )٣إيضاح  -معدلة (

  ٢٠١٧ يناير ١  
  )٣إيضاح  -معدلة (

المملكة العربية 
  ٥٢٫٦٦٣٫٠١٥    ٥٤٫٤٥٢٫٧٨٧    ٥٣٫٨٦٢٫٢٨٨  ٤٦٫٠٣٥٫١١٢  ٤٧٫٣٢٣٫٦١٠ السعودية
  ٩٫١٦١٫٧٧٥    ٩٫٥٩٣٫٢٩٥   ٩٫٤٧٨٫٧٨١  ٤٫٦٢٦٫٢٢٣  ٤٫٦٣٩٫٦٣٣ أخرى

 ٦١٫٨٢٤٫٧٩٠    ٦٤٫٠٤٦٫٠٨٢    ٦٣٫٣٤١٫٠٦٩  ٥٠٫٦٦١٫٣٣٥  ٥١٫٩٦٣٫٢٤٣  
 
  
 
 
 
 
  



  شركة االتصاالت السعودية
  سعودية) شركة مساھمة(
  

  )(تتمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح
  مالم يذكر خالف ذلك) –(جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية 

 

٤١ 

 ممتلكات وآالت ومعدات  .٧

  أراضي ومباني  

 
شبكات ومعدات 
  االتصاالت

 

  أصول أخرى

    
أعمال رأسمالية 
  تحت التنفيذ

  

  اإلجمالي
                   التكلفة
  ١٠٣٫٨٤٩٫٦٣٢    ٣٫٦٦٧٫١٠٣    ٧٫٨٧٣٫٤٨٩   ٧٧٫٦٢٧٫٢١١   ١٤٫٦٨١٫٨٢٩   ٢٠١٨يناير١كما في

  ٨٫٤١٤٫٩١٠    ٨٫٢٠٦٫٥٢٢    ٦٤٫٥٥١   ١٢٠٫٥٧٩   ٢٣٫٢٥٨ اإلضافات
 

  ١٨٧٫٢٧٨  االستبعادات والتحويالت
 

٦٫٠٣٥٫٢٨٧  
 

٥٢٣٫٩٣٤  
    

)٨٫٢٠٠٫٦٢٨(  
  

)١٫٤٥٤٫١٢٩(  
ة العمالت  ات ترجم أثير فروق ت

  - األجنبية
 

)١٣٫٦٠٨(  
 

)٢٠٠(  
  

)٤٦٢(  
  

)١٤٫٢٧٠(  
  ١١٠٫٧٩٦٫١٤٣    ٣٫٦٧٢٫٥٣٥    ٨٫٤٦١٫٧٧٤   ٨٣٫٧٦٩٫٤٦٩   ١٤٫٨٩٢٫٣٦٥  ٢٠١٨ر ديسمب٣١كما في

 
    االستھالك المتراكم

 
  

 
  

      
  

  ٦٣٫٩٠٩٫٠١٦    -    ٥٫٢١٢٫٠٤٩  ٥٠٫٣١٥٫٤٩٠  ٨٫٣٨١٫٤٧٧   ٢٠١٨يناير١كما في
  ٥٫٩٠٤٫٩٩٢    -    ٣٨٢٫٢٧٥   ٥٫١٥٤٫٨٨٩   ٣٦٧٫٨٢٨  استھالك السنة

 
  )٢٢٤٫٩٨٦(  االستبعادات والتحويالت

 
)٥٩٧٫٧٣٨(  

 
)١٢٣٫٢٧٢(  

    
-  

  
)٩٤٥٫٩٩٦(  

ة العمالت  ات ترجم أثير فروق ت
  - األجنبية

 
٧٫٥٣٧  

 
١٨٥  

  
-  

  
٧٫٧٢٢  

  ٦٨٫٨٧٥٫٧٣٤    -    ٥٫٤٧١٫٢٣٧   ٥٤٫٨٨٠٫١٧٨   ٨٫٥٢٤٫٣١٩  ٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في
                 

ة في  ة الدفتري  ٣١صافي القيم
  ٦٫٣٦٨٫٠٤٦   ٢٠١٨ديسمبر 

 
٢٨٫٨٨٩٫٢٩١  

 
٢٫٩٩٠٫٥٣٧  

  
٣٫٦٧٢٫٥٣٥  

  
٤١٫٩٢٠٫٤٠٩  

 
 التكلفة

                  

  ٩٨٫٣٢٦٫٢٧٣    ٣٫٣٦٥٫٦٥٢    ٧٫٤٥٤٫٨٥٠    ٧٢٫٩٦٥٫٧٥١    ١٤٫٥٤٠٫٠٢٠   ٢٠١٧يناير١كما في
  ٦٫٩٦٤٫٦٢٢    ٦٫٨٥٣٫٦٦٥   ٤٩٫٢٤٨  ٥٧٫٢٢٣  ٤٫٤٨٦ اإلضافات

  )١٫٤٧٦٫٠٨٩(    )٦٫٥٥٣٫٧٢٩(    ٣٦٨٫٨١٨  ٤٫٥٧١٫٧٢٨  ١٣٧٫٠٩٤  االستبعادات والتحويالت
ة العمالت  ات ترجم أثير فروق ت

 ٢٢٩ األجنبية 
 

٣٢٫٥٠٩ 
 

٥٧٣ 
  

١٫٥١٥  
  

٣٤٫٨٢٦  
  ١٠٣٫٨٤٩٫٦٣٢    ٣٫٦٦٧٫١٠٣    ٧٫٨٧٣٫٤٨٩  ٧٧٫٦٢٧٫٢١١  ١٤٫٦٨١٫٨٢٩  ٢٠١٧ديسمبر ٣١كما في

 
                االستھالك المتراكم

  ٥٨٫٩١٨٫٦٩٤    -    ٤٫٩٤٩٫٥٨٠  ٤٥٫٨٥٦٫٧٤٢  ٨٫١١٢٫٣٧٢   ٢٠١٧يناير١كما في
  ٥٫٨٨٣٫٩١٥    -    ٣٧٦٫٥٨٦  ٥٫١٥٢٫٤٤٤  ٣٥٤٫٨٨٥ الك السنةاستھ

  )٩٣٤٫٦٩٥(    -    )١١٣٫٢٨٢(  )٧٣٥٫٣٣٤(  )٨٦٫٠٧٩(  االستبعادات والتحويالت
ة العمالت  ات ترجم أثير فروق ت

 ٢٩٩ األجنبية
 

٤١٫٦٣٨ 
 

)٨٣٥( 
  

-  
  

٤١٫١٠٢  
  ٦٣٫٩٠٩٫٠١٦    -    ٥٫٢١٢٫٠٤٩  ٥٠٫٣١٥٫٤٩٠  ٨٫٣٨١٫٤٧٧  ٢٠١٧ديسمبر ٣١كما في

               
ي  ة ف ة الدفتري افي القيم  ٣١ص

 ٦٫٣٠٠٫٣٥٢  ٢٠١٧ديسمبر
 

٢٧٫٣١١٫٧٢١ 
 

٢٫٦٦١٫٤٤٠  
  

٣٫٦٦٧٫١٠٣  
  

٣٩٫٩٤٠٫٦١٦  
ي  ة ف ة الدفتري افي القيم  ١ص

 ٦٫٤٢٧٫٦٤٨ ٢٠١٧يناير
 

٢٧٫١٠٩٫٠٠٩ 
 

٢٫٥٠٥٫٢٧٠  
    

٣٫٣٦٥٫٦٥٢  
  

٣٩٫٤٠٧٫٥٧٩  
  

  

  :التاليةاألعمار اإلنتاجية  مبإستخدا الممتلكات وآالالت والمعداتيتم استھالك 

  سنة ٥٠ - ٢٠  المباني
  سنة  ٣٠ - ٣  شبكات ومعدات االتصاالت 

  سنة  ٢٠ - ٣  أخرى أصول 
 

  

  

  

  

  

  

  

  



  شركة االتصاالت السعودية
  سعودية) شركة مساھمة(
  

  )(تتمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح
  مالم يذكر خالف ذلك) –(جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية 

 

٤٢ 

 (تتمة)ممتلكات وآالت ومعدات  .٧
  

مل  - انياألتش ة  ضيأرا ،راضي والمب ي م ٢٫٢٠٠بقيم ا ف عودي كم ون لایر س مبر ٣١لي مبر  ٣١( ٢٠١٨ ديس : ٢٠١٧ديس
 .)مليون لایر سعودي ٢٫١٧٣:  ٢٠١٧ يناير ١و ن لایر سعوديليوم ٢٫١٧٧

ق  ١٤١٨ذو الحجة  ٢٤وتاريخ  ٣٥بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/ - ل  ٢١(المواف ي اإليضاح ١٩٩٨ابري ه ف ار إلي ) و المش
زال ، إال أن عملية تحويل الملكية القانونية لبعض األ١٩٩٨مايو  ٢أ) ، تم تحويل ملكية األصول للشركة في  -١( ا ت راضي م

غ  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١جارية. بلغت قيمة األراضي التي تم نقل ملكيتھا القانونية للشركة حتى  ون لایر سعودي  ١٫٨٧٩مبل ملي
ا  مليون لایر سعودي)، ١٫٨٧٩:  ٢٠١٧( ة وقيمتھ ون لایر سعودي  ١٤٤ويجري العمل على نقل ملكية األراضي المتبقي ملي
  .)مليون لایر سعودي ١٤٤:  ٢٠١٧(

ة الصافية السنةخالل  - ون  ٤١٤، قامت المجموعة باستبعاد أصول تبلغ قيمتھا الدفتري : ٢٠١٧ ديسمبر ٣١لایر سعودي. (ملي
ون  ٢٦٢ ائر ملي ا خس تج عنھ عودي ) ون غتبلایر س ون  ٢٩١ ل عودي (ملي مبر  ٣١لایر س ون  ٢٤٩ :٢٠١٧ديس لایر ملي

  ).٣٨(أنظر إيضاح  سعودي)

  :التشغيلية التكاليف بنودحسب  تصنيفه تم وع مصروف االستھالك فيما لتوزي التالي الجدول يبين  -
 ٢٠١٧  ٢٠١٨  

  ٤٫٨٩٣٫٣٠٤    ٤٫٨٥٩٫٦٤٧  تكلفة اإليرادات
  ٣٧٫٠١٩    ٣١٫٤٧٢  مصاريف بيعية وتسويقة

  ٩٥٣٫٥٩٢    ١٫٠١٣٫٨٧٣  مصاريف عمومية وادارية
  ٥٫٨٨٣٫٩١٥   ٥٫٩٠٤٫٩٩٢ 

 

  

ات - دات أواالالت  تتضمن الممتلك ىومب رضوالمع ة مرھون ن ركة تابع وك لش ل  ةممل ة مقاب ة مرابح ون لایر  ١٠٨بقيم ملي
   مليون لایر سعودي). ٩٣: ٢٠١٧يناير  ١مليون لایر سعودي و ١٠٨: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سعودي. (

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 



  شركة االتصاالت السعودية
  سعودية) شركة مساھمة(
  

  )(تتمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح
  مالم يذكر خالف ذلك) –(جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية 

 

٤٣ 

  غير ملموسة وشھرةصول ا .٨
 

تراخيص  برامج حاسب آلي  
  االتصاالت

  المجموع   )١(أخرى 

            التكلفة

 ١٦٫٤٠٠٫٢٦٠   ١٫٩٣٦٫٢٥٨  ٤٫٩٧١٫٢٠٣   ٩٫٤٩٢٫٧٩٩   ٢٠١٨ يناير ١كما في
  ٤٫١٣٣٫٢٩٨   ٣٥٦٫٦٥٣  ٢٫٧٢٤٫٤١٧   ١٫٠٥٢٫٢٢٨  إضافات

  )٣٥٦٫٤١٢(   )٢٢٢٫٢٦٦(  -   )١٣٤٫١٤٦(   والتحويالتاالستبعادات
  )١٩١(   )١٩١(  -   -  أثر فروقات ترجمة العمالت األجنبية واخرى

 ٢٠٫١٧٦٫٩٥٥   ٢٫٠٧٠٫٤٥٤  ٧٫٦٩٥٫٦٢٠  ١٠٫٤١٠٫٨٨١     ٢٠١٨ديسمبر ٣١فيكما

 

  اإلطفاء المتراكم واالنخفاض في القيمة

           

  ٩٫٢٢٥٫٦٨٥   ٨٦٦٫١٢٧  ١٫٨٩٩٫٠٣٢   ٦٫٤٦٠٫٥٢٦   ٢٠١٨يناير  ١كما في
  ١٫٦٨٥٫٥٣٨   ١٤١٫٣٢٦  ٣٧٨٫١١٤   ١٫١٦٦٫٠٩٨  إطفاء السنة

  )٢٩٣٫٦٢٢(   )١٦٤٫٤٧٦(  -   )١٢٩٫١٤٦(   تاالستبعادات والتحويال
  )٧٦٥(   )٧٦٥(  -   -  أثر فروقات ترجمة العمالت األجنبية وأخرى

 ١٠٫٦١٦٫٨٣٦   ٨٤٢٫٢١٢  ٢٫٢٧٧٫١٤٦   ٧٫٤٩٧٫٤٧٨     ٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في

  ٩٫٥٦٠٫١١٩   ١٫٢٢٨٫٢٤٢   ٥٫٤١٨٫٤٧٤    ٢٫٩١٣٫٤٠٣     ٢٠١٨ديسمبر   ٣١صافي القيمة الدفترية في

 

  التكلفة

           

  ١٥٫١٣٩٫٦٧٢   ٢٫٠٥٧٫٥٧٩  ٤٫٩٦٩٫٨١٢   ٨٫١١٢٫٢٨١   )٣إيضاح -(معدلة  ٢٠١٧يناير  ١كما في
  ١٫٣٣٤٫٤٢٢   ٨١٫٤٩٣  -   ١٫٢٥٢٫٩٢٩ إضافات

  )١٨٠٫٦٢٠(   )١٧٦٫٢٥٠(  -   )٤٫٣٧٠(   التحويالتاالستبعادات و
  ١٠٦٫٧٨٦   )٢٦٫٥٦٤(   ١٫٣٩١    ١٣١٫٩٥٩  أثر فروقات ترجمة العمالت األجنبية وأخرى

  ١٦٫٤٠٠٫٢٦٠   ١٫٩٣٦٫٢٥٨  ٤٫٩٧١٫٢٠٣   ٩٫٤٩٢٫٧٩٩  )٣إيضاح-(معدلة  ٢٠١٧ديسمبر ٣١كما في

 

  اإلطفاء المتراكم واالنخفاض في القيمة

           

  ٧٫٨٨٠٫٥٢٤   ٨٤٩٫٩٥٦  ١٫٦٩٧٫٣٤٦   ٥٫٣٣٣٫٢٢٢  )٣إيضاح -(معدلة  ٢٠١٧يناير  ١كما في
  ١٫٥٦٠٫٨٢٠   ٢٥٧٫٥٣٧  ٢٠١٫٢٨٩   ١٫١٠١٫٩٩٤ السنةإطفاء

  )١٨٠٫٦٢٠(   )١٧٦٫٢٥٠(  -   )٤٫٣٧٠(   االستبعادات والتحويالت
  )٣٥٫٠٣٩(   )٦٥٫١١٦(  ٣٩٧   ٢٩٫٦٨٠  أثر فروقات ترجمة العمالت األجنبية واخرى

  ٩٫٢٢٥٫٦٨٥   ٨٦٦٫١٢٧  ١٫٨٩٩٫٠٣٢   ٦٫٤٦٠٫٥٢٦   )٣إيضاح-(معدلة  ٢٠١٧ديسمبر ٣١كما في

ا في  ٢٠١٧ديسمبر ٣١صافي القيمة الدفترية كم
   )٣إيضاح  -(معدلة 

  
٣٫٠٣٢٫٢٧٣  

   
٣٫٠٧٢٫١٧١  

   
١٫٠٧٠٫١٣١  

   
٧٫١٧٤٫٥٧٥  

ي  ا ف ة كم ة الدفتري افي القيم اير١ص ٢٠١٧ين
  )٣إيضاح  -(معدلة 

 
 ٧٫٢٥٩٫١٤٨   ١٫٢٠٧٫٦٢٣   ٣٫٢٧٢٫٤٦٦    ٢٫٧٧٩٫٠٥٩  

 ٣١( لایر سعوديمليون  ٧٥٫٦وسة تعاقدية مثل شبكة الكابل البحري واتفاقيات امتياز وشھرة بمبلغ خرى" أصول غير ملم"أتتضمن  )١
  ).لایر سعوديمليون  ٧٥٫٦: ٢٠١٧يناير  ١لایر سعودي ومليون  ٧٥٫٦: بمبلغ ٢٠١٧ديسمبر 

  :األعمار اإلنتاجية التاليةإطفاء األصول غير الملموسة بإستخدام تم ي

  سنوات ٧–٥  ليسب آابرامج ح
  سنة  ٢٥–١٥  االتصاالت تراخيص 

 سنوات٥-٣  أخرى
   



  شركة االتصاالت السعودية
  سعودية) شركة مساھمة(
  

  )(تتمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح
  مالم يذكر خالف ذلك) –(جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية 

 

٤٤ 

  (تتمة) غير ملموسة وشھرةصول ا .٨
  :كما فيتراخيص تشغيل الھاتف المحمول ھم القيمة الدفترية وتواريخ انتھاء أفيما يلي بياناً ب

  ٢٠١٧يناير  ١    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١   فترة إنتھاء اإلطفاء   الدولة 

  ٢٫١٩٤٫١٨٩    ٢٫٠٦٣٫٨٤١  ١٫٩٣٣٫٤٩٣   ٢٠٣٣أكتوبر   الكويت
  ٧٢٣٫٣٨٦    ٦٩١٫١٢٧  ٧٣٠٫٣٧٥   ٢٠٣٨فبراير   البحرين

  ٣٥٤٫٨٩١    ٣١٧٫٢٠٣  ٢٫٧٥٤٫٦٠٦   ٢٠٢٦مايـــو   المملكة العربية السعودية
   ٣٫٢٧٢٫٤٦٦    ٣٫٠٧٢٫١٧١  ٥٫٤١٨٫٤٧٤  

  

  

  :التشغيلية التكاليف بنود حسب تصنيفه تم لو فيما االطفاء مصروف توزيع التالي الجدول يبين
 ٢٠١٧  ٢٠١٨ 

  )٣إيضاح  -(معدلة 
  ٥٦٢٫٨٠٠   ٥٥٠٫٩٤٧  تكلفة اإليرادات 

  ١٢٠٫٩٧٧   ٢٣٫٢٨٢  مصاريف بيعية وتسويقية
  ٨٧٧٫٠٤٣   ١٫١١١٫٣٠٩  مصاريف عمومية وإدارية

 ١٫٥٦٠٫٨٢٠  ١٫٦٨٥٫٥٣٨ 
  

  

  

 مخزون  .٩
  ٢٠١٧ديسمبر ٣١  ٢٠١٨ديسمبر٣١  

  )٣إيضاح  -(معدلة 
  ٢٠١٧ يناير١ 

 )٣إيضاح  -(معدلة 
  ٨٠١٫٢١٠   ٩٠٥٫٥٩٣   ١٫١٢٨٫٤٥٤ بضاعة محتفظ بھا إلعادة البيع

  )٣٢٦٫٦٩٤(   )٤٢٣٫٣١٢(   )٣٤٠٫٩٩٨(  يخصم: مخصص المخزون بطيء الحركة

  ٤٧٤٫٥١٦   ٤٨٢٫٢٨١   ٧٨٧٫٤٥٦  
  
  

  :ديسمبر ٣١ة في للسنة المنتھيالحركة  يءحركة مخصص المخزون بطلتحليل وفيما يلي 
  

 ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 ٣٢٦٫٦٩٤  ٤٢٣٫٣١٢  الرصيد في بداية السنة 

 )٢٧٫٨٦٩(  )١١٤٫١٧٧(   خالل السنة /شطبعكس
 ١٢٤٫٤٨٧  ٣١٫٨٦٣  المحمل خالل السنة

٣٤٠٫٩٩٨٢٣١٫٤٢٣  الرصيد في نھاية السنة
  

  

  

  

 
   تجاريون وآخرونمدينون   .١٠

 

