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٩ 
 

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

ال عن ذلك يحق لها  اءفض ؤولية محدودة  إنش ركات بمفردها ذات مس اهمة مقفلة أوش همتمتلك  أن، كما يجوز لها مس  األس
ركات  اهمة  أوقائمة  أخرىوالحصص في ش ركات المس يس الش تراك مع غيرها في تأس ذات  أوتندمج معها، ولها حق االش

   .خارجها أوسواء داخل المملكة  أخرىالمسؤولية المحدودة او أي كيانات 
  

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

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

مالي ية للتقرير ال لدول ف ،ا يةإلذا  مال هذه القوائم ال ية ن  ها  االول باالموحدة الموجزة يجب قراءت ية القوائم مع الى جنب  جن مال ال
  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١الموحدة السنوية للمجموعة كما في 

  

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

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

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

  ).٢٠١٩يناير  ١(
  

  

  : المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتها المجموعة -٤
  

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

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

 ) محل المعايير والتفسيرات التالية: ١٦يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
 .) عقود االيجار١٧معيار المحاسبة الدولي رقم (  . أ
 ) "تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار".  ٤تقارير المالية الدولية رقم (لجنة تفسيرات ال تفسير . ب
 الحوافز". –) "عقود االيجارالتشغيلي ١٥تفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم ( . ج
 ) "تقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد االيجار".٢٧تفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم (  . د
  

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

  
  

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

عقود و ةي) كما يميز بين نوعين من عقود التأجير: عقود التأجير التشغيل١٧التصنيف الموضح في معيار المحاسبة الدولي رقم (
  ة.التمويليالتأجير 

  

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

في تاريخ بداية عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإثبات أصل "حق االستخدام" الذي يمثل حق المجموعة في استخدام األصل محل 
  جار الذي يمثل التزام المجموعة بالقيام بدفعات اإليجار.العقد، والتزام عقد اإلي
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  (