  ٢٠١٧ديسمبر ٣١  ٢٠١٨ديسمبر٣١ 
  )٣إيضاح  -معدلة (

  ٢٠١٧ يناير ١ 
  )٣إيضاح  -معدلة (

  ١٦٫٣٧٣٫٣٠٧   ٢١٫٥٧٩٫٧٨١  ١٥٫٥١٦٫٩٧٣ مدينون تجاريون
  )٢٫٧٩٦٫٨٣٢(   )٢٫٥٠٩٫٥٣٤(  )٢٫٥٤٦٫٧١٢(   انخفاض في القيمةيخصم: مخصص 

  ١٣٫٥٧٦٫٤٧٥   ١٩٫٠٧٠٫٢٤٧  ١٢٫٩٧٠٫٢٦١  
       
  ٧٥٩٫٠٣٦   ١٫٢٩٨٫٢٨٤  ١٫٤٥١٫٩١٧  مدينون غير تجاريون  -
 ١٤٫٣٣٥٫٥١١   ٢٠٫٣٦٨٫٥٣١  ١٤٫٤٢٢٫١٧٨  

  

  

  

 

 



  شركة االتصاالت السعودية
  سعودية) شركة مساھمة(
  

  )(تتمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح
  مالم يذكر خالف ذلك) –(جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية 

 

٤٥ 

  (تتمة) تجاريون وآخرونمدينون  .١٠

  مدينون تجاريون  ١-١٠
ان نيالتجارين يالمدين أرصدة عند تحديد إمكانية تحصيل ي جودة االئتم اريي، تأخذ المجموعة باالعتبار أي تغير ف دينين التج  نللم

ة  اريخ نھاي ى ت ان حت نة من تاريخ منح االئتم ر الس رة وغي ان محدوداً ألن قاعدة العمالء كبي ز مخاطر االئتم ر ترك ة. يعتب المالي
تم القيمة فيما يتعلق بالعمالء واأل انخفاضمرتبطة ببعضھا. يتم تحليل متطلبات  ردي. ي طراف ذات العالقة الرئيسية على أساس ف

  جمالي.ھا على أساس إفي قيمت انخفاضمن عدم وجود للتأكد  الرصدة العمالء االخرينجراء تقييم إ

  :نالمدينين التجارييفيما يلي تحليالً بأعمار و

  ٢٠١٧ ديسمبر٣١  ٢٠١٨ديسمبر٣١  
  )٣إيضاح -معدلة(

  ٢٠١٧يناير  ١ 
  )٣إيضاح  -معدلة (

 ٢٫٧٣١٫٤٢٧   ٢٫٥١٩٫٦٤٠  ٤٦٤٫٠١١  غير متأخرة السداد
    متأخرة السداد:

 ١٫٢٣٢٫١٠٣   ١٫٨٨٢٫١٩٩  ١٫٨١٤٫٩٨٨  يوم ٣٠–١
 ٩٨٢٫٥٦٧  ٨٧٨٫٣٣٤  ١٫٤٤٣٫٩٢٥  يوم ٩٠–٣١
 ١٫٤٣٥٫٥٦٥   ١٫٤٨٩٫٠٩١  ١٫٦٨٧٫٢٩٠  يوم  ١٥٠–٩١
 ١٫٨٧٣٫٩٣٠   ٢٫٠٢٨٫١٤٦  ٢٫٧٦١٫١٦٠  يوم ٢٧٠ –١٥١
 ١٫٦٥٥٫١٣٥   ١٫٠٢٣٫٥٢٨  ٧٣١٫٣٥٦  يوم ٣٦٥ –٢٧١

 ٦٫٤٦٢٫٥٨٠   ١١٫٧٥٨٫٨٤٣  ٦٫٦١٤٫٢٤٣  يوم ٣٦٥ أكثر من
 ١٦٫٣٧٣٫٣٠٧   ٢١٫٥٧٩٫٧٨١  ١٥٫٥١٦٫٩٧٣ 

 
  

  :ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في  االنخفاض في القيمة الرصدة المدينين التجاريينمخصص حركة يلي  وفيما
  ٢٠١٧   ٢٠١٨  

  )٣إيضاح -معدلة(
  ٢٫٧٩٦٫٨٣٢   ٢٫٥٠٩٫٥٣٤  الرصيد في بداية السنة 
 ٨٤٨٫٤٩٥  ٧٤١٫٥٨٣  )٣٤المحمل للسنة (إيضاح 
  )١٫١٣٥٫٧٩٣(  )٧٠٤٫٤٠٥( لسنةالمبالغ المشطوبة خالل ا
  ٢٫٥٠٩٫٥٣٤  ٢٫٥٤٦٫٧١٢  الرصيد في نھاية السنة 

  

   الجھات الحكومية والجھات ذات العالقة بالحكومة ٢-١٠
  

الي  دينأرصدة بلغ إجم ارييالم ة  نين التج ع الجھات الحكومي ون لایر سعودي  ١٢٫٣٤٣م ي ملي ا ف  ٣١( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كم
ال يوجد ). ٢-١٨(أنظر ايضاح  مليون لایر سعودي) ١٢٫٥٩٦: ٢٠١٧يناير  ١و  سعوديمليون لایر ١٨٫٩٢٠ :٢٠١٧ديسمبر 

   من مجموع رصيد المدينين التجاريين. %١٠عمالء آخرون يمثلون أكثر من 
  

 كما في:المستحقة من الجھات الحكومية والجھات ذات العالقة بھا أعمار األرصدة المدينة  فيما يليو

  ٢٠١٧ يناير١   ٢٠١٧يسمبر د٣١  ٢٠١٨ديسمبر٣١  

  ٦٫٧٩٨٫٦٢١     ٧٫١٨٧٫٨٥٥  ٦٫٩٣٦٫٨٨٤  سنة أقل من 
  ٤٫٠٨٠٫٧٤٦     ٦٫٧٥١٫٠٢١  ٥٫٣٦٧٫٤٢٤  أكثر من سنة إلى سنتين

  ١٫٧١٦٫٢٨١     ٤٫٩٨١٫١٦٢  ٣٨٫٤١٦  أكثر من سنتين
 ١٢٫٥٩٥٫٦٤٨     ١٨٫٩٢٠٫٠٣٨  ١٢٫٣٤٢٫٧٢٤  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 



  شركة االتصاالت السعودية
  سعودية) شركة مساھمة(
  

  )(تتمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح
  مالم يذكر خالف ذلك) –(جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية 

 

٤٦ 

 مرابحات قصيرة األجل  .١١

  

ة، مع يوماً أو أكثر  ٩١فترة استحقاقھا  اتباستثمار جزء من فائض النقد في مرابحموعة المجتقوم  وك محلي دة بن دل بع ح مع رب
   .)%٦ - %٢: ٢٠١٧( %٥الى  % ٢ سنوي يتراوح بين

 

  

 خرىاصول ا  .١٢
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  

  )٣إيضاح  -معدلة (
  ٢٠١٧يناير  ١ 

  )٣إيضاح  -معدلة (
  ٥٠١٫٥٦٣   ١٫٢٥١٫٥٣٣   ١٫٤٢٥٫٠٨٨ مقدمة دفعات

  ٢١٩٫٧١٧   ١٧٥٫٢٣٣   ٦٢٨٫١١٩  مدفوعة مقدمامصاريف 
  ٤٤٥٫٨٦٧   ٢٤٩٫٣٠٩   ٩٩٫٣٥٥  مؤجلةمصاريف 

  ٢٧٫٤٣٦  ١٩٠٫٨٤٩  ١٧١٫٩٣٧  أخرى 
  ١٫١٩٤٫٥٨٣   ١٫٨٦٦٫٩٢٤   ٢٫٣٢٤٫٤٩٩  

  
  ٩٣٥٫٥٣٢   ١٫٠٠٦٫٠٧٣  ١٫٩٥٢٫٨٧٨  متداولة  

  ٢٥٩٫٠٥١  ٨٦٠٫٨٥١  ٣٧١٫٦٢١  غير متداولة  
 ١٫١٩٤٫٥٨٣   ١٫٨٦٦٫٩٢٤   ٢٫٣٢٤٫٤٩٩  

  
  تكاليف العقد   .١٣

  االجمالي    )٢( تكلفة الوفاء بالعقد    )١( تكلفة الحصول على العقد  
            

  ١٫٠٣٠٫١٢٩    ٨٥٥٫٧٧٢    ١٧٤٫٣٥٧  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
            
            

  ١٫٠٩١٫٢٥٤    ٩٨٨٫٥٤٨    ١٠٢٫٧٠٦ ٣معدلة إيضاح  – ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
            
       

  ١٫١٣١٫٠٨٥    ١٫٠٤٥٫١٠٣    ٨٥٫٩٨٢ ٣معدلة إيضاح  –٢٠١٧يناير  ١كما في 
  

وظفين وسطاء للاإلضافية المدفوعة وحوافز المبيعات تتعلق تكاليف الحصول على العقد برسوم العموالت  )١( وزعين والم والم
  .و العقد المتوقع فترة العقدلقسط الثابت على مدى . يتم إطفاء ھذه التكاليف على أساس امع العمالءلحصول على عقود ل

اليف  )٢( ق تك اءتتعل د ب الوف ـالعق بب ي تكاليف التركي تم  والت ا ؤإطفاي دھ رة العق ى مدى فت ى أساس القسط الثابت عل د  عل و العق
  المتوقع.

  
  :التشغيلية التكاليف بنودحسب  انخفاض تكاليف العقدو اطفاءتوزيع مصروف  التالي الجدول يبين
 ٢٠١٧  ٢٠١٨  

  ٣٨٨٫٤٧٠    ٣٧٣٫٦٤٤  تكلفة اإليرادات
  ٥٥٫٤٣٦    ٤٢٫٩٨٩  مصاريف بيعية وتسويقة

  ٤٤٣٫٩٠٦   ٤١٦،٦٣٣ 
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٤٧ 

  أصول العقد  .١٤
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    ٢٠١٨ديسمبر٣١  

  )٣إيضاح  -(معدلة 
  ٢٠١٧يناير  ١  

  )٣إيضاح  -(معدلة 
              

  ٦٫١٤٥٫٧٩٢    ٥٫٥٢٤٫٣٧٦    ٨٫٧٠٩٫٢٢٤  اإليرادات غير المفوترة 
  )٦١٫١٧٠(    )٣٦٫٣٢٣(    )٨٧٫٧١٩(  يطرح : مخصص انخفاض القيمة

  ٦٫٠٨٤٫٦٢٢    ٥٫٤٨٨٫٠٥٣     ٨٫٦٢١٫٥٠٥  
 

  ٦٫٠١٩٫٩٤٦   ٥٫٢١١٫٢١١  ٨٫١١٧٫٤٦٣ متداولة
  ٦٤٫٦٧٦    ٢٧٦٫٨٤٢  ٥٠٤٫٠٤٢  غير متداولة 

 ٦٫٠٨٤٫٦٢٢   ٥٫٤٨٨٫٠٥٣  ٨٫٦٢١٫٥٠٥  
  

ومبيعات األجھزة وعقود االنشاء التي لم يصدر بھا  العقد لإليرادات المحققة من تقديم خدمات االتصاالت بأصول االولي يتم االعتراف
  . عند إتمام دورة الفوترة، يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بھا كأصول عقد إلى ذمم تجارية مدينة. فواتير بعد

 
 مالية  أصول    .١٥

  ٢٠١٧ديسمبر٣١  ٢٠١٨ديسمبر٣١
  )٣إيضاح  -معدلة (

  ٢٠١٧يناير  ١ 
  )٣إيضاح  -معدلة (

الل ن خ ة م ة العادل ة بالقيم ربح أو  أصول مالي ال
  ٣٫١١٥٫١٨٥     )١(الخسارة 

 
٤٫١٤٨٫٣٦٨  

 
٣٫٩٨٦٫١٠٤  

        
        بالتكلفة المطفأةأصول مالية 

  ١٫٤٢٢٫٦٠٢  ١٫٥٥٩٫٣٧١  ١٫٤٩٠٫١٣٧  )٤صكوك (
  ١٫٣٠٩٫٣١٢  ١٫١٨٦٫١٧٣  ٢٫٢٥٠٫٧٤٦  ) ٢()١(ات مرابح

  ٦٣٢٫٧٢٦  ٦١٢٫٩١٨  ٥٢٤٫٤١٧  )٣قروض لموظفين (
  ٦٨٫٣٦٢  ٨٦٫٣١٤  ٨٦٫١٧٤  ) ٦) (٥( وقروض اخرى مدينون غير تجاريون

  ٣٫٤٣٣٫٠٠٢  ٣٫٤٤٤٫٧٧٦  ٤٫٣٥١٫٤٧٤  
        

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
  ٤١٥٫٠٠٥   ٥٣٥٫٦٣٤    ١٫٣٩٤٫٦٠٢  )٧(االخر 

  ٧٫٨٣٤٫١١١  ٨٫١٢٨٫٧٧٨  ٨٫٨٦١٫٢٦١  
       

  ٤٣٢٫٥٠١  ٣٣٥٫٤٨٧  ٥٫٤٨٨٫٢٤٥  متداولة 
  ٧٫٤٠١٫٦١٠   ٧٫٧٩٣٫٢٩١  ٣٫٣٧٣٫٠١٦  غير متداولة  

 ٧٫٨٣٤٫١١١  ٨٫١٢٨٫٧٧٨  ٨٫٨٦١٫٢٦١  

 ةبقيممرتفع ة ذات تصنيف ائتماني وليحلية ودمنوك باستثمارية متنوعة مع  محفظةقامت الشركة بإنشاء ، ٢٠١٤خالل عام  )١
. تشمل المحفظة مرابحات متنوعة (ربح رأس المالل مع حماية كاملةأعوام  ةتتجاوز خمس الولمدة  لایر سعودي مليار ٤

صكوك (تدفع كوبونات ثابتة) وأدوات ومشتقات مالية.  تحقق المحفظة عائد مضمون بالحد وثابت يدفع بتاريخ االستحقاق)، 
جزء من االستثمار في ھذه  تم تسييل. ٢٠١٨خالل عام المشتقات المالية. داء األدوات وأوعائد إضافي معتمد على  األدنى

 ربح سنوي يبلغوبھامش لمدة عام واحد في اتفاقية مرابحة استثماره وإعادة  مليون لایر سعودي ١٫٠٦١ بمبلغ المحفظة
١٫٤٢%. 

خمس لمدة  همرابح اتفاقيات في محليبنك  لدى لایر سعوديمليار  ١ ستثمار مبلغاب الشركة قامت، ٢٠١٤خالل عام  )٢
 . %٣ھامش ربح سنوي يبلغ سنوات وب

مبلغ  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في غيرمتاخر السداد أو منخفض القيمة وتبلغ قيمته الدفترية  همرابحالفي اتفاقيات  االستثمار
لایر مليون  ١٫١٥٦: ٢٠١٧يناير  ١لایر سعودي ون مليو١٫٠٨٣: ٢٠١٧ديسمبر ٣١( لایر سعوديمليون  ٢٫١٢٨
 .سعودي)
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٤٨ 

  (تتمة)أصول مالية    .١٥
 

سنوات، على التوالي. فترة السداد  ٤سنة و ٢٥لغرض شراء منازل وسيارات لفترة  حسنة اً منحت الشركة موظفيھا قروض )٣
دفع المبلغ عند ترك الشركة. أي  فعلى الموظفمدة القرض في حال بقاء الموظف في الخدمة وإال  خاللتكون بقسط ثابت 

تتحمل الشركة وبضمان من الشركة ويتم تمويله من بنك تجاري محلي  ٢٠١٦قرض جديد يتم تقديمه للموظف بعد يونيو 
 ھذه القروض. تكلفة تمويل

 ١٫٥٠٨باالستثمار في صكوك بقيمة  (شركة تابعة) ، قامت شركة إس تي سي آسيا القابضة المحدودة٢٠٠٧ديسمبر  ٣١في  )٤
 ٢٨اريخ ت حتى %١٠٫٧٥سنوات) وبھامش ربح سنوي يبلغ  ١٠سنة (قابلة لالستدعاء بعد  ٥٠مليون رينجيت ماليزي لمدة 

لمدة  متغيرة بعمولة طويل االجلالالحقة. تم تمويل استثمار الصكوك بقرض  اتللفتر %٩٫٢٥ثم ھامش ربح  ٢٠١٧ديسمبر
حصلت  .وتم تسديده بالكامل ٢٨/١٢/٢٠١٧بتاريخ  القرض ماثلة وقد استحقعشر سنوات بالرينجيت الماليزي مقابل قيمة م

فترة لبنوك وعدة من متغيرة على قرض مشترك بعمولة  ٢٨/١٢/٢٠١٧بتاريخ  شركة إس تي سي آسيا القابضة المحدودة 
لایر سعودي مليون  ١٫٤٩٠ الدفترية غير متأخرة السداد أو منخفضة القيمة وتبلغ قيمتھاالصكوك ھذه  سداد خمس سنوات.

لایر مليون  ١٫٤٢٣: ٢٠١٧يناير  ١لایر سعودي ومليون  ١٫٥٥٩ :٢٠١٧ديسمبر  ٣١( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
 سعودي).

مليون لایر سعودي لدى بنك تجاري محلي  ٢بمبلغ كوديعة  مبلغ بإيداعتصاالت السعودية شركة قنوات االقامت شركة تابعة ل )٥
 .مليون لایر سعودي) ٢: ٢٠١٧يناير  ١مليون لایر سعودي و ٢: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في ُعمان كما في 

لایر مليون  ٨٠لدى إحدى الشركات التابعة للمجموعة وھي شركة االتصاالت لالستثمار التجاري، محتجزات موردين بمبلغ  )٦
لایر  مليون ٨٠: ٢٠١٧ر يناي ١لایر سعودي ومليون  ٨٠: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في سعودي 
 .سعودي)

بشكل رئيسي من استثمار الشركة في صندوق رأس المال  باالصول المالية من خالل الدخل الشامل االخرتتمثل االستثمارات  )٧
الجريء وھو صندوق يستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة التي تعمل في مجال اإلتصاالت وتقنية المعلومات 

مليون لایر  ٦١٤سعودي وأسواق عالمية أخرى. تم تقييم الوحدات االستثمارية المملوكة من قبل الشركة بمبلغ في السوق ال
مليون لایر  ٤٠٩٫٤: ٢٠١٧يناير  ١مليون لایر سعودي و ٥٠١: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١سعودي كما في 

  سعودي ).

لمال الجريء مستقل لغرض االستثمار في القطاعات الرقمية م، أسست الشركة أيضا صندوق استثماري ل٢٠١٧خالل عام 
بخمس شرائح متساوية ل وّ يُممليون لایر سعودي)  ١،٨٧٥مليون دوالر أمريكي (ما يعادل  ٥٠٠والتقنية بقيمة أجمالية 

دفع  ٢٠١٨م تم خالل العا .مليون لایر سعودي ٣٧٥مليون دوالر أمريكي ما يعادل  ١٠٠تباعاً، قيمة الشريحة الواحدة 
تم تقييم الوحدات  .مليون لایر سعودي) ٧٥٠مليون دوالر أمريكي (ما يعادل  ٢٠٠الشريحتين األولى والثانية بمجموع مبالغ 

 ٣٠: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في مليون لایر سعودي   ٧٨١بمبلغالشركة االستثمارية المملوكة من قبل 
المركز الرئيسي للصندوق   ويقع ٢٠١٨بدأ الصندوق عملياته التجارية ونشاطه التشغيلي في عام  .)مليون لایر سعودي 

   الرياض. ويستثمر الصندوق دوليا في الشركات التقنية الريادية الخاصة ذات النمو العالي. في
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٤٩ 

 الشركات التابعة   .١٦
  :فيما يلي بيان بالشركات التابعة المملوكة من قبل الشركة

  لية الفعنسبة الملكية  بلد التأسيس   اسم الشركة التابعة
ديسمبر ٣١   

٢٠١٨  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٧  
 يناير ١
 ٢٠١٧  

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت
واإلتصاالت المحدودة ( حلول اس تي 

 سي)
 المملكة العربية السعودية  ١

  
١٠٠%  

  
١٠٠%  

  
١٠٠%  

شركة االتصاالت لالستثمار التجاري 
 المملكة العربية السعودية  ٢ محدودة (تي سي اي سي)ال

 
١٠٠%  

  
١٠٠%  

  
١٠٠%  

  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠ مملكة البحرين  ٣  شركة فيفا البحرين (فيفا البحرين)
  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠ المملكة العربية السعودية  ٤  شركة عقاالت المحدودة (عقاالت)

  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  السعوديةالمملكة العربية   ٥ شركة االتصاالت السعودية المتخصصة
  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  المملكة العربية السعودية  ٦  سفاير)( –شركة سفاير المحدودة 

شركة إس تي سي تركيا القابضة 
  جزرفيرجن البريطانية  ٧  المحدودة (شركة إس تي سي تركيا)

 
١٠٠%  

  
١٠٠%  

  
١٠٠%  

شركة إس تي سي آسيا القابضة المحدودة 
  يرجن البريطانيةجزرف  ٨  (إس تي سي آسيا)

 
١٠٠%  

  
١٠٠%  

  
١٠٠%  

شركة إس تي سي الخليج لإلستثمار 
  مملكة البحرين  ٩  (إس تي سي الخليج)–القابضة 

 
١٠٠%  

  
١٠٠%  

  
١٠٠%  

  %٦٠  %١٠٠   %١٠٠  المملكة العربية السعودية  ١٠  شركة قنوات اإلتصاالت السعودية 
  %٢٦  %٥١٫٨  %٥١٫٨  دولة الكويت  ١١   )الكويت فيفا( الكويتية االتصاالت شركة

  -  -  %١٠٠  المملكة العربية السعودية  ١٢  شركة أبراج االتصاالت المحدودة
 

في  العربية السعودية المملكة فيالشركة العربية لخدمات اإلنترنت واإلتصاالت المحدودة ( حلول اس تي سي)  تأسست -١
استحوذت  .ديالسعو السوق في المعلومات ومعالجة نقلو االتصاالت مشاريع وتشغيل نترنتاال خدماتقدم تو ،٢٠٠٢ بريلا
الشركة العربية لخدمات اإلنترنت كامل الحصص في رأس مال  على ٢٠٠٧ ديسمبر في السعودية االتصاالت جموعةم

 . مليون لایر سعودي ١٠٠والبالغ واإلتصاالت المحدودة 

شركة تابعة وھي شركة المدفوعات الرقمية السعودية س بتأسي شركة حلول إس تي سي ، قامت٢٠١٧خالل الربع الرابع 
  .ھو تقديم خدمات انظمة التشغيل والتجارة االلكترونية والتداول عبر االنترنت ونشاطھا الرئيسيالمملكة  فيالمحدودة 

  سعوديبرأس مال مليون لایر ٢٠٠٧ كتوبرأ في العربية السعودية المملكة فيي التجار ستثمارلال االتصاالت شركة تأسست -٢
 وتشغيل وصيانة نترنتاال وشبكات اآللي الحاسب شبكات تنظيم  وأعمال االتصاالت شبكات وصيانة تشغيل بغرض
 .ديالسعو السوق في المعلومات وتقنية االتصاالت وبرامج نظم وتركيب

أي ما يعادل حوالي ون دينار بحريني ملي ٧٥برأس مال  مملكة البحرينفي  ٢٠٠٩البحرين في فبراير  شركة فيفاتأسست  -٣
كافة خدمات االتصاالت  بتقديم البحرين شركة فيفا تقوم . مليون لایر سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ ٧٤٦

 ةالتجاري عملياتھاالمتنقلة واالتصاالت الدولية والنطاق العريض والخدمات األخرى ذات الصلة بالسوق البحريني، وقد بدأت 
على شركة مينا لالتصاالت المحدودة في البحرين  استحوذت شركة فيفا ٢٠١٨خالل الربع االول  .٢٠١٠مارس  ٣في 

 .تقديم خدمات االنترنتالرئيسي  ھانشاطو، شركة تابعة)ك( مملكة البحرين

بالكامل  مملوك مليون لایر سعودي ٧٠برأس مال  العربية السعودية في المملكة ٢٠١٣مارس ي فشركة عقاالت  تأسست -٤
ستثمار وإدارة العقار والمقاوالت وتقديم خدمات االستشارات واالستيراد وتملك واإقامة غرض ب لشركة االتصاالت السعودية

 والتصدير لصالح شركة االتصاالت السعودية. 

 في المملكة ٢٠٠٢فبراير في  سابقاً) برافو - االتصاالت العامة شركة ( شركة االتصاالت السعودية المتخصصة تأسست -٥
لایر سعودي. مليون  ٢٠٠ البالغ مالھا رأس من %١٠٠نسبة  على ٢٠١٤في يناير الشركة  واستحوذت ،العربية السعودية

في مجال األعمال الكھربائية وشبكات االتصاالت وتجارة الجملة والتجزئة في أجھزة االتصاالت السلكية تعمل ھذه الشركة و
 د وتسويق وتركيب وصيانة أجھزة االتصاالت السلكية والالسلكية وتقنية المعلومات المرخصة. واألجھزة الكھربائية واستيرا
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 الشركات التابعة (تتمة) .١٦
مليون لایر سعودي مملوك بالكامل  ١٠٠برأس مال  ٢٠١٤في يونيو  العربية السعودية شركة سفاير في المملكة تأسست -٦

لي واالتصاالت السلكية تجزئة في أجھزة وأنظمة الحاسب اآللجملة والتجارة افي  وتعمل ،لشركة االتصاالت السعودية
لي ومعدات نقاط عالن وقطع الغيار واألجھزة الكھربائية وأجھزة الدفع اآلنترنت ومواد الدعاية واإلوالالسلكية ومعدات اال

، قرر مجلس ٢٠١٧في نوفمبر  .اتلية وبيع خدمات مشغلي االتصاالت وإنشاء مراكز االتصاالت والبيع وبيع الخدمالبيع اآل
. ومن المتوقع ٢٠١٨يناير  ١إدارة الشركة تصفية شركة سفاير ودمج أعمالھا مع شركة االتصاالت السعودية ابتداءاً من 

 .٢٠١٩استكمال اإلجراءات القانونية لتصفية الشركة خالل عام 

ن الشركات التجارية في جزرفيرجن البريطانية بتاريخ ، شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب قانوس تي سي تركياإ -٧
تقديم الخدمات والدعم الالزم المتعلق باألنشطة  نشاطھا الرئيسي ، وھي شركة ذات أغراض خاصة٢٠٠٧ ابريل ٨

  .بالمجموعةالخاصة اإلستثمارية 

مليار دوالر،  ٣٫٦البالغ من رأس مال شركة أوجيه تيلكوم المحدودة  %٣٥أستحوذت شركة اس تي سي تركيا على حصة 
  .بسعر الصرف في ذلك التاريخ ٢٠٠٨مليار لایر سعودي في أبريل  ١٣٫٥مايعادل قيمة 

توقفت المجموعة ، إستثمار المجموعة في أوجيه تليكومرصيد  كامل ، وبسبب الخسائر المستمرة و استنفاد٢٠١٦خالل عام  
  ). ١-١٩(أنظر إيضاح  عن اإلعتراف بحصتھا في الخسائر اإلضافية.

شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب قانون الشركات التجارية في جزرفيرجن البريطانية بتاريخ ، س تي سي آسياإ -٨
س وتملك استثمارات في شركة إ ثمر في شركات عاملة في ماليزياتست، خاصةأغراض  ذات ، وھي شركة٢٠٠٧يوليو  ٢٤
تأسست بموجب قانون  ايضا س تي سي ماليزيا) (شركة تابعة مملوكة بالكامل) والتيي سي ماليزيا القابضة المحدودة (إت

 ريطانية. الشركات التجارية في جزرفيرجن الب
 

(أنظر إيضاح  س ام القابضةجي إ بيناريانجفي مجموعة  %٢٥القابضة المحدودة تمتلك حصة شركة إس تي سي ماليزيا 
ت والدعم الالزم بشأن األنشطة تقديم الخدماھو التابعة لھا  ةس تي سي آسيا والشركإالنشاط الرئيسي لشركة . )٢-١٩
  .بالمجموعةستثمارية الخاصة اال

 

في  )بالكامل(مملوكة شركات تابعة  يھالدو ٢٠٠٨مارس  ١٢ س تي سي الخليج بمملكة البحرين بتاريخشركة إتأسست  -٩
باالنشطة ھو تقديم الخدمات والدعم الالزم فيما يتعلق  التالية التابعة ھاشركاتالشركة والھدف الرئيسي لھذه  .مملكة البحرين

 :للمجموعة يةاإلستثمار

   (اس بي سي). ١ستثمار شركة اس تي سي الخليج القابضة لال -أ
  (اس بي سي).  ٢لالستثمار قابضة شركة اس تي سي الخليج ال - ب
  (اس بي سي).  ٣لالستثمار شركة اس تي سي الخليج القابضة  - ج

  

 شركة إنتغرال في )%١٠٠: ٢٠١٧( %١٠٠حصة (اس بي سي)  ٣ لالستثمارتمتلك شركة اس تي سي الخليج القابضة 
أي ما يعادل  مليون دينار بحريني ٢٨برأس مال يبلغ  ٢٠٠٩يونيو في مملكة البحرين في شركة إنتغرال تأسست  .القابضة
شركة قابضة تملك حصصاً في شركات تعمل . إنتغرال مليون لایر سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ ٢٨١حوالي 

شركة  ، قامت الشركة بزيادة رأس مال٢٠١٨ عامخالل  .في دول الخليج في مجال خدمات المحتوى واإلعالم الرقمي
ديسمبر  ٣١ مليون لایر سعودي بسعر الصرف كما في ١٫٠٠٨أي ما يعادل حوالي  مليون دينار بحريني ١٠١يبلغ لإنتغرال 
٢٠١٨ .  

  

 ٢٠٠٨في يناير العربية السعودية في المملكة  سابقا) (سيلكو) (سيل المتقدمةتصاالت السعودية قنوات اال شركة تأسست -١٠
وبيع وإعادة اآللي معدات االتصاالت وخدمات الحاسب أجھزة ووخدمات بطاقات الشحن في تجارة الجملة والتجزئة  وتزاول

ولھا  بيع كافة خدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة وصيانة وتشغيل المجمعات التجارية، وتعمل الشركة في السوق السعودي
على  ٢٠١١في ديسمبر  تصاالت السعوديةشركة اال استحوذت .تعمل في النشاط ذاته في البحرين وُعمانشركات تابعة 
، ٢٠١٧في  يناير . مليون لایر سعودي١٠٠ رأس مالھا والبالغشركة قنوات اإلتصاالت السعودية من  %٦٠ حصة بنسبة

مليون لایر سعودي.  ٤٠٠استحوذت الشركة على األسھم المتبقية في شركة قنوات االتصاالت السعودية وذلك بمبلغ وقدره 
  ) لشركة االتصاالت السعودية.%١٠٠حت شركة قنوات االتصاالت السعودية مملوكة بالكامل بنسبة (وبالتالي أصب



  شركة االتصاالت السعودية
  سعودية) شركة مساھمة(
  

  )(تتمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح
  مالم يذكر خالف ذلك) –(جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية 

 

٥١ 

 الشركات التابعة (تتمة)  .١٦
مليون دينار كويتي، أي ما  ٥٠من رأس مال شركة فيفا الكويت البالغ  %٢٦، استحوذت الشركة على ٢٠٠٧في ديسمبر   -١١

في مجال خدمات الھاتف النقال  فيفا شركة ب سعر الصرف في ذلك التاريخ. تعململيون لایر سعودي حس ٦٨٧ يعادل تقريباً 
مساھمة تم إدراجھا كشركة  ٢٠١٤ديسمبر  ١٤بتاريخ . ٢٠٠٨ديسمبر  ٤في ت عملياتھا التجارية وقد بدأ في السوق الكويتي

 في سوق الكويت لألوراق المالية.

  أغلبية مجلس إدارة فيفا.لسيطرتھا على  ثمارھا فيھا كشركة تابعة نظراً استوتقوم بالمحاسبة عن  فيفاشركة مجموعة ال تدير
  

من  %٧٤ والبالغةختيارياً لشراء األسھم المصدرة لفيفا الكويت والتي ال تملكھا ا، قدمت الشركة عرضا ٢٠١٥ نوفمبرفي  
يفا الكويت بقيمة دينار كويتي واحد األسھم المصدرة لفيفا الكويتية. تم تقديم ھذا العرض من قبل الشركة لمساھمي شركة ف

  .لایر سعودي) ١٢٫٣٧لكل سھم (أي ما يعادل 
  

 ٢٥٫٨سھم تمثل  ١٢٨٫٨٦٠٫٥١٨. وبلغ عدد األسھم التي قبلت ھذا العرض ٢٠١٦يناير  ٣١وانتھت فترة ھذا العرض في 
من إجمالي االسھم المصدرة  %٥١٫٨وبالتالي أصبحت ملكية شركة االتصاالت السعودية  من إجمالي األسھم المصدرة. %

  .الكويت لشركة فيفا
  

من اجمالي األسھم المصدرة لشركة  %١٠٠، دخلت شركة فيفا الكويت في عقد ملزم لالستحواذ على نسبة ٢٠١٨خالل عام 
  كواليتي نت والتي تعمل في دولة الكويت في مجال تزويد خدمات االنترنت. 

  

شركة ذات مسؤلية محدودة ومملوكة لشركة  -أسيس شركة أبراج االتصاالت ، قامت الشركة بت٢٠١٨خالل الربع االول   -١٢
مليون لایر سعودي. وستتولى شركة أبراج االتصاالت مسؤولية تملك  ٢٠٠برأس مال  %١٠٠االتصاالت السعودية بنسبة 

على ة أبراج االتصاالت شرك حصلت ،٢٠١٩خالل الربع االول و االبراج وإنشائھا وتشغيلھا وتأجيرھا واستثمارھا تجارياً.
 .لم تبدأ التشغيل التجاري بعدو ھيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتالالزمة من  التشغيلية التراخيص

  

 تفاصيل الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل ولھا حقوق ملكية غير مسيطرة جوھرية ١-١٦

  لمجموعة والتي لديھا حقوق ملكية غير مسيطرة كما في :يبين الجدول أدناه تفاصيل الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل ل

نسبة الملكية وحقوق التصويت المقتناة    اسم الشركة التابعة 
  من قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

أرباح متعلقة بحقوق 
الملكية غير 
  المسيطرة

  حقوق الملكية غير المسيطرة المتراكمة

      

     ٨٢٠١   

  

٧٢٠١  

ي للسنة المنتھية ف
 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  

ديسمبر  ٣١
٢٠١٨  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ 

 )٣إيضاح  –(معدلة 

  ٢٠١٧ يناير ١ 

  )٣إيضاح  –(معدلة 

  ٧٠٥٫١٨٣ ٩٣٧٫٧٦٨  ١٫١٤٣٫٥٨٢  ٣٠٠٫١٠٧   %٤٨٫٢  %٤٨٫٢            شركة فيفا الكويت

  ٥٠٦٫٧٦٥  -    -   -   -             -                  شركة قنوات االتصاالت السعودية   

  ٤٣٫٧٧٧  ١٫٤١٢    ٤٫٣٣٢   ٦٢٠     شركات تابعة فردية غير جوھرية 

     ١٫٢٥٥٫٧٢٥  ٩٣٩٫١٨٠  ١٫١٤٧٫٩١٤   ٣٠٠٫٧٢٧  

  التغير في حصة ملكية المجموعة في شركة تابعة  ٢- ١٦

تصاالت السعودية ، تم االنتھاء من اإلجراءات الالزمة لشراء ونقل ملكية االسھم المتبقية في شركة قنوات اإل٢٠١٧في يناير  -
مليون لایر سعودي. وبالتالي أصبحت شركة قنوات اإلتصاالت السعودية مملوكة  ٤٠٠وذلك بمبلغ وقدره  %٤٠والبالغة 

 بمبلغ المسيطره غير الملكية حصة نخفضتا الزيادة، لھذه ونتيجة ) لشركة االتصاالت السعودية.%١٠٠بالكامل بنسبة (
  ي. سعود لایر مليون ٦٧ بمبلغ خرىاأل حتياطياتالوارتفعت ا يسعود لایر مليون ٥٤٧
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 وما يماثلهنقد  .١٧
٢٠١٨ديسمبر٣١   ٢٠١٧ديسمبر٣١    ٢٠١٧يناير  ١

٦٫٣١٦٫١٦٢  ١٫٠٤٣٫٦١٥    ١٫٧١٣٫٧٤٠
مع استحقاق لمدة ( مرابحة قصيرة األجل

ل)ثالثة أشھر أو أق
  النقد لدى البنوك ١٫٦٤٠٫٧٣٨   ١٫٣٢٥٫٨٣٦    ١٫٨٢٣٫٦٣٠

  النقد في الصندوق ٥٫٨٤٨  ١٩٫٦٣٨    ٥٠٫٢٦٣
١٧٧٫٩٥٥    ٤٣٫٥٦٩  ١٩١٫١١٧  شيكات قيد التحصيل 

٨٫١٥٣٫٨٦٥  ٢٫٥٦٧٫٠٤٤    ٣٫٦٣١٫٢٠٢
  

راوحعدة بنوك محلية،  مع لمدة ثالثة أشھر أو أقل اتفي مرابح ،ائضلفامن النقد باستثمار جزء الشركة قامت  دل  يت امع  ربحھ
  .)% ٣٫٥٧-% ١٫٦ : ٢٠١٧(  %٣ - %١ السنةخالل 

 عالقةالجھات ذات المعامالت مع ال .١٨

  )١٩انظر إيضاح - (شركات زميلة ومشاريع مشتركةالمعامالت التجارية واالرصدة مع الجھات ذات العالقة  ١-١٨

  :ما يلي ديسمبر ٣١المنتھية في السنة  خاللعالقة الجھات ذات التجارية مع الالمجموعة بلغت تعامالت 

٢٠١٨   ٢٠١٧   
 المقدمة تصاالتالاخدمات      

 شركات زميلة ٤٩٢٫٠١٣  ٤٥٧٫٣٨٢

 مشاريع مشتركة  ١٠٫٩٩٥  ١٧٫٣٤٧

٥٠٣٫٠٠٨    ٤٧٤٫٧٢٩   
  

  

  

٢٠١٨  ٢٠١٧ 
 المستلمة  تصاالتاالخدمات      

 شركات زميلة ١٧٫١٨٨  ٦٫٠٦٧

 مشاريع مشتركة  -  ١٨٫٩٢٧

١٧٫١٨٨    ٢٤٫٩٩٤   
  

م  العالقة وفقا لشروط التعامل العادية. ان األرصدة القائمة غيرتتم عمليات البيع والشراء من الجھات ذات  ة ول مضمونة وبدون عمول
  يتم تقديم او استالم أي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من او الى الجھات ذات العالقة. 

  المالية:السنة نھاية رصدة القائمة في فيما يلي بياناً باألو

  

  من جھات ذات عالقة الغ مستحقةمب  جھات ذات عالقةلمبالغ مستحقة 
   يناير ١

٢٠١٧ 
 ديسمبر ٣١

٢٠١٧ 
 ديسمبر ٣١

٢٠١٨ 
يناير  ١ 

٢٠١٧ 
 ديسمبر ٣١

٢٠١٧ 
 ديسمبر ٣١

٢٠١٨ 
                

 شركات زميلة  ٣٣٨٫٦٥٢    ٣٢٥٫٠٦٩ ١٥٨٫٩٠٢  ٢٣٫١٨٤  ٢٩٫٢٨٣  ٣٢٫٧٠٢  

 مشاريع مشتركة   ٥٫٤٤٤    ١٩٫١٠٠ ٦٫٤٥٨  ١١٢٫٨٠١  ٨٩٫٤١٥  ٨١٫٩١١  

  ٣٤٤٫٠٩٦    ٣٤٤٫١٦٩  ١٦٥٫٣٦٠  ١٣٥٫٩٨٥  ١١٨٫٦٩٨   ١١٤٫٦١٣    
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 (تتمة) عالقةالجھات ذات المعامالت مع ال .١٨

   )عالقة بالحكومةالجھات ذات الحكومية وال المعامالت التجارية واألرصدة مع جھات ذات عالقة (الجھات  ٢-١٨

 ٣١( لایر سعوديمليون  ٥٫٩٣٨: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لسنة المنتھية في ل الجھات الحكوميةالتعامالت مع اإليرادات المتعلقة ب بلغت
(متضمنة الرسوم  الجھات الحكوميةالتعامالت مع المتعلقة ب المصاريف مليون لایر سعودي) وبلغت ٥٫٣٥٥: ٢٠١٧ديسمبر 
 .مليون لایر سعودي) ٣٫٦٦٢: ٢٠١٧سمبر دي ٣١(لایر سعودي مليون  ٤٫١٣٩ :٢٠١٨ديسمبر  ٣١لسنة المنتھية في ل) الحكومية

 نسبة تعديل تم ٢٠١٨ ديسمبر ١١ الموافق ١٤٤٠ ثاني ربيع ٤ بتاريخ ١٩٦رقم  الوزراء مجلس قرار على بناء انه الى االشارة تجدر
ً  االتصاالت خدمات نظيرتقديم الدولة تتقاضاه الذي المالي المقابل ً  % ١٠ قدرھا موحدة نسبة لتصبح المملكة في تجاريا  من سنويا
 خدمات ايرادات صافي من % ١٥ البالغة السابقة االحتساب آلية عن عوضا ٢٠١٨ يناير ١من  اعتباراً  االتصاالت إيرادات صافي
 تم ذلك إلى باإلضافةو .المعطيات خدمات ايرادات صافي من %٨و الثابت الھاتف خدمات صافي ايرادات من % ١٠و الجوال الھاتف
ً  لتكون مات للشركةالخد تراخيص دمج   .موحداً  ترخيصا

: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(لایر مليون  ١٢٫٣٤٣ :٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في  ةيالجھات الحكوممع  رصيد الذمم المدينةبلغ إجمالي 
مع الجھات الحكومية  رصيد الذمم الدائنةمليون لایر سعودي) وبلغ إجمالي  ١٢٫٥٩٦: ٢٠١٧يناير  ١مليون لایر سعودي،  ١٨٫٩٢٠

: ٢٠١٧يناير  ١مليون لایر سعودي،  ٦٫٨٧٢: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٣٫٧٠٦ مبلغ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ا في كم
 جميع سداد على الجھات الحكومية مع باالتفاق المجموعة قيام بعد وذلك). ٢-١٠(أنظر ايضاح رقم مليون لایر سعودي ). ٣٫٧٨٤
 وتحصيل الدائنة لألرصدة عمل مقاصة مقابل سعودي لایر مليون ١٢،٥٣٢ والبالغة ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ حتى القائمة المدينة الذمم
 ٢٠١٩ من األول الربع في المالية وزارة ستصدرھا التي الصكوك في سعودي لایر مليار ٤ بمبلغ المجموعة ستكتتب كما .نقدية مبالغ

  ).٤٤(انظر إيضاح 

  قروض إلى جھات ذات عالقة ال ٣-١٨

  ٢٠١٧يناير  ١   ٢٠١٧ديسمبر٣١  ٢٠١٨ديسمبر٣١  
  ٩٫٩٠٣   ٢٫٠٩٣   ١٫٥٠٧ موظفي اإلدارة كبارقروض إلى 

   التنفيذيين كبارو أعضاء مجلس اإلدارة تعويضاتمزايا ومكافآت و ٤-١٨

  :ديسمبر ٣١السنة المنتھية في خالل  التنفيذيينأعضاء مجلس اإلدارة وكبار وتعويضات  مكافآتبمزايا وفيما يلي بياناً 

٢٠١٨  ٢٠١٧ 
قصيرة األجل مزايا ومكافآت ١٠٧٫٠٤٩  ١٠٣٫٩٤٨
٣٣٫٠٠٠ ٣٦٫٥٥٠ نھاية الخدمة مخصص إجازات ومكافأة

  

 الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  .١٩

 الشركات الزميلة  ١-١٩

 حقوق في القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفق طريقة الزميلة المذكورة أدناه الشركات في جميع المحاسبة عن االستثمارات يتم
  الملكية.

  تفاصيل الشركات الزميلة   ١- ١-١٩

 :السنةالشركات الزميلة الجوھرية لدى المجموعة كما في نھاية فيما يلي تفاصيل كل شركة من 

  نسبة حصص الملكية / حقوق التصويت   بلد التأسيس     اسم الشركة الزميلة
  ٢٠١٧يناير  ١  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١      

المؤسسة العربية 
لفضائية اتصاالت الل

  (عربسات)

  
  
١  

  
  

 المملكة العربية السعودية 

  
  

          ٣٦٫٦٦%  

  
  
٣٦٫٦٦%  

  
  
٣٦٫٦٦%  

 موبايل فيرجن اتحاد
  السعودية

  
٢  

  
   المملكة العربية السعودية 

  
١٠%  

  
١٠%  

  
١٠%  

  -  %٩٫٦٨  %٨٫٨٧  جزر فيرجن البريطانية  ٣  شركة كريم

  %٣٥  %٣٥  %٣٥ اإلمارات العربية المتحدة   ٤ يه تيلكوم شركة أوج



  شركة االتصاالت السعودية
  سعودية) شركة مساھمة(
  

  )(تتمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح
  مالم يذكر خالف ذلك) –(جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية 

 

٥٤ 

 (تتمة) الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة .١٩

  (تتمة)  الشركات الزميلة ١-١٩

  (تتمة)  تفاصيل الشركات الزميلة ١- ١-١٩

. ١٩٧٦من قبل الدول األعضاء في الجامـعة العربــية في أبريل  )عربساتالمؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية (تم إنشاء  -١
وتوفر عربسات عدداً من الخدمات لھذه الدول األعضاء إضافة إلى كافة القطاعات الرسمية والخاصة في نطاق تغطيتھا 

(صوتية، نقل بيانات، فاكس  اإلقليميةتشمل الخدمات المقدمة حالياً: الخدمة الھاتفية . وبصورة أساسية منطقة الشرق األوسط
 حازت قليمي، خدمات استعادة الخدمة وتأجير ِسعات على أساس سنوي أو شھري.وتلكس)، بث تلفزيوني، بث إذاعي إ

 ضائية (عربسات)لفاتصاالت المن المؤسسة العربية ل %٣٦٫٦٦ على حصة ١٩٩٩ في أبريلشركة االتصاالت السعودية 
كما في ذلك  سعودي بسعر الصرف مليون لایر ١٫٨٧٥يعادل ما (أي  مليون دوالر أمريكي ٥٠٠ مالھا رأس والبالغ

 التاريخ).

 المتنقلة االتصاالت شبكات مشغلي خدمات لتقديم ٢٠١٣ عام خالل السعودية موبايل فيرجن اتحاد شركة تأسست -٢
وعلى  ،فيرجن شركة مال رأس من  %١٠قدرھا  حصة شركةال وتمتلك ٢٠١٤ عام خالل نشاطھا بدأت وقد االفتراضية،

من أسھم الشركة وحقوق التصويت في شركة إتحاد فيرجين، إال أن  %٢٠الرغم من أن المجموعة تمتلك حصة أقل من 
في مجلس إدارة شركة إتحاد فيرجين بموجب  عضويتھاالمجموعة تملك القدرة على ممارسة التأثير الجوھري من خالل 

 .لإتفاق الشركاء وعقد تأسيس شركة إتحاد فيرجين المعدّ 

ات نقل مبتكرة من خالل موقعھا على شبكة اإلنترنت وتطبيقات الھواتف ، وتقدم خدم٢٠١٢تأسست شركة كريم في يوليو  -٣
مليون دوالر امريكي (ما  ١٠٠من أسھم شركة كريم بمبلغ  %١٠، استكملت الشركة إجراءات شراء ٢٠١٧في يناير  .الذكية

نتيجة  )٩٫٦٨%: ٢٠١٧( %٨٫٨٧لى إ انخفضت حصة الشركة  ٢٠١٨عام خالل ومليون لایر سعودي).  ٣٧٥يعادل 
من  %٢٠وعلى الرغم من أن المجموعة تمتلك حصة أقل من  .عن طريق انضمام شركاء جدد زيادة رأس مال شركة كريم

 غير سيطرة من أسھم وحقوق التصويت في شركة كريم، إال أن المجموعة تملك القدرة على ممارسة التأثيرالجوھري من
من  % ٨٫٩قدرھا راس المال الجريء التي اسستھا المجموعة حصة امتالك صناديق و خالل عضويتھا في مجلس اإلدارة

  .أسھم شركة كريم

استحوذت  ٢٠٠٨في ابريل شركة قابضة مسجلة بمدينة دبي، اإلمارات العربية المتحدة. ، أوجيه تيلكيوم المحدودةشركة  -٤
من رأس مال  %٣٥على قابضة) شركة االتصاالت السعودية من خالل احدى شركاتھا التابعة (شركة اس تي سي تركيا ال

بسعر الصرف كما مليار لایر سعودي  ١٣٫٥مليار دوال أمريكي، ما يعادل تقريباَ  ٣٫٦البالغ شركة أوجيه تيلكوم المحدودة 
توقفت المجموعة وعليه  ،٢٠١٦يناير  ١في  ستثمار المجموعة في أوجيه تليكومرصيد اكامل تم استنفاد  .في ذلك التاريخ

تواجه شركة أوجيه تيلكوم حاليا صعوبات مالية لتسوية مستحقات القروض الحالية  خسائر اإلضافية.بال عترافاال عن
استكملت شركة أوجيه اإلجراءات  ٢٠١٨خالل عام  وقدرتھا على االلتزام بالتعھدات المالية المتفق عليھا مع المقرضين.

ماراتھا في تركيا وجنوب أفريقيا لمقابلة االلتزامات مع تثوإعادة ھيكلة اس الالزمة لتصفية شركاتھا التابعة الرئيسية
  في المستقبل المنظور.  المقرضين. علما انه من المتوقع البدء في إجراءات تصفية شركة أوجيه تيلكيوم المحدودة

  

  

  

  

  

  

  

  



  شركة االتصاالت السعودية
  سعودية) شركة مساھمة(
  

  )(تتمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح
  مالم يذكر خالف ذلك) –(جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية 

 

٥٥ 

 (تتمة) الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة .١٩

  (تتمة)  الشركات الزميلة ١-١٩

  تتمة) ( تفاصيل الشركات الزميلة ١- ١-١٩

   :الزميلة الجوھرية للشركةلبيانات المالية الخاصة ل اً ملخصفيما يلي 

المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية 
  (عربسات)

         

 معدلة-٢٠١٧يناير  ١   معدلة-٢٠١٧ديسمبر  ٣١   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
           قائمة المركز المالي
 ٩٦٢٫٢١٤   ٩١٧٫٣٩٩   ١٫١١٠٫٥٧٢  األصول المتداولة 

 ٦٫٩٣٥٫٠٨٨ ٦٫٦٩٦٫٧٠٤    ٦٫٠٩٦٫٥٢٠  األصول غير المتداولة 
  )١٫٢٢١٫١٨٥(  )٨٤٩٫٨٥٥(  )٤٩٠٫٧٩٩(  االلتزامات المتداولة 

 )  ١٫٨٤٠٫٨٩٩(   )١٫٧٨٢٫٣٩٣(   )١٫٦٣٣٫١٨١( االلتزامات غير المتداولة 

   

  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨  

      خراال الشامل والدخل قائمة الدخل
  ٨٥٥٫٤٣٧  ٩٩٧٫٣٠٨  اإليردات

 ٥٠٠٫٣٦١  ٣١٦٫٠٢٨  ربح السنة 
 ١٤٧٫٠٣٨ )٥٥٫٣٥٨( الدخل الشامل اآلخرالسنة (الخسارة الشاملة)/

 ٦٤٧٫٣٩٩  ٢٦٠٫٦٧٠ إجمالي الدخل الشامل السنة 
  

  تفاصيل الشركات الزميلة الجوھرية ٢- ١-١٩

  في عربسات: لحصة المجموعة  القيمة الدفترية ملخص المعلومات المالية أعاله إلىتسوية ل فيما يلي

 معدلة-٢٠١٧يناير  ١  معدلة-٢٠١٧ديسمبر  ٣١   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
  

 ٤٫٨٣٥٫٢١٨     ٤٫٩٨١٫٨٥٥   ٥٫٠٨٣٫١١٢  صافي أصول الشركة 
 %٣٦٫٦٦   %٣٦٫٦٦   %٣٦٫٦٦  حصة المجموعة في ملكية عربسات

  ١٫٧٧٢٫٥٩١     ١٫٨٢٦٫٣٤٨   ١٫٨٦٣٫٤٦٩  تالقيمة الدفترية لحصة المجموعة في عربسا
  

  

  ديسمبر: ٣١فيما يلي المعلومات المجمعة للشركات الزميلة التي ال تعتبر جوھرية بمفردھا للسنة المنتھية في 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  

  
  ٤٣٫٤٨٤   ٦١٫٩٨٨ حصة المجموعة في الخسارة من العمليات المستمرة 

عة في القيمة الدفترية المجمعة لحصة المجمو
  ٣٣١٫٧٩٨   ٢٦٩٫٨٠٩  الشركات الزميلة

  

  
اجمالي القيمة الدفترية لحصة المجموعة في 

  ٢٫١٥٨٫١٤٦  ٢٫١٣٣٫٢٧٨  الشركات الزميلة
  
  
  
  
 
  



  شركة االتصاالت السعودية
  سعودية) شركة مساھمة(
  

  )(تتمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح
  مالم يذكر خالف ذلك) –(جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية 

 

٥٦ 

 (تتمة) الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة .١٩

  المشاريع المشتركة ٢-١٩

  تفاصيل المشاريع المشتركة ١- ٢-١٩

  تفاصيل المشاريع المشتركة كما في:فيما يلي 

  التأسيس بلد   المشروع المشترك اسم
  

  التصويت / حقوق نسبة الملكية 
  ٢٠١٧يناير  ١  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١   

الشركة العربية للكوابل البحرية 
  المحدودة

  
١  

  
  المملكة العربية السعودية

  
٥٠%  

  
٥٠%  

  
٥٠%  

شركة مراكز االتصال (سي سي 
  سي)

  
٢  

  
  وديةالمملكة العربية السع

  
٤٩%  

  
٤٩%  

  
٤٩%  

جي إس إم  بيناريانجمجموعة 
  القابضة (بي جي إس إم)

  
٣  

  
  ماليزيا

  
٢٥%  

  
٢٥%  

  
٢٥%  

بغرض إنشاء وتأجير وإدارة وتشغيل كيبل بحري يربط  ٢٠٠٢الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة في سبتمبر  ستتأس -١
  .بينھما وأي دول أخرى االتصاالتلتمرير  بين المملكة العربية السعودية وجمھورية السودان

 من %٥٠نسبة  على ٢٠٠٢في سبتمبر  السعودية االتصاالتشركة وتملكت ، ٢٠٠٣في يونيو لشركة النشاط التشغيلي ل أبد
ض رأس يخفت تم ،٢٠١٦في نوفمبر سعودي. و مليون لایر ٧٥ والبالغ الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة رأس مال

  مليون لایر سعودي. ٢٥لشركة الى مال ا

واستعالمات الدليل مع شركة ايجيس في نھاية ديسمبر  تم تأسيس شركة مراكز االتصال لتقديم خدمات مراكز االتصاالت -٢
من رأسمالھا. خالل  %٥٠الشركة تمتلك  ،مليون لایر سعودي ٤٫٥في المملكة العربية السعودية، برأس مال قدره  ٢٠١٠

من حصتھا في شركة مراكز االتصال لشركاء آخرين وفقاً لشروط اتفاق  %١، قامت الشركة ببيع ٢٠١٥ الربع الرابع من
 .%٤٩وبذلك أصبحت حصة الشركة  الشركاء.

من مجموعة ماكسيس القابضة الماليزية  %٦٢تمتلك في ماليزيا  استثمارية قابضة مجموعة ،جي إس إمبيناريانج مجموعة  -٣
(شركة  الھند دولةاستثمارات أخرى في تمتلك كانت  ذلكك .تصاالت المتنقلة في ماليزياإلطاع اتعمل في قالتي و) ماكسيس(

  .٢٠١٨والتي تم استبعادھا خالل العام  إيرسيل)

 :من خالل شركاتھا التابعة( بيناريانج مجموعةمن  %٢٥تصاالت السعودية على نسبة إلحازت شركة ا ٢٠٠٧في سبتمبر 
مليار رينجت ماليزي أي ما يعادل  ٢٠٫٧والبالغ رأس مالھا  بضة واس تي سي ماليزيا القابضة)شركة اس تي سي اسيا القا

  مليار لایر سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ. ٢٣حوالي 

(مشروع  الخارجي في مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة ھاقامت المجموعة بمراجعة استثمار ،٢٠١٣خالل عام و
. وعليه وقعت تعديل في االتفاقية االستثمار االمشترك على ھذ التأثيرالفعليذلك طريقة إدارتھا وتحديد مدى بما في  مشترك)

(احدى الشركات التابعة لمجموعة  مع باقي الشركاء في مجموعة بيناريانج فيما يتعلق بحقوقھا التشغيلية في مجموعة إيرسيل
إبتداء  في مجموعة إيرسيل بطريقة حقوق الملكية استثمارھامعالجة  وقف عنقامت المجموعة بالت وبناء على ذلكبيناريانج). 

  .٢٠١٣من الربع الثاني 

، قامت إحدى الشركات التابعة لمجموعة بينارينج القابضة (مشروع مشترك) بإصدار رأس مال ٢٠١٧خالل الربع الثاني 
سعودية من المكاسب الناتجة عن ھذه الزيادة مبلغ إضافي لحقوق الملكية غير المسيطرة. بلغ نصيب مجموعة االتصاالت ال

  لایر سعودي تم تسجيلھا ضمن االحتياطيات األخرى.مليون  ١٤١

  

  

  



  شركة االتصاالت السعودية
  سعودية) شركة مساھمة(
  

  )(تتمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح
  مالم يذكر خالف ذلك) –(جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية 

 

٥٧ 

 (تتمة) الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة .١٩
  (تتمة) المشاريع المشتركة ٢-١٩

  تفاصيل المشاريع المشتركة الجوھرية ٢- ٢-١٩

  :المشترك الجوھري للمجموعة للمشروع ةفيما يلي بياناً بالمعلومات المالية الملخص

    القابضة بي جي إس إم بيناريانجمجموعة 
(معدلة) ٢٠١٧يناير  ١(معدلة) ٢٠١٧ديسمبر ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  

           قائمة المركز المالي
 ٢٠٫٠٨١٫٥٢٠   ١٨٫٣٢٤٫٤١٩    ٣٫٢٧٣٫٤٨٣  األصول المتداولة 

 ٢٣٫٧١٠٫٤٢٧   ٢٥٫٩٣٦٫٦٦٩    ٢٥٫٨٥١٫٧٤٥  األصول غير المتداولة 
 )٢١٫٨٣٢٫٧٢٤(   )٢١٫٧٥٦٫٤٣٧(    )٤٫٥٤٧٫٦٩٩(  االلتزامات المتداولة 

 )١٣٫٨٨٣٫٣٣٨(   )١٢٫٧٦٢٫٠٣٨(    )١٢٫٩٤٦٫٤٥٣( االلتزامات غير المتداولة 
  

  يلي: أعاله مالتزامات واالاألصول تتضمن مبالغ 
  

  ٢٠١٧يناير  ١  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
 ١٫٠٢٤٫٣١٧   ١٫٣٩٩٫٩٢٩    ١٫٣٧٤٫٨٥٢  النقد وما يماثله 

االلتزامات المالية المتداولة (باستثناء الدائنين 
  التجاريين واآلخرين والمخصصات)

 
)١٫١٦٤٫٨٩٢( 

    
)٥٩١٫١٥٦( 

   
)١٫١٧١٫٣٧٣( 

االلتزامات المالية غير المتداولة (باستثناء 
  الدائنين التجاريين واآلخرين والمخصصات)

 
 )١٢٫٣٣٩٫٧٣٦( 

    
)١٢٫٠٣١٫٠٧٩( 

   
)١٣٫٠٠٦٫١٩٨( 

  

  ديسمبر ٣١ للسنة المنتھية في  
  (معدلة) ٢٠١٧   ٢٠١٨ االخرالشامل والدخل قائمة الدخل 

  ٨٫٧١٧٫٥٦٧    ٨٫٠٨٧٫١٤٧ اإليردات 
  ١٫٢٧٠٫٧٣٥    ١٫١٩٢٫٤٣٤  الربح من العمليات المستمرة

  )٢٫٧١٧٫٨٩٣(    ٦٠٠٫٧٢٣  من العمليات غير المستمرة )الخسارةالربح / (
  )١٫٤٤٧٫١٥٨(    ١٫٧٩٣٫١٥٧  السنة )خسارة/ (ربح 

        
  ٢٧١٫٦١٤    ١٦٧٫٩٤٩  خر للسنةاآل الربح الشامل

  )١٫١٧٥٫٥٤٤(    ١٫٩٦١٫١٠٦ للسنة )الخسارة الشاملة( الربح الشامل/ اجمالي

  

  

  )١٫٠٥٠٫٣١٢(    )١٫٠٣٢٫٥٠٤( استھالك وإطفاء
  ٩٢٫٢٣٨    ٤٨٫٢٦٤  إيرادات تمويل
  )١٫٠٩٤٫٢٠٦(    )٨٨٤٫٣١٧(  تكاليف تمويل

  )٦٣٨٫٤٣٨(    )٥٥٦٫٠٠٣(  مصاريف ضريبة الدخل
  

  
  

  :بيناريانجفيما يلي تسوية لملخص المعلومات المالية أعاله إلى القيمة الدفترية لحصة المجموعة في مجموعة 
  

 ٢٠١٧ديسمبر٣١  ٢٠١٨ديسمبر٣١
 (معدلة)

  ٢٠١٧يناير  ١
 (معدلة) 

قوق صافي أصول بي جي إس إم (باستثناء حصة ح
الملكية غير المسيطرة وحصة المساھمين اآلخرين في 

  إيرسيل)

  
)٥٫١٩٢(      

)٢٢٤٫٠٩٨(     
)٤٦٠٫٤٣٦( 

 )١١٥٫١٠٩(   )٥٦٫٠٢٤(  )١٫٢٩٨(  حصة المجموعة في المشروع المشترك 
   ١٫٣٥٢٫٠٧٠   ١٫٣٥٢٫٠٧٠  ١٫٣٥٢٫٠٧٠  الشھرة و تعديالت القيمة العادلة
 -  -  )١٦٨٫٠٠٠( مخصص انخفاض في القيمة

  ٣٫١٨٩٫٣٥٣   ٣٫٣٩٢٫٧٤١  ٣٫٢٠٨٫٠٢٤  اخرى: استبعاد مجموعة ايرسل
  ٤٫٤٢٦٫٣١٤   ٤٫٦٨٨٫٧٨٧  ٤٫٣٩٠٫٧٩٦ القيمة الدفترية لحصة المجموعة في المشروع المشترك



  شركة االتصاالت السعودية
  سعودية) شركة مساھمة(
  

  )(تتمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح
  مالم يذكر خالف ذلك) –(جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية 

 

٥٨ 

  (تتمة) الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة .١٩
  (تتمة) المشاريع المشتركة ٢-١٩
  (تتمة) تفاصيل المشاريع المشتركة الجوھرية ٢- ٢-١٩

  :ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في معلومات مجمعة للمشاريع المشتركة التي ال تعتبر جوھرية بمفردھافيما يلي 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨ 

  ١٨٫٢٠٣   ٨٫٨٠٦  حصة المجموعة في الربح من العمليات 
 -  -  حصة المجموعة في الدخل الشامل اآلخر
 ١٨٫٢٠٣   ٨٫٨٠٦ حصة المجموعة في إجمالي الدخل الشامل

يمجم ة ف ة لحصة المجموع ة الدفتري وع القيم
  ٦١٫٧٢٠  ٥٧٫٦٥٩  ھذه المشاريع المشتركة

  
اجمالي القيمة الدفترية لحصة المجموعة في 

  ٤٫٧٥٠٫٥٠٧   ٤٫٤٤٨٫٤٥٥  المشاريع المشتركة

  رأس المال المصدر  .٢٠
  ٢٠١٧يناير  ١  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  

         امل من:يتكون رأس المال المصدر والمدفوع بالك
  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سھم عادي مدفوع بالكامل مليار ٢

  

 
  

 االحتياطي النظامي .٢١
  

من صافي الدخل  %١٠تجنيب  تم والنظام األساسي للشركة شيا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعوديةمات
وبناءا على موافقة الجمعية العامة العادية للمساھمين في  ،المصدر من قيمة رأس المال %٥٠ حتى بلغكاحتياطي نظامي 

. لبلوغه نصف راس المال تم إقرار وقف التجنيب ٢٠١١مارس  ٢٨ھـ الموافق ١٤٣٢ربيع اآلخر  ٢٣اجتماعھا المنعقد بتاريخ 
بدال  كحد ادنى %٣٠وله إلى لالحتياطي النظامي عند وصالتجنيب في نظام الشركات، يتضمن توقف الجديد التغيير بأن علما 
ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على . %٥٠أن الشركة أبقت على االحتياطي المكون بنسبة اال من رأس المال،  %٥٠من 

 .الشركة مساھمي

  خرىأاحتياطيات   .٢٢
  

  

  
  

احتياطي ترجمة 
    العمالت األجنبية

  
  

احتياطي تحوط 
التدفقات النقدية  

ادة احتياطي إع  

  تقييم استثمارات

من خالل قائمة 

  الدخل الشامل االخر

    

  

 احتياطيات

  أخرى

  

  

  

  اإلجمالي

  )١٫٧٧٥٫٣٩٠(   )١٫٩٠٥٫٣٧٤(    ٣١٢٫٤٣١    )١٤٠٫٨٦٥(    )٤١٫٥٨٢(  ٢٠١٨يناير  ١كما في 
خالل الدخل الشامل اصول بالقيمة العادلة من 

  االخر
-    -    ١١٣٫٥٤٣    -    ١١٣٫٥٤٣  

  ١٣٫٤١٤    ١٣٫٤١٤    -    -    - نھاية الخدمةمكافأة  مخصصإعادة قياس 
  )٨٫١٢٨(    -    -    -    )٨٫١٢٨(  فرق تحويل من ترجمة عمليات أجنبية

 وشركات الزميلة الشركة من الشركات حصة
  المشترك المشروع

  
-  

    
-  

    
-  

    
)٢٤٧٫٣١٧(  

    
)٢٤٧٫٣١٧(  

  )١٫٩٠٣٫٨٧٨(    )٢٫١٣٩٫٢٧٧(    ٤٢٥٫٩٧٤    )١٤٠٫٨٦٥(    )٤٩٫٧١٠(  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

  )١٫٩٣٥٫٤٧٣(   )١٫٩٧٤٫٧٥٠(    ٢٢١٫٨٧٤    )١٤٠٫٨٦٥(    )٤١٫٧٣٢(  (معدله) ٢٠١٧يناير  ١كما في 
استحواذ على حقوق ملكية غير مسيطرة في 

  شركة تابعة 
  
-  

  
  

  
-  

    
-  

   
٦٧٫٤٧٤  

    
٦٧٫٤٧٤  

خالل الدخل الشامل اصول بالقيمة العادلة من 
  االخر

  
-  

  
  

  
-  

    
٩٠٫٥٥٧  

    
-  

    
٩٠٫٥٥٧  

  ) ١١٧٫٣٦١(    )١١٧٫٣٦١(    -    -    -  نھاية الخدمةمكافأة  مخصصإعادة قياس 
  ١٥٠    -    -    -    ١٥٠  فرق تحويل من ترجمة عمليات أجنبية

 وشركات الزميلة الشركة من الشركات حصة
  المشترك المشروع

  
-  

    
-  

    
-  

    
)٣٠٫٦٠٣(  

    
)٣٠٫٦٠٣(  

  ١٤٩٫٨٦٦  ١٤٩٫٨٦٦    -  -  - أخرى

  )١٫٧٧٥٫٣٩٠(    )١٫٩٠٥٫٣٧٤(    ٣١٢٫٤٣١    )١٤٠٫٨٦٥(    )٤١٫٥٨٢(  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 



  شركة االتصاالت السعودية
  سعودية) شركة مساھمة(
  

  )(تتمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح
  مالم يذكر خالف ذلك) –(جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية 
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 قروض  .٢٣
ي  ة ف نة المنتھي الي القروض المسددة خالل الس غ إجم ون لایر سعودي ٦٣٦ :٢٠١٨ديسمبر ٣١بل :  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( ملي

تلمة خالل ال ٣٫٢٩٩ الي القروض المس غ إجم ي مليون لایر سعودي)، وبل ة ف نة المنتھي ون لایر  ٣٠٤: ٢٠١٨ديسمبر ٣١س ملي
 مليون لایر سعودي). وفيما يلي بيانا بالقروض: ١٫٩٢٤: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سعودي (

  
طبيعة 
  القرض

تاريخ 
الحصول 

على 
  القروض

تاريخ 
اخر 
  قسط

  الجزء غير المتداول  الجزء المتداول  نسبة الفائدة  العملة

الرصيد كما 
 ٣١في 

ديسمبر 
٢٠١٨  

الرصيد كما 
 ٣١في 

ديسمبر 
٢٠١٧  

الرصيد كما 
يناير  ١في 

٢٠١٧  

الرصيد كما 
 ٣١في 

ديسمبر 
٢٠١٨  

الرصيد كما 
 ٣١في 

ديسمبر 
٢٠١٧  

الرصيد كما 
يناير  ١في 

٢٠١٧  

ابريل  ١  ١ مرابحة
٢٠٠٨  

ابريل  ١
٢٠١٨  

لایر 
  سعودي

شھور  ٣
سايبور 

+٠٫٢٥%  
-  ٥٢٦٫٤٢٧  -  -  ١٫٠٥٧٫٦٣٧  ٥٣٠٫٣١١  

اير ين ٩  ٢ صكوك
٢٠١٤  

يونيو  ٩
٢٠٢٤  

لایر 
  سعودي

شھور  ٣
سايبور 

+٠٫٧%  
-  -  -  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  

مايو  ١  مرابحة
٢٠٠٩  

مارس  ١
٢٠٢١  

دينار 
  بحريني

بايبور  شھر
+٠٫٢٥%  

٨٦٫٧١٦  ٨٠٫٦٧٢  ٥٣٫٧٨١  ٥٫٣٧٠  ٥٫٣٧٩  ٢٦٫٨٩١  

يوليو  ١  ٣مرابحة
٢٠١٧  

مايو  ١
٢٠٢٢  

دينار 
  بحريني

بايبور شھر 
+١٫٦%  

٥٢٧٫٣٩٣  ٥٢١٫٢٨١  -  -  ٥٨٫٢٨٠  -  

 ١  مرابحة
ديسمبر 
٢٠٠٩  

١ 
ديسمبر 
٢٠١٧  

دينار 
  بحريني

بايبور شھر 
+١٤٤٫٥٥٠  -    %٠٫٢٥    -  -  

 ١  مرابحة
ديسمبر 
٢٠٠٩  

١ 
ديسمبر 
٢٠١٧  

دينار 
  بحريني

بايبور شھر 
+٢٢٣٫٣٩٥      %٠٫٧٥    -  -  

ديسمبر   مرابحة
٢٠١٨  

نوفمبر 
٢٠٢٥  

دينار 
  بحريني

٢١٫٧٨٦  -  -  ٢٫٨٦٣  %٢٫١  -  -  

ديسمبر   مرابحة
٢٠١٨  

يناير 
٢٠١٩  

لایر 
  سعودي

اليبور 
+٠٫٥٥%  

٢٣٢٫٤٩٩  -  -  -  -  -  

يناير   تورق
٢٠١١  

ديسمبر 
٢٠١٧  

دينار 
  كويتي

١٨٤٫٢٧١  ١٥٥  -  %٣٫٢٥  -  -  -  

يونيو   مرابحة
٢٠١٣  

يونيو 
٢٠١٨  

دينار 
  كويتي

٧٨٫٠٣٨  -  -  ١٠٨٫٧٦٧  ٦٠٫٣٠٧  -  %٣٫١٠  

يونيو   مرابحة
٢٠١٣  

يونيو 
٢٠١٨  

دينار 
  كويتي

٦٤٫٩٠٥  -  -  ١٤٣٫٢٣٠  ٥١٫٦١١  -  %٣٫٥  

ديسمبر   ٤ مرابحة
٢٠١٧  

ديسمبر 
٢٠٢٢  

رينغت 
  ماليزي

شھور  ٦
ر وكاليب

+٠٫٦٥%  
-  -  -  ١٫٣٩٧٫٩١٥  ١٫٣٦٨٫٦٣١  -  

ديسمبر   مرابحة
٢٠٠٧  

ديسمبر 
٢٠١٧  

رينغت 
  ماليزي

شھور  ٦
ر وكاليب

+٠٫٤٥% 
-  -  -  -  -  ١٫٢٦١٫١٤٥  

  ٤٫٠١٧٫٢٣١  ٤٫٠٠٥٫٩٨٠  ٣٫٩٦٥٫٤٧٩  ١٫٨٦٧٫٢٢٠  ٦٤٧٫٧٦٣  ٣٢٠٫٥٣٣  االجمالي

 سنوات. تم دفع متوسط تكاليف تمويل من قبل الشركة ١٠مدتھا تسھيالت تمويل على اساس المرابحة على  شركةال حصلت )١
القسط األخير في وتم استحقاق أقساط ربع سنوية بالمرابحة تسدد . ) %٢٫٣٨ :٢٠١٧(  %٢٫١٤  بنسبة ٢٠١٨العام خالل 
 . ٢٠١٨ابريل 
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 (تتمة) قروض. ٢٣

لشھادات الصكوك قيمة إسمية تبلغ مليون لایر سعودي . مليار لایر سعودي ٥برنامج صكوك بحد أقصى  شركةالأصدرت  )٢
 .سنوات ١٠لكل منھا وتم إصدارھا بالقيمة اإلسمية ولمدة 

عائد الربح لجزء  م التحوط عن خطرلدى شركة فيفا البحرين تسھيالت مرابحة مضمونة مقابل أرض ومبنى مملوكة لھا. ت )٣
كبيرمن تسھيالت المرابحة. ووفقاً لبعض االستثناءات واختبارات األھمية النسبية، فإن التعھدات الھامة التي نصت عليھا ھذه 

ھنالك تعھدات إضافية على  التسھيالت، فرض قيود على المديونية المالية واستبعاد األصول ومنح القروض والضمانات.
وض تتعلق ببعض النسب المالية والنجاح في اختبارات ذات عالقة بالموقف المالي. القيمة الدفترية لتسھيالت المرابحة ال القر

 تختلف جوھرياً عن قيمتھا العادلة ألن تأثير الخصم ومخاطر االئتمان والمخاطر السوقية االخرى ال يعتبر جوھرياً.

 دم من الشركة. ھذه التسھيالت مضمونة مقابل خطاب ضمان مق )٤
  

 مخصصات   .٢٤
  ٢٠١٧يناير  ١   ٢٠١٧ديسمبر ٣١  ٢٠١٨ديسمبر٣١ 

 ٦٫٤١٧٫٦٤٩   ٨٫٣٩٢٫١٩٨ ٧٫٣٣٦٫٠٥٧ )١مخصصات قانونية وتنظيمية (
  ٣٨٩٫٨٨٠   ٤٤٢٫٩٣٣  ٣٨٢٫٥١٠  )٢مخصصات إزالة األصول (

  ١٫٠٢١   ١٫٣٠١  ٢٫٧٩٤  )٢مخصصات أخرى (
    ٦٫٨٠٨٫٥٥٠    ٨٫٨٣٦٫٤٣٢  ٧٫٧٢١٫٣٦١  

       
  ٥٫٦٨٦٫٢٨٤    ٧٫٦٣٣٫٢٨٠  ٦٫٨٢٩٫٤٥١  متداولة

  ١٫١٢٢٫٢٦٦    ١٫٢٠٣٫١٥٢  ٨٩١٫٩١٠  غير متداولة
 ٦٫٨٠٨٫٥٥٠    ٨٫٨٣٦٫٤٣٢  ٧٫٧٢١٫٣٦١  
        

  

قانونيةاتمخصص 
  )١( وتنظيمية

مخصصات إزالة 
 )٢األصول وأخرى (

    
 ٤٢٣٫٨١٣ ٦٫٤١٧٫٦٤٩   ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 

٢٨٫٥٧٣ ٢٫٤٦٠٫٤٢٧  تإضافا
)٣٠٫٨٧٤( ٧٫٤١٢  تخفيضات / تسويات ناتجة عن إعادة التقييم واخرى

 ٢٢٫٧٢٢ )٤٩٣٫٢٩٠(  المسدد / تسويات 
 ٤٤٤٫٢٣٤ ٨٫٣٩٢٫١٩٨ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

  

    
 ٤٤٤٫٢٣٤ ٨٫٣٩٢٫١٩٨   ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 

٧٫٠٧٩ ١٫٢٩٨٫٨٢٣  إضافات
 )٦٦٫٠٠٩( )١٫٩٤٥(  ت / تسويات ناتجة عن إعادة التقييم واخرىتخفيضا

 - )٢٫٣٥٣٫٠١٩(  المسدد / تسويات 
 ٣٨٥٫٣٠٤ ٧٫٣٣٦٫٠٥٧ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

ية نالحصول على المشورة القانو بعدو، المجموعة. قامت والتنظيمية القانونيةالمطالبات طرفاً في عدد من المجموعة تعتبر  )١
إن توقيت التدفقات النقدية الخارجية المرتبطة  .حيثيات كل حالة على حدة باالعتبار اً مخصصات اخذبتجنيب ، ستقلةالم

 .لبعض المطالبات أقل من سنةمع ذلك قد يكون توقيت التدفقات النقدية وعادة أكثر من سنة، تكون بغالبية المطالبات 

عدد من المواقع واألصول األخرى والتي يتوقع أن يكون لھا تكاليف تخدام اس، يتم نشاطھا االعتياديل الشركة خالل ممارسة )٢
سنوات  عشرتبطة خالل . يتوقع حدوث التدفقات النقدية الخارجية المربإعادتھا لحالتھا االصلية عند إزالة االصولمرتبطة 

 ستخدام األصول. من تاريخ بدء ا
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  إيرادات مؤجلة   .٢٥
  ٢٠١٧يناير  ١

  )٣إيضاح  -معدلة (
  ٢٠١٧ديسمبر٣١ 

  )٣إيضاح  -معدلة (
  ٢٠١٨ديسمبر٣١ 

 
    

  )١منح حكومية (  ٢٫١٣٨٫٠٩٨  ٩٨٤٫٠٨٢   ٦٦١٫٨٨٨
١٠٢٫٦٢٤     ٨٩٫٩٠٥   أخرى ٤٧٫٣٣٣ 
٢٫١٨٥٫٤٣١   ١٫٠٨٦٫٧٠٦   ٧٥١٫٧٩٣  

           
 متداولة ٤١٫١٤١   ٩٦٫٤٣١   ٨١٫٦٥٤
٩٩٠٫٢٧٥   ٦٧٠٫١٣٩  غير متداولة ٢٫١٤٤٫٢٩٠ 
٢٫١٨٥٫٤٣١    ١٫٠٨٦٫٧٠٦   ٧٥١٫٧٩٣    

مناطق النائية بالمنح المقدمة من ھيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للشركة لبناء شبكة إتصاالت في ال ،تتمثل المنح الحكومية )١
 ).٦-٤ يضاحإ أنظر(

  برامج منافع التقاعد  .٢٦
  

  برامج االشتراكات المحددة ١-٢٦
 

غ تقاعد لالبرامج بالمشاركة في تقوم المجموعة  غ المبل ة. بل دول المعني ي ال موظفيھا والتي تتم إدارتھا من قبل مؤسسات حكومية ف
ي  ة ف نة المنتھي ددة للس تراكات المح رامج االش ه كمصروف ب رف ب مبر  ٣١المعت ون ٤٠١: ٢٠١٨ديس عودي ( ملي  ٣١لایر س

  لایر سعودي). مليون ٤١١: ٢٠١٧ديسمبر 

 مخصص مكافأة نھاية الخدمة  ٢-٢٦
  

ة، شريطة تمنح المجموعة  رة الخدم مكافأة نھاية الخدمة لموظفيھا. تحسب المكافأة المستحقة على أساس آخر راتب للموظف وفت
اء خدمات  د إنھ تقالة أو عن د االس ة وتستحق عن ة المعني ي الدول وانين العمل ف اً لق ابھا وفق تم احتس ة وي ى من الخدم د أدن إكمال ح

  لمكافأة كمصاريف مستحقة على مدى فترة عمل الموظف.الموظف. تقيد التكاليف المتوقعة مقابل ھذه ا

  الرواتب.التغيرفي الخصم ومخاطر معدالت تتعرض خطة المجموعة لمخاطر إكتوارية مثل مخاطر 

اطر دالت مخ  مع
  الخصم

 انخفاض معدل الخصم يزيد من التزامات البرنامج.

اطر ي مخ  التغيرف
  الرواتب

ج مكافأة نھاية الخدمة على أساس الرواتب المستقبلية احتساب القيمة الحالية لمخصص برناميتم 
للمشاركين في البرنامج، وعليه فأن الزيادة في رواتب المشاركين في البرنامج سوف تزيد  من 

 قيمة التزام البرنامج.
  

ي  ا ف واري كم يم إكت ن .٢٠١٨ديسمبر  ٣١تم احتساب مخصص مكافأة نھاية الخدمة، باستخدام أحدث تقي م وخالل الس ة ل ة المالي
  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١تحدث أي تقلبات جوھرية أو أحداث تؤثر في االفتراضات اإلكتوارية المستخدمة كما في 

ة  المنافعقياس القيمة الحالية اللتزام تم  ان المحددة، وتكلفة الخدمة الحالية ذات الصلة، وتكلفة الخدمة السابقة، باستخدام طريق ائتم
   .المتوقعة الوحدة

ة إن اال ة الخدم أة نھاي د مخصص مكاف ي تحدي تخدمة ف ام فتراضات اإلكتوارية الھامة المس دل الخصم  ٢٠١٨خالل الع ل مع تمث
ي الر)  % ٥ – ٤٫٢٥(% ة ف راوح  معدل الخصم :٢٠١٧( )%٥ - %٣٫٢(اتب ووالزيادة المتوقع ين يت ادة  %٥ - %٤ب والزي

  .)%٥ - %٢اتب تتراوح بين والمتوقعة في الر
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 (تتمة) برامج منافع التقاعد  .٢٦
 مخصص مكافأة نھاية الخدمة (تتمة) ٢-٢٦

  فيما يلي صافي المصاريف المعترف بھا في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة: 
  

٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ٣٤٨٫٨٧٤   ٣٥٤٫١٠١  الخدمة تكلفة 

  ١٧٦٫٦٢٩   ١٧٦٫٤٧٧   مصروف الفائدة
  ٥٢٥٫٥٠٣   ٥٣٠٫٥٧٨  

  

  : ديسمبر ٣١المنتھية في للسنة نھاية الخدمة مكافأة مخصص فيما يلي بياناً بحركة و
  

٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ٣٫٧٧٦٫٢٦٩   ٣٫٩٢٢٫٠٦٥  الرصيد في بداية السنة

المصاريف المعترف بھا في قائمة الربح او 
  الخسارة الموحدة

  
٥٣٠٫٥٧٨ 

   
٥٢٥٫٥٠٣  

امل خسائر إكتوارية مدرجة في قائمة الدخل الش
  االخر الموحدة

  
)١٣٫٤١٤(  

   
١١٧٫٣٦١  

  )٤٩٩٫٦١٤(   )٥٢١٫٨٦١(  خالل السنة المدفوع
 ٢٫٥٤٦  ١٫٩٩٤  فروقات الترجمة واخرى
  ٣٫٩٢٢٫٠٦٥   ٣٫٩١٩٫٣٦٢  الرصيد في نھاية السنة

  
  

ة تحليل األثر أدناه قد تم تحديده على أساس التغيرات المعقولة المحتملة في االفتراضات ذات العالقة ال نة تي قد تحدث في نھاي الس
  المالية، مع إبقاء باقي االفتراضات ثابتة.

بمبلغ يزيد  أو )سينخفض(نقطة أساس، فإن مخصص مكافأة  نھاية الخدمة  ٥٠(انخفاض) معدل الخصم بـ أو في حالة زيادة  -
 مليون لایر سعودي). ١٨٠بمبلغ يزيد  أو )ينخفض(: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١٧٦

أو  ، فإن مخصص مكافأة نھاية الخدمة سوف يزيد%٠٫٥اتب المتوقع بنسبة و) في الرانخفاض(أو إذا كان ھنالك زيادة  -
  مليون لایر سعودي). ١٩٠بقيمة  (انخفاض)أو  : زيادة٢٠١٧ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١٩١بقيمة  (ينخفض)

  

ي  قد ال يمثل تحليل األثر أعاله التغيير الفعلي في مخصص رات ف ر المحتمل أن تحدث التغي ه من غي ا أن مكافأة نھاية الخدمة كم
  .االفتراضات بمعزل عن بعضھا البعض كما أن بعض االفتراضات قد تكون مرتبطة ببعضھا

  

  التزامات العقد .٢٧
  ٢٠١٧ديسمبر ٣١  ٢٠١٨ديسمبر٣١ 

  )٣إيضاح  -معدلة(
  ٢٠١٧يناير  ١ 

  )٣إيضاح  -معدلة (
  ٣٫٥٩٩٫٦٧٨  ٣٫٨٩٤٫٠٦٠ ٣٫١٩٢٫٦٨٨   ن خدماتإيرادات مؤجلة م

  ١٣٧٫٨٤٩   ١٤٠٫٨٠٠   ١١٨٫١٦٧  برنامج والء العمالء 
 ٣٫٧٣٧٫٥٢٧   ٤٫٠٣٤٫٨٦٠  ٣٫٣١٠٫٨٥٥  

  
 متداولة ٢٫٥٣٨٫٩٤٠      ٣٫٢٦١٫٦٩٥   ٢٫٩٦١٫٨٨٩
 غير متداولة ٧٧١٫٩١٥   ٧٧٣٫١٦٥   ٧٧٥٫٦٣٨

٣٫٣١٠٫٨٥٥    ٤٫٠٣٤٫٨٦٠   ٣٫٧٣٧٫٥٢٧    
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   أخرى مات ماليةلتزاا  .٢٨
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  

  )٣ إيضاح -(معدلة 
  ٢٠١٧يناير  ١  

  )٣ إيضاح -(معدلة 
 ١٩٨٫٩٨٥      ٥٦٫٦٠٤    ١٫٥٢٨٫٩٢٣  متعلقة برخص االتصاالتالتزامات مالية 

  ٣٧٫٦٦٢      ٤٨٫٥٧٠    ٨١٫٩٢٧  توزيعات أرباح مستحقة 
  ١٦٫٤٥٤      ٩٫٢٢١    ٦٫١٤٠  التزامات مشتقة 

  ٢٥٣٫١٠١      ١١٤٫٣٩٥    ١٫٦١٦٫٩٩٠ 
            

   ٤٤٫١٣٨      ٥٤٫٦٤٠    ٩٠٫٧٣١  متداولة  
  ٢٠٨٫٩٦٣      ٥٩٫٧٥٥    ١٫٥٢٦٫٢٥٩  غير متداولة 

  ٢٥٣٫١٠١      ١١٤٫٣٩٥    ١٫٦١٦٫٩٩٠  
  
  

  التزامات أخرى   .٢٩
  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
  )٣إيضاح  -معدلة (

  ٢٠١٧يناير  ١  
  )٣إيضاح  -معدلة (

 ٣٫٧٨٤٫٢٨٤    ٦٫٨٧١٫٦٤٣    ٣٫٦٩٩٫٠٧٧  ات حكومية مستحق
 ٤٣٢٫٦٩٨    ٤٩٦٫٨٤٠    ٤١١٫٢٢٦  مستحقات نظامية وأخرى

  ٤٫٢١٦٫٩٨٢    ٧٫٣٦٨٫٤٨٣    ٤٫١١٠٫٣٠٣  
  
  
  
  
  

 متداولة ٤٫٠٧٧٫٥٧٧    ٧٫٢٨١٫٢٥٦  ٤٫١٢٦٫٠٩٥
 غير متداولة ٣٢٫٧٢٦  ٨٧٫٢٢٧  ٩٠٫٨٨٧

٤٫١١٠٫٣٠٣    ٧٫٣٦٨٫٤٨٣   ٤٫٢١٦٫٩٨٢    
  

  

  
  

  

  

  تجاريون وآخروندائنون   .٣٠
  

  ٢٠١٧ديسمبر ٣١ ٢٠١٨ديسمبر٣١  
  )٣إيضاح  -معدلة (

  ٢٠١٧يناير ١ 
  )٣إيضاح  -معدلة (

  ٩٫٤٤٨٫٣٥٣   ٨٫٥٥٨٫٧٩٩  ١٠٫٩٠١٫١٨٠  مستحقةالمصاريف ال
 ١٫٢٤٧٫٢٧٩   ١٫٨٤١٫٤٤٣  ٣٫٠٥٠٫٣٤٨  تجاريونالدائنون ال

  ١٫٥٠٤٫٨٩١    ١٫٥٣٢٫٩٣٣  ١٫٤٢٤٫٩١٢  موظفينالمستحقات 
  ١٫١٦٤٫٣٨٠   ٧٠٧٫٠٩٣ ١٫٠٣١٫٩٨١  ئنون تجاريون اخرون دا

  ٤١٨٫٢٧٩   ٣٤٦٫١٦٥  ٢٣٤٫٦٣٠  مستحقات رأسمالية ومحتجزات موردين
 ١٢٥٫٢٠٦   ١٦٩٫٤٩٤  ٢٧٫٩٠٧  تأمينات العمالء المستردة

 ١٣٫٩٠٨٫٣٨٨    ١٣٫١٥٥٫٩٢٧  ١٦٫٦٧٠٫٩٥٨  
  

د ال يوجد  ى عوائ ة عل اريينمحمل دائنين التج دى الأرصدة ال ة سياسة مجموعة . ل الغ إدارة مخاطر مالي ع المب داد جمي لضمان س
 خالل فترات االئتمان المتفق عليھا مسبقا. ةالمستحق

 

 

 

  

 

 

 

  



  شركة االتصاالت السعودية
  سعودية) شركة مساھمة(
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 المستحقة الزكاة وضريبة الدخل  .٣١
  

  ٢٠١٧يناير  ١  ٢٠١٧ديسمبر ٣١  ٢٠١٨ديسمبر٣١ 
 ١٫٣٦١٫٥٩٠    ١٫٤٨٨٫٠٠١ ١٫٤٤٣٫٢٢٤  الزكاة (أ)  

 ١٧٫٣٧٠  ١٩٫٨٨٠  ٢٢٫٥٥١  ضريبة الدخل (ب)
 ١٫٣٧٨٫٩٦٠   ١٫٥٠٧٫٨٨١  ١٫٤٦٥٫٧٧٥ 

 الزكاة أ. 

ة وفقاً لقواعد وأحتساب وتسجيل مخصص الزكاة على الوعاء الزكوي تقوم المجموعة با ة العربي ي المملك سس الزكاة ف
  .السعودية

  ٢٠١٧ديسمبر ٣١  ٢٠١٨ديسمبر٣١ 
  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ بداية السنة –رأس المال 
     اإلضافات:
    والمخصصات واالحتياطيات المبقاة األرباح

  السنة بداية -
٥٤٫٠٨٧٫٠١٠  ٦٠٫٣٧٧٫٩٠٨  

  ٤٫٩١١٫١٣٠  ٤٫٥٨٩٫٥٢٤  ودائنون  قروض
  ١٣٫٤١٢٫٦٦٤  ١٠٫٠٩٧٫٧٧٥  المعدل الدخل صافي
  ٩٢٫٤١٠٫٨٠٤  ٩٥٫٠٦٥٫٢٠٧  المعدل المساھمين حقوق إجمالي

     االستبعادات:
  ٥٦٫٠٦١٫٦٧٠  ٥٨٫٠٥٠٫٠٣٢  واالستثمارات )المعدل(  الممتلكات يصاف

  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠  مدفوعة أرباح توزيعات
  ٥٥٨٫٧٨٢  ٣٢٦٫٠٦٤  أخرى وأرصدة المؤجلة المصروفات

  ٦٤٫٦٢٠٫٤٥٢  ٦٦٫٣٧٦٫٠٩٦  المعدل االستبعادات إجمالي
  ٢٧٫٧٩٠٫٣٥٢  ٢٨٫٦٨٩٫١١١  الزكاة وعاء

  
  بالكامل  المملوكة ركاتللش المحتسبة الزكاة

 
٧١٧٫٢٢٨  

  
٦٩٤٫٧٥٨  

 ٦٫٠١١  ٦٫٧١٨  بالكامل مملوكة الغير الشركات زكاةيضاف: 
  ٧٠٠٫٧٦٩  ٧٢٣٫٩٤٦  الزكاة للسنة إجمالي مخصص

  مخصص الزكاة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

 الرصيد في بداية السنة ١٫٤٨٨٫٠٠١  ١٫٣٦١٫٥٩٠
  الل السنة المحمل خ  ٧٢٣٫٩٤٦   ٧٠٠٫٧٦٩
 التسويات خالل السنة  )٩٩٫٥٣٥(  ٥٥٫٨٧٥

  المبالغ المدفوعة خالل السنة  )٦٦٩٫١٨٨(  )٦٣٠٫٢٣٣(
١٫٤٤٣٫٢٢٤  ١٫٤٨٨٫٠٠١  الرصيد في نھاية السنة

را أصبحت الشركة ٢٠٠٩، وبدءاً من عام ٢٠١٧قدمت الشركة إقراراتھا الزكوية منذ تاريخ تأسيسھا وحتى نھاية عام  دم إق راً تق
ة بالكامل  ة المملوك ا ولشركاتھا التابع داً لھ ر مباشر(زكويا موح رار) سواء بشكل مباشر أو غي ا للق م  طبق وزاري رق  ١٠٠٥ال

  .ھـ١٤٢٨/  ٤/  ٢٨وتاريخ 
ام  ٢٠٠٨، وقدمت الشركة اعتراضات عن األعوام من ٢٠١١تسلمت الشركة الربوط الزكوية منذ التأسيس وحتى عام  ى ع وحت

ا ٢٠١١ والي بإجم ت ح ة بلغ ات زكوي ا يخص  ٦٢٥لي فروق ة فيم وية جزئي ى تس ة إل عودي. توصلت المجموع ون لایر س ملي
اعتراضات عامي  والھيئة بصدد اصدار ربط زكوي معدل لألعوام المذكورة. اما فيما يخص  ٢٠١١و ٢٠١٠اعتراضات عامي 

اريخ فما تزال  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨ ى ت تئنافية حت ات عامي قيد النظر لدى اللجنة االس ل فروق دة. تمث ة الموح وائم المالي ذه الق داد ھ إع
ربح  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨ الجزء األكبر من الفروقات الزكوية المعترض عليھا والمتعلقة بإلغاء عملية المقارنة بين الوعاء الزكوي وال

م ( ٢٨/٠٢/١٤٣٨المعدل ايھما أعلى. بتاريخ  ام ١٦٤٢ھـ، أيدت اللجنة االستئنافية بقرارھا رق تئناف الشركة  ١٤٣٨) لع ـ؛ اس ھ
ام  ن ع ي  ٢٠٠٧ع ركة ف ف الش زز موق ا ع ى مم ا أعل دل ايھم ربح المع وي وال اء الزك ين الوع ة ب ة المقارن اء عملي ك بإلغ وذل

ن  تكون لصالحھا ول ذه االعتراضات س ائج ھ االعتراضات المنظورة عن األعوام الالحقة أمام اللجان وعليه تتوقع الشركة بأن نت
 مخصصات إضافية. يترتب عليھا أي
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 (تتمة) الزكاة وضريبة الدخل المستحقة .٣١

 (تتمة)  أ. الزكاة

ى والدخل للزكاة العامة الھيئة لدى الدراسة تحت ٢٠١٧ وحتى ٢٠١٢ من لألعوام الزكوية الربوط التزال اريخ حت داد ت ذه إع  ھ
  . الموحدة المالية القوائم

  ضريبة الدخل - ب

دخيمثل نصيب المجموعة من  ي  لضرائب ال ائدة ف ة الضريبية الس اً لألنظم ة وفق ى الشركات التابع تحقة عل دانھاالمس غ ،بل  ويبل
ي  الدخل مصروف ضرائب غ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية ف ون ٢٣م مبل ـري ملي ـال سعــ ون ٢٠ : ٢٠١٧( وديـــ لایر  ملي

  .سعودي)
  

  

 تيراداإ  .٣٢
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في   
  ٢٠١٧    ٢٠١٨  

  )٣إيضاح  - معدلة(
  ٤٤٫٧٠٠٫٩٧٢    ٤٣٫١٤٢٫٠٦٩  تقديم الخدمات

  ٥٫٦٨٦٫٢٨٢    ٨٫٣٧٢٫٨٥٠  بيع السلع
  ٢٧٤٫٠٨١    ٤٤٨٫٣٢٤  اخرى

  ٥٠٫٦٦١٫٣٣٥    ٥١٫٩٦٣٫٢٤٣  

 اإليراداتتكلفة   .٣٣
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في   
  ٢٠١٧    ٢٠١٨  

  )٣إيضاح  -معدلة (
  ٥٫٨٣٠٫٤١٠    ٤٫٩٩٨٫٦٠٩  رسوم إستخدام شبكات 

  ٣٫٩٧٣٫٠٨٤    ٤٫٤٨٢٫١٤٤  )*( حكوميةرسوم 
  ٢٫٣٣٧٫١٣٣    ٤٫٣٨٦٫١٦٧  تكلفة األجھزة المباعة 

  ٢٫١٣٤٫٨١٦    ٢٫٩٦٨٫٠١٠  تكاليف موظفين
  ٢٫٤٩٣٫٣١٩    ٢٫٢٧٥٫٠١٢  إصالح وصيانة

 ١٫٧٠٢٫٦١٥   ١٫٥٣٢٫٣٥٩  تكلفة اعادة شحن وطباعة البطاقات
  ٣٨٨٫٤٧٠    ٣٧٣٫٦٤٤  وانخفاض تكاليف العقد اطفاء
  ٣٫٢٤٦٫٠٧٩    ٤٠٠٫٩٨٣  أخرى

  ٢٢٫١٠٥٫٩٢٦   ٢١٫٤١٦٫٩٢٨ 
  

ا: مصاريف بند " أخرى" يتضمن  يارات وإيجارممتلكات متنوعة أھمھ دات وس د، وخدمات االتصاالت ، مع ، والتوصيلالبري
  سالمة ومصاريف مرافق واستشارات.المن وواأل

 الرسوم الحكومية: تفاصيلفيما يلي  )*( 

  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في   
  ٢٠١٧    ٢٠١٨  

ً خدمة تجارالرسوم تقديم    ٣٫٣٨١٫٠٣٦    ٣٫٧١٦٫٧٤٠  يا
  ٢٩٥٫٥٧٣    ٣٩٨٫٢٥٠  رسوم الرخصة

  ٢٩٦٫٤٧٥    ٣٦٧٫١٥٤  رسوم الطيف الترددي
  ٣٫٩٧٣٫٠٨٤   ٤٫٤٨٢٫١٤٤
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  مصاريف بيعية وتسويقية  .٣٤
 

  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في   
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  

  )٣إيضاح  -معدلة (
 ٢٫٢٦٧٫٢٢١ ٢٫٣١٢٫٦٠٩  ينتكاليف الموظف

خسائر انخفاض القيمة في المدينين التجاريين 
  ٨٤٨٫٤٩٥  ٧٤١٫٥٨٣  )١-١٠(انظر إيضاح 
٦٦٦٫٥٣٥ ٥٦٠٫١١٤  دعاية وإعالن
 ٤٣٨٫٦٨٢ ٤٩٠٫٦٢٣  عمولة مبيعات

 ٣٢٧٫٢٨١ ٢٦٨٫٥٣٤  مصاريف مراكز االتصال
  ١٣٥٫٥٦٢  ٢٠٦٫٥٠٣  اطفاء وانخفاض أصول العقد

 ١٩٧٫٢٦٦ ١٩٥٫٢٠١  انةإصالح وصي
 ١١٧٫٤٨٠ ١٤٢٫٤١٤  تكلفة رعاية األنشطة الرياضية

  ٢٠٫٧٨٠  ٥٧٫٩٩٨  بريد وتوصيل
 ٧٩٫٨٣٤ ٤٤٫٨٥٦  طباعة بطاقات ھاتفية ومستلزمات مكتبية

  ٥٥٫٤٣٦  ٤٢٫٩٨٩  اطفاء وانخفاض تكاليف العقد
 ٣٢٫٩٥٧ ٢٠٫٣٠٤  أتعاب استشارية وقانونية ومھنية

 ٤٢١٫١٠٥ ٣٧٩٫٤٨٤  اخرى
  ٥٫٦٠٨٫٦٣٤  ٥٫٤٦٣٫٢١٢  

  

ا: إيجارممتلكات بند "أخرى" على يتضمن  دات وبنوداً متنوعة أھمھ ياراتمع ، االتصاالت صاريف، وماألمن والسالمةو ،وس
  إدارة مرافق اإلتصاالت.مصاريف و

 داريةإمصاريف عمومية و  .٣٥
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في   
  ٢٠١٧    ٢٠١٨  

  )٣إيضاح  -معدلة (
  ٢٫٢٩١٫١١٧    ٢٫٦٢٠٫٥٠١  الموظفين تكاليف

  ٨٥٥٫٥٩٦    ٩٨٦٫٥٩١  إصالح وصيانة
  ٢٧٩٫٢١٦    ٣٥٩٫٣٥١  ةإيجار تشغيلي ودعقتكاليف 
  ٢٢١٫٥٢٧    ٢٤٧٫٢٠٢  قانونية ومھنيةاستشارية و أتعاب

  ١٣٣٫٩٩٨    ١٧٩٫٦٨٣  مرافق عامةمصاريف 
  ١٢٠٫٠٩١    ١٤٠٫٣١١  مصاريف األمن والسالمة

  ٦١٤٫٤٨٤    ٧١٣٫٧٠٩  أخرى
  ٤٫٥١٦٫٠٢٩    ٥٫٢٤٧٫٣٤٨  

  

ة،مستلزمات و ،أقساط تأمينمصاريف بنوداً متنوعة أھمھا:  بند " أخرى" على يتضمن  د شحن ومصاريف  مكتبي ة وبري ومناول
  .وخدمات توصيل

 إيرادات تمويل  .٣٦
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في   
  ٢٠١٧    ٢٠١٨  

  )٣إيضاح  -معدلة (
  ٤٢١٫٥٢٨    ٣٧٨٫٣٠٧  إيرادات المرابحات
  ١٤٥٫٥٤٥    ١٧٣٫٤٩٣  إيرادات الصكوك

  ١٧٫٦٠٩    ٣٫١٠٩  أخرى
  ٥٨٤٫٦٨٢   ٥٥٤٫٩٠٩ 
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 تكاليف تمويل  .٣٧
  ديسمبر٣١للسنة المنتھية في 
  ٢٠١٧    ٢٠١٨  

  )٣إيضاح  -معدلة (
 ٩٥٫٩٤١    ٦٣٫٣٢٥   ابحاتبالمرتكاليف التمويل المتعلقة 
  ٥٠٫٧٧٤    ٥٩٫١٠٤  بالصكوكتكاليف التمويل المتعلقة 
  ٢٫٢٩٣    ٧٫٨٨٥  تكاليف التمويل األخرى

ات و ق بالمخصص م المتعل يض الخص تخف
  االلتزامات المالية

  
٢٦٨٫٥٠٠  

    
٢٠٤٫٥٣٤  

  ٣٥٣٫٥٤٢    ٣٩٨٫٨١٤  
  

 خسائر أخرى صافي   .٣٨
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في   
  ٢٠١٧    ٢٠١٨  

  )٣إيضاح  -معدلة (
صافي مكاسب أصول مالية مصنفة بالقيمة 

  العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

٧٫٤٦٥  
   

٢١٦٫٩٢٣  
  )٢٤٨٫٩٦٥(    )٢٩١٫٤٣١(  خسائر بيع / استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
  ٩٫٩٥٩    ٦٨٫٤٧٣  صافي مكاسب تغيير أسعار العمالت األجنبية

  ٣٫٦٧٨    -  صافي مكاسب األدوات المشتقة
  )١٨٫٤٠٥(    )٢١٥٫٤٩٣(  

 ربحية السھم   .٣٩
 

ىيتم احتساب ربحية السھم األساسية  اھمي الشركة عل ي مس د ال دخل العائ دد األسھم بقسمة صافي ال نة  المتوسط المرجح لع للس
 :ديسمبر ٣١المنتھية في 

  ٢٠١٧    ٢٠١٨  
  )٣إيضاح  -(معدلة 

  ١٠٫٠١٥٫٥٧٦    ١٠٫٧٧٩٫٧٧١  ربح السنة العائد إلى مساھمي الشركة 
المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية ألغراض 

  إحتساب ربحية السھم األساسية 
  

٢٫٠٠٠٫٠٠٠  
    

  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  
ال ة (بالري ية والمخفض ھم األساس ة الس ربحي

  ٥٫٠١             ٥٫٣٩  السعودي)
 

  ة السھم األساسية.ن ربحية السھم المخفضة تساوي ربحيإال يوجد لدى المجموعة اسھم مخفضة وبالتالي ف
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٦٨ 

  

 األدوات المالية    .٤٠
 

  إدارة رأس المال   ١-٤٠
  

  تدير المجموعة رأس مالھا لضمان:

  .قدرتھا على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية -
  تمويل رأس مالھا العامل ومتطلبات االستثمارات االستراتيجية بكفاءة وعلى النحو األمثل. -
  ويل تحافظ على استقرار دفع توزيعات األرباح.تقديم سياسة توزيع أرباح على المدى الط -
  زيادة  العوائد للمساھمين ألقصى حد ممكن. -
  الحفاظ على تركيبة مالئمة من الدين وحقوق الملكية.  -

  

يم  وم بتقي تقوم المجموعة بمراجعة ھيكلة رأسمالھا في ضوء قرارات االستثمارات االستراتيجية، وتغيرات البيئة االقتصادية، وتق
  مال. الھذه التغيرات على تكلفة رأس المال والخطر المتعلق برأس  تأثير

ال  ولم تدخل المجموعة أي تعديالت على أھداف ال تخضع المجموعة ألي متطلبات رأسمالية خارجية. وإجراءات إدارة رأس الم
 . ٢٠١٨ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتھية في 

ة   ة بمراجع ال بالمجموع م إدارة رأس الم وم قس ار  يق ال واألخط ة رأس الم يم تكلف نوي لتقي كل س ركة بش ال للش ة رأس الم ھيكل
  . تھدف المجموعة لتحقيق النسب التالية:بهالمتعلقة 

 .أو أقل ٢ائد والضرائب واالستھالك واالطفاء تساوي الفونسبة مستوى الدين مقابل الدخل ما قبل  )١(

 .أو أقل %٥٠نسبة مستوى الدين مقابل الدين وحقوق الملكية تساوي  )٢(

 :ديسمبر ٣١السنة المنتھية في كانت النسب في نھاية 

  ٢٠١٧      ٢٠١٨  
)٣إيضاح  -(معدلة 

  ٤٫٦٥٣٫٧٤٣    ٤٫٢٨٦٫٠١٢  )١الدين (
  ١٨٫٤٣٠٫٧٤٦    ١٩٫٨٣٥٫٧٥٥  )٢( طفاءوالضرائب واالستھالك واإلالفوائد ما قبل  الدخل

  ٠٫٢٥    ٠٫٢٢  طفاءالك واإلالدين مقابل الدخل ما قبل الفوائد والضرائب واالستھ
       

  ٤٫٦٥٣٫٧٤٣    ٤٫٢٨٦٫٠١٢  الدين 
  ٦٨٫٤٥٥٫٣٢٤    ٧٠٫٩٤٧٫٦١٠  )٣الدين + حقوق الملكية (

  %٦٫٨   %٦٫٠٤  الدين مقابل (الدين+حقوق الملكية)

 ).٢٣يعرف الدين على أنه القروض طويلة وقصيرة األجل كما ورد في اإليضاح رقم ( )١

 التشغيلي بعد تعديله باالستھالك واالطفاء. الربحعلى أنه لضرائب واالستھالك واالطفاء وا ائدالفوما قبل  الدخليعرف  )٢

  وحقوق الملكية غير المسيطرة.واألرباح المبقاة تعرف حقوق الملكية بأنھا مجموع رأس المال المصدر واالحتياطيات  )٣
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٦٩ 

  (تتمة) األدوات المالية.  ٤٠
 لمالية القيم العادلة لألدوات ا  ٢-٤٠

وفر بي ي ت ة والت ع الظروف الراھن يم تتناسب م ات تقي ة.تستخدم المجموعة تقني ة العادل اس القيم ة لقي ات كافي داد  ان ألغراض إع
استناداً إلى درجة ما إذا كانت ھذه المدخالت  ٣أو  ٢، ١المستوى  ضمنالقيمة العادلة  عمليات قياسالتقارير المالية، يتم تصنيف 

املة،  عمليات قياسإلى  م توضيحھاوالقيمة العادلة يمكن مالحظتھا، وأھمية المدخالت لقياس القيمة العادلة بصورة ش ي ت ا  الت كم
  :يلي

ي األسواق النشطة ألصول أو وتمثل  " ١"المستوى  - ة) ف ر المعدل اتااألسعار المدرجة (غي ة و لتزام ي يمكن مماثل الت
 في تاريخ القياس؛ االوصول إليھ للمجموعة

ة المدرجة ضمن المستوى  "٢" المستوى - ي ١ھي المدخالت بخالف االسعار المعلن رصدھا لألصول  من الممكن والت
 ، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛ ووااللتزامات

 .بشكل مباشر أو غير مباشر تھامالحظ التي اليمكنمدخالت ال " وتمثل٣"المستوى  -

  :ات المالية للمجموعةالقيم العادلة لألصول وااللتزاميوضح الجدول التالي 
  

  فئات األدوات المالية 
٤٢.   

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
مستويات القيمة العادلة    القيمة العادلة     القيمة الدفترية   )١٥(انظر إيضاح  األصول المالية

           
  ٢مستوى    ٣٫١١٥٫١٨٥    ٣٫١١٥٫١٨٥  بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة 

           
        : بالتكلفة المطفأة

  ٢مستوى    ١٫٤٩٠٫١٣٧    ١٫٤٩٠٫١٣٧  صكوك
  ٢مستوى    ٢٫٢٥٠٫٧٤٦    ٢٫٢٥٠٫٧٤٦  مرابحات  

  ٢مستوى    ٥٢٤٫٤١٧    ٥٢٤٫٤١٧  قروض الموظفين 
  ٢مستوى    ٨٦٫١٧٤    ٨٦٫١٧٤  مدينون وقروض اخرى

           
  ٣مستوى    ١٫٣٩٤٫٦٠٢    ١٫٣٩٤٫٦٠٢  مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 

  ٨٫٨٦١٫٢٦١    ٨٫٨٦١٫٢٦١     
           )٢٨(انظر إيضاح االلتزامات المالية 

           
           بالتكلفة المطفأة:

           :قروض
  ٢مستوى    ٦٠٥٫٠٥٢    ٦٠٥٫٠٥٢  غير مضمونة –مرابحات 

  ٢مستوى    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  غير مضمونة –صكوك 
  ٢مستوى    ١٫٦٨٠٫٩٦٠    ١٫٦٨٠٫٩٦٠  مرابحات مضمونة

  ٢مستوى    ١٫٥٢٨٫٩٢٣    ١٫٥٢٨٫٩٢٣  لتزامات مالية اخرىا
  ٢مستوى    ٨١٫٩٢٧    ٨١٫٩٢٧  توزيعات مستحقة 

           
           بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

  ٢مستوى    ٦٫١٤٠    ٦٫١٤٠  التزامات مشتقة 
  ٥٫٩٠٣٫٠٠٢    ٥٫٩٠٣٫٠٠٢     
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  (تتمة) األدوات المالية.  ٤٠
  (تتمة) العادلة لألدوات الماليةالقيم  ٢-٤٠

  
  فئات األدوات المالية 

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  
مستويات القيمة العادلة     القيمة العادلة     القيمة الدفترية   )١٥(انظر إيضاح  األصول المالية

            
  ٢مستوى     ٤٫١٤٨٫٣٦٨    ٤٫١٤٨٫٣٦٨  بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة 

            
        ة المطفأة :بالتكلف

  ٢مستوى     ١٫٥٥٩٫٣٧١    ١٫٥٥٩٫٣٧١  صكوك
  ٢مستوى     ١٫١٨٦٫١٧٣    ١٫١٨٦٫١٧٣  مرابحات  

  ٢مستوى     ٦١٢٫٩١٨    ٦١٢٫٩١٨  قروض الموظفين 
  ٢مستوى     ٨٦٫٣١٤    ٨٦٫٣١٤  مدينون وقروض اخرى

            
  ٣ستوى م    ٥٣٥٫٦٣٤    ٥٣٥٫٦٣٤  مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 

            
  ٨٫١٢٨٫٧٧٨    ٨٫١٢٨٫٧٧٨      
            

            )٢٨(انظر إيضاح االلتزامات المالية 
            

            بالتكلفة المطفأة :
            :قروض

  ٢مستوى     ١٫١٧٥٫١٥٦    ١٫١٧٥٫١٥٦  غير مضمونة –مرابحات 
  ٢مستوى     ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  غير مضمونة –صكوك 

  ٢مستوى     ١٫٤٧٨٫٥٨٧    ١٫٤٧٨٫٥٨٧  مرابحات مضمونة
  ٢مستوى     ٥٦٫٦٠٤    ٥٦٫٦٠٤  التزامات مالية اخرى

  ٢مستوى     ٤٨٫٥٧٠    ٤٨٫٥٧٠  توزيعات مستحقة 
            
            

            بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
  ٢مستوى     ٩٫٢٢١    ٩٫٢٢١  التزامات مشتقة 

  ٤٫٧٦٨٫١٣٨   ٤٫٧٦٨٫١٣٨      
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  (تتمة) األدوات المالية. ٤٠
  (تتمة) القيم العادلة لألدوات المالية ٢-٤٠

  
  فئات األدوات المالية 

  ٢٠١٧يناير  ١  
مستويات القيمة العادلة     القيمة العادلة     القيمة الدفترية   )١٥(انظر إيضاح  األصول المالية

            
  ٢مستوى     ٣٫٩٨٦٫١٠٤    ٣٫٩٨٦٫١٠٤  بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة 

            
        بالتكلفة المطفأة :

  ٢مستوى     ١٫٤٢٢٫٦٠٢    ١٫٤٢٢٫٦٠٢  صكوك
  ٢مستوى     ١٫٣٠٩٫٣١٢    ١٫٣٠٩٫٣١٢  مرابحات  

  ٢مستوى     ٦٣٢٫٧٢٦    ٦٣٢٫٧٢٦  قروض الموظفين 
  ٢مستوى     ٦٨٫٣٦٢    ٦٨٫٣٦٢  مدينون وقروض اخرى

            
  ٣مستوى     ٤١٥٫٠٠٥    ٤١٥٫٠٠٥  الدخل الشامل االخر مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

  ٧٫٨٣٤٫١١١    ٧٫٨٣٤٫١١١      
            

            )٢٨(انظر إيضاح االلتزامات المالية 
            

            بالتكلفة المطفأة :
            :قروض

  ٢مستوى     ٢٫٥٣٦٫٥٨٩    ٢٫٥٣٦٫٥٨٩  غير مضمونة –مرابحات 
  ٢مستوى     ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  غير مضمونة –صكوك 

  ٢مستوى     ١٫٣٤٧٫٨٦٢    ١٫٣٤٧٫٨٦٢  مرابحات مضمونة
  ٢مستوى     ١٩٨٫٩٨٥    ١٩٨٫٩٨٥  التزامات مالية اخرى

  ٢مستوى     ٣٧٫٦٦٢    ٣٧٫٦٦٢  توزيعات مستحقة 
            

            بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
  ٢مستوى     ١٦٫٤٥٤    ١٦٫٤٥٤  التزامات مشتقة 

  ٦٫١٣٧٫٥٥٢   ٦٫١٣٧٫٥٥٢      
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٧٢ 

  . األدوات المالية (تتمة)٤٠
  مخاطر معدل الربح  ٣- ٤٠

 

وم المجموعة  رة. تق دة متغي ة بمعدالت فائ ربح من القروض واألصول المالي دل ال ة بمع تنشأ مخاطر المجموعة الرئيسية المتعلق
  .عدل الربحمبإدارة مخاطر معدالت الربح من خالل استخدام عقود مقايضة 

  ھذه المخاطر وقياسھا.بھا أي تغيير على تعرض المجموعة لمخاطر الربح أو الطريقة التي تدار  يحدثلم 

ة  ي نھاي تقة ف ر المش ة غي ألدوات المالي بة ل ة. السنة تم تحليل األثر أدناه بناءاَ على التعرض لمعدالت الربح بالنس أن وحيث المالي
ربح تحليل األثر يشير إلى أثر التغي ى ال ي السوق عل ائد ف ربح الس ق باالصول  ،والخسارةأر في معدل ال ا يتعل ات وفيم وااللتزام

ة ذات المعدل ال ي نھاي ة ف الغ القائم افتراض أن المب ل ب ذا التحلي داد ھ نةعائم، فقد تم إع ادة أو  الس نة. إن الزي ة طوال الس ھي قائم
يم اإلدارة للتغي ٢٠النقص بمقدار  ل تقي ربح.نقطة أساس تمث دل ال ي مع ة ف ة المحتمل ى رات المعقول ربح أعل  إذا كانت معدالت ال

لایر سعودي.  مليون ٤٫٥ربح المجموعة بمبلغ  (سيرتفع) مع إبقاء بقية المتغيرات ثابتة، سينخفضأساس نقطة  ٢٠بمقدار  (أقل)
  ربح متغير. بمعدل ات المالية ھذا األثر اإلفتراضي على ربح المجموعة ينشأ بشكل أساسي من األثر المحتمل لاللتزام

  إدارة مخاطر العمالت األجنبية   ٤-٤٠
  

دوالر األمريكي.  هيعتبر الريال السعودي العملة الوظيفية للمجموعة والمثبت سعر صرف ل ال إنمقاب ه، ف المجموعة معرضة  وعلي
ة  فإن ولذا .فقط لتقلبات أسعار الصرف من العمليات بالعمالت األجنبية األخرى عدا الدوالر األمريكي خطر تقلب العمالت االجنبي

  المجموعة.مستوى على  منخفض

  إدارة مخاطر األئتمان  ٥-٤٠
  

ع وتضع حدود  اني مرتف ع أطراف أخرى ذات تصنيف ائتم ط بالتعامل م دة تسمح فق ادات معتم لدى المجموعة سياسات وارش
د لمجموعة باالستثمار فقط لابمقدار التعرض لكل طرف. تسمح سياسات وإرشادات  اني جي دى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتم

بة التعرض عن  للمخاطر عن وكاالت تصنيف ائتمان عالمية وتقيد التعرض ةصادر ى أن ال تتعدى نس ة عل من  %٣٠لكل جھ
ة  %٢٠حقوق ملكية الشركاء في الطرف اآلخر. أيضاً فإن تعرض المجموعة إلستثمار يجب أن ال يتعدى  ثمارات القائم من اإلس

  من الطرف اآلخر. تتم مراقبة مخاطر اإلئتمان الخاصة  للمجموعة بشكل ربع سنوي. المصدرة

ي إيضاح  ذكور ف ان الم ر محدود ألن ١٠باستثناء تركيز مخاطر االئتم اريين يعتب دينين التج ة بالم ز المخاطر المتعلق إن تركي ، ف
ع شروط الدفع والحد االئتماني بالتوافق مع معايير من عدد كبير من عمالء غير ذوي العالقة. يتم وض ونعمالء المجموعة يتكون

  .الصناعة

ادة عن لتكوين يتم إجراء تقييم مستمر للوضع المالي للمدينين التجاريين وتعتقد اإلدارة عدم الحاجة   ان زي مخصص مخاطر ائتم
  ).١٠ رقم إيضاحأنظر ( لالنخفاض في قيمة ھذه االرصدةالحالي المخصص 

بعض باإلضافة إلى ذلك، تت ل ل ات التموي ق بترتيب ا يتعل ة فيم ة المقدم ان بشأن الضمانات المالي عرض المجموعة لمخاطر االئتم
د  إن الحد األعلى لتعرض المجموعة لھذه المخاطر ھو المبلغ .الشركات التابعة داده عن ى المجموعة س ين عل د يتع ذي ق األعلى ال

ى أ استحقاق الضمان. دل عل داد ال يوجد أي مؤشر أو واقعة ت اريخ إع ة بت ائر بشأن ضماناتھا المالي تتكبد أي خس ن المجموعة س
  .الموحدة القوائم المالية

 إدارة مخاطر السيولة ٦-٤٠
امل إلدارة المجموعة إطار وضعت  يولة من أالمخاطر عمل ش اء جلس يولة القصيرة والمتوسطة ب الوف ل والس ات التموي متطلب

  .المعتمدةعلى ضوء التعليمات  والطويلة األجل للمجموعة

ة واكد من توفر السيولة تقوم المجموعة بالتأ ات نقدي اظ باحتياطي ق االحتف تثمارعن طري ة األجل وتسھيالت ا ةقصيرات س ئتماني
ا  زم بھ ر مسحوبة وتلت وك محليمن غي ة ذات تصنيف ابن اني ة ودولي اليئتم ق  .ع يولتھا عن طري ات س تحدد المجموعة متطلب

  لية.الفعنقد قصيرة وطويلة األجل بالمقارنة مع التدفقات النقدية المراقبة المستمرة لتوقعات ال
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٧٣ 

  . األدوات المالية (تتمة)٤٠

 إدارة مخاطر السيولة (تتمة) ٦-٤٠

ة  تم مراجع ف ي يولة موق ة الس تم بالمجموع ھرياً وي اراتإش راء اختب دة ا غطضال ج تخدام ع ة باس اريف فتراضات متعلق بالمص
  سداد القروض بدون إعادة التمويل. و، نيالمدينين التجاريصيل الرأسمالية، توزيعات األرباح، تح

ا وفترات للمجموعة الماليةلتزامات الل المتبقيةالجدول أدناه تواريخ االستحقاق التعاقدية  يبين م  .السداد المتفق عليھ داد الجدول ت إع
  .على المجموعة السداد فيهريخ يجب القرب تاوفقا والمالية لتزامات لال المخصومةالنقدية غير لتدفقات ا ساسعلى أ

 ٥أكثر من 
 سنوات

أكثر من سنة 
   القيمة الدفترية ة فأقلسن سنوات ٥ى ال

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    

-  -  ٤٫٠٨٢٫٣٢٩  ٤٫٠٨٢٫٣٢٩  
  دائنون تجاريون 

  )٣٠(إيضاح  وآخرون
  )٢٣قروض (إيضاح  ٤٫٢٨٦٫٠١٢ ٣٢٠٫٥٣٣ ١٫٩٦٥٫٤٧٩ ٢٫٠٠٠٫٠٠٠

  توزيعات أرباح مستحقة  ٨١٫٩٢٧ ٨١٫٩٢٧ - -
  التزامات مالية اخرى ١٫٥٢٨٫٩٢٣ - ١٫٥٢٨٫٩٢٣ -
- ١٫٨٧٦ ٤٫٢٦٤ ٦٫١٤٠   التزامات مشتقة 

٩٫٩٨٥٫٣٣١ ٤٫٤٨٦٫٦٦٥ ٣٫٤٩٨٫٦٦٦ ٢٫٠٠٠٫٠٠٠   

- - ٢٫٥٤٨٫٥٣٦ ٢٫٥٤٨٫٥٣٦ 

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  تجاريون دائنون

  )٣٠وآخرون (إيضاح 
  )٢٣قروض (إيضاح  ٤٫٦٥٣٫٧٤٣ ٦٤٧٫٧٦٣ ٢٫٢٤٩٫٥٠٩ ١٫٧٥٦٫٤٧١

  توزيعات أرباح مستحقة  ٤٨٫٥٧٠ ٤٨٫٥٧٠ - -
  التزامات مالية اخرى ٥٦٫٦٠٤ - ٥٦٫٦٠٤ -
  التزامات مشتقة  ٩٫٢٢١ ٦٫٢٦٥ ٢٫٩٥٦ -

٧٫٣١٦٫٦٧٤ ٣٫٢٥١٫١٣٤ ٢٫٣٠٩٫٠٦٩ ١٫٧٥٦٫٤٧١   

          
 ٢٠١٧يناير  ١    

-  -  ٢٫٤١١٫٦٥٩  ٢٫٤١١٫٦٥٩  
  تجاريون دائنون

  )٣٠وآخرون (إيضاح 
  )٢٣قروض (إيضاح   ٥٫٨٨٤٫٤٥١  ١٫٨٦٧٫٢٢٠  ١٫٨٠٤٫٥٢٣  ٢٫٢١٢٫٧٠٨

  توزيعات أرباح مستحقة   ٣٧٫٦٦٢  ٣٧٫٦٦٢    -  -
  التزامات مالية اخرى ١٩٨٫٩٨٥ -    ١٩٨٫٩٨٥ -
  التزامات مشتقة   ١٦٫٤٥٤  ١٢٫٩٢٤  ٣٫٥٣٠  -

٨٫٥٤٩٫٢١١  ٤٫٣٢٩٫٤٦٥  ٢٫٠٠٧٫٠٣٨  ٢٫٢١٢٫٧٠٨    
        

دى ا ة ل ل لمجموع ھيالت تموي تخدمةتس ر مس غ غي ون لایر ١٫٠٧٢ بمبل ة  .ملي دى المجموع ا ل لكم ھيالت تموي ة  تس ر متاح غي
  .)١-١٥من قيمة محفظتھا االستثمارية المتنوعة (انظر إيضاح  %٧٥بنسبة  مستخدمة

ة  خالل بالتزاماتھا من وفائھاتتوقع إدارة المجموعة  ه والمتحصالت من األصول المالي التدفقات النقدية التشغيلية والنقد وما يماثل
   .المستحقة السداد
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٧٤ 

  (تتمة)األدوات المالية  .٤٠

 إدارة مخاطر السيولة (تتمة) ٦-٤٠

ا خاضعة التفاقيوح الجدول التالي األدوات المالية المعترف بھا يوض ا، أو أنھ ية  مقاصةات التي تم عمل مقاصة لھ ةرئيس  ملزم
  لم يتم عمل مقاصة لھا كما في:  أخرى ولكن واتفاقيات مشابھة

  صافي المبالغ  
 اجراءالمبالغ التي تم 

مقاصة لھا  المبالغ اإلجمالية  
٨٢٠١ر ديسمب ٣١في   

 
األصول المالية  

 ١٦٫٩٨١٫٥٥٩ )٢٫٥٥٩٫٣٨١(   ١٤٫٤٢٢٫١٧٨ آخرونومدينون تجاريون 
   
االلتزامات المالية   
 ١٩٫٢٣٠٫٣٣٩ )٢٫٥٥٩٫٣٨١(  ١٦٫٦٧٠٫٩٥٨ تجاريون وأخرون دائنون
   

)٣إيضاح-(معدلة ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في   
األصول المالية   
 ٢٢٫٠٩٧٫٦٥١ )١٫٧٢٩٫١٢٠(   ٢٠٫٣٦٨٫٥٣١ آخرونومدينون تجاريون 
   
االلتزامات المالية   
 ١٤٫٨٨٥٫٠٤٧ )١٫٧٢٩٫١٢٠(  ١٣٫١٥٥٫٩٢٧ تجاريون وأخرون دائنون
       
)٣إيضاح-(معدلة ٢٠١٧يناير ١في      
األصول المالية       
آخرونومدينون تجاريون  ١٥٫٩١٦٫١٧٩  )١٫٥٨٠٫٦٦٨(   ١٤٫٣٣٥٫٥١١ 
       
االلتزامات المالية       
دائنون تجاريون وأخرون ١٥٫٤٨٩٫٠٥٦  )١٫٥٨٠٫٦٦٨(   ١٣٫٩٠٨٫٣٨٨ 

  

ق مع المشغلينوفقا لشروط االتفاقيات  ا يتعل ات  برسوم، يتم مقاصة المدينين والدائنين التجاريين فيم داد والمكالم تم س التجوال وي
  .الموحدة بالصافي في قائمة المركز المالي بھاالمبالغ المتعلقة  ھارظتم اوبالتالي  .المستحقةالغ صافي المب

  

  الناشئة عن األنشطة المالية االلتزاماتالتغيرات في  ٧-٤٠

 :الناشئة عن األنشطة المالية  االلتزاماتفيما يلي التغيرات في 

  
  ٨١٢٠ديسمبر  ٣١    أخرى      تدفقات نقدية    ٨٢٠١يناير  ١    

  ٣٢٠٫٥٣٣    ١٣٣٫٦١٠    )٤٦٠٫٨٤٠(    ٦٤٧٫٧٦٣    من القروض  الجزءالمتداول

  ٣٫٩٦٥٫٤٧٩    )٤٠٫٥٠١(    -    ٤٫٠٠٥٫٩٨٠    الجزء غير المتداول من القروض

  ٤٫٢٨٦٫٠١٢    ٩٣٫١٠٩    )٤٦٠٫٨٤٠(    ٤٫٦٥٣٫٧٤٣    اإلجمالي

  

  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    أخرى      تدفقات نقدية    ٢٠١٧يناير  ١    

  ٦٤٧٫٧٦٣    ٦٣٢٫٥٧٦    )١٫٨٥٢٫٠٣٣(    ١٫٨٦٧٫٢٢٠    ن القروضم  الجزءالمتداول

  ٤٫٠٠٥٫٩٨٠    )٣٣٩٫٧١٨(    ٣٢٨٫٤٦٧    ٤٫٠١٧٫٢٣١    الجزء غير المتداول من القروض

  ٤٫٦٥٣٫٧٤٣    ٢٩٢٫٨٥٨    )١٫٥٢٣٫٥٦٦(    ٥٫٨٨٤٫٤٥١    اإلجمالي
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٧٥ 

   ةالتشغيلي اتاإليجار ترتيبات .٤١

  ترتيبات اإليجار ١-٤١

ار تتضمن ود اإليج غيلي اتعق ار ألرع ،ةالتش ود إيج ين  يضاق راوح ب رات تت ى  ٥لفت نوات ١٠إل ار .س ود اإليج ع عق  اتجمي
غيلي اوز  ةالتش ي تتج نوات  ٥الت ةس تم مراجع امبالغ ي ةاإليجار ھ وق ي ي الس راء األر .ف ار ش اذ خي ة اتخ  اضيال يحق للمجموع

 اإليجار. مدةالمستأجرة بنھاية 

 ديسمبر ٣١تھية في للسنة المن الدفعات المعترف بھا كمصاريف    ٢- ٤١

  ٢٠١٧    ٢٠١٨  
  ٤٥٥٫٨٧٦    ٤٦٠٫٣١٣  الحد األدنى لدفعات اإليجار

  
  
  

 كما في: غير القابلة لإللغاء ةالتشغيلي اإليجارعقود بموجب لتزامات الا ٣-٤١

 ٢٠١٨ديسمبر٣١   ٢٠١٧ديسمبر٣١   ٢٠١٧يناير  ١
 أقل من سنة ٧٥٠٫٥٦٥ ٥٧٤٫٣٩٨    ٥٢٣٫٣٠٣ 

 سنوات ٥من سنة إلى  ١٫٣٨٨٫٦٧٢ ١٫١٤٦٫٨٧٠    ١٫٠٨٧٫٣٢٩  
  سنوات ٥أكثر من  ٣٦٢٫٥٨٥ ٣٠٩٫٤٩٣    ٣٨١٫٢٥٤
٢٫٥٠١٫٨٢٢ ٢٫٠٣٠٫٧٦١ ١٫٩٩١٫٨٨٦ 

  

  

  الرأسمالية االرتباطات  .٤٢

، قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع وزارة المالية ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وھيئة االتصاالت ٢٠١٨ عامخالل  -أ
نية المعلومات ("الجھات الحكومية") تتعلق بتسوية شاملة ونھائية للخالف القائم والمتعلق بالمقابل المالي نظير تقديم وتق

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

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

مليون دوالر  ٣٠٠بمبلغ  اإلنترنت اتصاالت بيئة لتطوير يھدف صندوق في ستثمارا ةاتفاقي المجموعة شركات حدىإ لدى  - ب
 مليون ١٫١٢٥مليون دوالر أمريكي (ما يعادل  ٣٠٠: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( )سعودي لایر مليون ١٫١٢٥أمريكي (ما يعادل 

 .))سعودي لایر
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٧٦ 

  محتملة  التزامات  .٤٣
 

: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٦٫٥٩٧بمبلغ لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة  -أ
 مليون لایر سعودي). ٣٫٧١٢

: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٦٥٥لدى المجموعة اعتمادات مستندية قائمة بمبلغ  - ب
 مليون لایر سعودي). ٤٢٠

 يتضمن المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعةعمالئھا  كبار أحد ب من، استلمت الشركة خطا٢٠١٦مارس  ٢١بتاريخ  - ج
 القانونية األراء على بناء االدارة . تعتقدبصرية ألياف شبكة مليون لایر سعودي والتي تتعلق بمشروع تنفيذ ٧٤٢والبالغة 

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

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

ةاعتراض مقدم للجنة االستئنافية حول المجموعة دى ل  -ھـ ات المتعلق اة الصادر الضريبي الربط ب المطالب ة للزك ة العام عن الھيئ
ى  ٢٠٠٤والدخل ("الھيئة") والمتعلق بضريبة االستقطاع لرسوم استئجار شبكات المشغلين الدوليين لألعوام من   ٢٠١٥وحت

تقطاع عن . تعتقد ادامليار لایر سعودي ٢٫٩بمبلغ  ى فرض ضريبة اس رة الشركة أن النظام الضريبي السعودي ال ينص عل
دوليين  غلين ال بكات المش تئجار ش دمل نتيجةخدمة اس ذه  ع إن ھ ذا ف ة السعودية، ل ة العربي دخل داخل المملك ق مصدرية ال تحق

ة . وبناًء على آراء المختصين في ھذا الشأن وطبيعة ااالستقطاع الخدمة ال تخضع لضريبة ذلك وجود قضايا مماثل لخالف وك
ه أي مخصصات  يترتب عن ربط س ذا ال أن ھ د ب إن إدارة الشركة ال تعتق تم البت فيھا لصالح شركات في قطاع االتصاالت، ف

  إضافية.

ع من  -و ق )٤٢ إيضاح انظر( ٢٠١٨تتضمن االتفاقية التي تم توقيعھا مع الجھات الحكومية خالل الربع الراب ات مفصلة تتعل  آلي
ة. قامت الشركة  نة الحالي داء من الس ا خالل ثالث سنوات ابت بمؤشرات االداء المستھدفة والتي يتوجب على الشركة تحقيقھ

 بإعادة تقييم المخصصات ذات العالقة بما يتوافق مع توقعات مؤشرات األداء المستھدفة والتي سيتم مراجعتھا بشكل دوري.

 ة الالحقحداث األ  .٤٤

 حصة شراءم) على ٢٠١٩ يناير ١٠لموافق ا( ـھ١٤٤٠ االول جمادى ٤ بتاريخفي اجتماعه المنعقد مجلس اإلدارة  وافق -
استكمال اإلجراءات  على ان يتم مليون لایر سعودي ١٥١) في شركة فيرجن موبايل السعودية بمبلغ %٣٩مقدارھا ( إضافية

في شركة فيرجن موبايل  السعودية االتصاالت وعةمجم حصةبعدھا  لترتفع ٢٠١٩خالل عام  النظاميةالموافقات القانونية و
 ).%٤٩الى (  السعودية

مليون لایر  ١٫٧٧٢باالكتتاب في إصدارات صكوك حكومية بمبلغ  ٢٠١٩من عام  شھر فبرايرقامت المجموعة خالل  -
 سعودي. 

 



  شركة االتصاالت السعودية
  سعودية) شركة مساھمة(
  

  )(تتمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح
  مالم يذكر خالف ذلك) –(جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية 
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 توزيعات االرباح  .٤٥
  

  توزيعات األرباح المصادق عليھا والمدفوعة

اني االول الربعو ٢٠١٧الربع الرابع من العام  عن مساھميھا على نقدية ارباح وزيعبت العام خالل الشركةقامت  نوالثالث  والث  م
ع ربع كل عن سعودي لایر مليون ٢٫٠٠٠ وقدره بمبلغ ٢٠١٨ العام ك سھم كل عن سعودي لایر ١ بواق ع سياسة  وذل يا م تماش

داء السابقةالشركة  نوات ابت ة س رة الثالث ام  في توزيع األرباح لفت ع من ع ع الراب ا مجلس ادارة ٢٠١٥من من الرب ي أقرھ ، والت
اريخ  ركة بت رم  ٢٨الش ق ١٤٣٧مح ـ (المواف وفمبر  ١٠ھ اريخ ٢٠١٥ن ة بت ة العام دتھا الجمعي ل  ٤) واعتم ذلك ٢٠١٦أبري . وب

  لایر سعودي للسھم). ٤: ٢٠١٧لایر سعودي للسھم ( ٤مبلغ  ٢٠١٨عام  خالليصبح إجمالي األرباح الموزعة 

 توزيعات األرباح المقترح توزيعھا

ر اريخ  أق ركة بت س ادارة الش ع  ٩مجل انيربي ق  ١٤٤٠ ث ـ (المواف مبر ١٦ھ ةم) ٢٠١٨ديس ثالث  سياس رة ال اح لفت ع األرب توزي
 وھي ،القادم العتمادھا العامة الجمعية اجتماع خالل عرضھا سيتم والتي م، ٢٠١٨سنوات القادمة بداية من الربع الرابع من عام 

اظ أساس على تقوم توزيعات سياسة ى الحف ى حد عل ات من أدن ع التوزيع ى سھم لكل سعودي لایر بواق ع أساس عل . سنوي رب
ة مجلس  ات اإلضافية لموافق ذه التوزيع يم الوضع  اإلدارةوسوف تنظر الشركة بدفع توزيعات إضافية، بحيث تخضع ھ د تقي بع

ى المالي والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأس نة إل ع س مالية للشركة، ومن المرجح أن تتفاوت ھذه التوزيعات اإلضافية من رب
  علماً أن سياسة توزيعات األرباح قابلة للتغيير بناء على التالي: آخر بناء على أداء الشركة.

  كة).. أي تغييرات جوھرية في استراتيجية وأعمال الشركة (بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بھا الشر١
  . القوانين، األنظمة، التشريعات والضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لھا الشركة.٢
. أي التزامات أو تعھدات لجھات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكاالت التصنيف االئتماني والتي قد تكون ٣

  .ملزمة على الشركة من وقت آلخر

ذه مع وتماشياً  ة، ھ ة الشركة  دارةإمجلس  أوصى السياس ة العام ع للجمعي اح  بتوزي ةأرب ى نقدي ع  الشركة مساھمي عل عن الرب
غ ، م٢٠١٨من عام  الرابع داره بمبل ون ٢٫٠٠٠  مق ع ب سعودي لایر ملي د  ١واق ذلك وبع لایر سعودي عن كل سھم. باإلضافة ل

مالية للشركة أوصى  ات الرأس تقبلية والمتطلب ات المس ة الشركة  إدارةمجلس تقييم الوضع المالي والتوقع ة العام ع  للجمعي بتوزي
  . ٢٠١٨لایر سعودي عن كل سھم كتوزيع إضافي لمرة واحدة عن عام  ٢واقع ب سعودي لایر مليون ٤٫٠٠٠مقداره   مبلغ

  الموحدة  المالية القوائماعتماد   .٤٦
  

دة )٢٠١٩مارس  ٢٠( الموافق  ھـ١٤٤٠ رجب ١٣ في اجتماعه المنعقد فياإلدارة اعتمد مجلس  ة الموح  القوائم المالي
  .٢٠١٨لعام 

  

  


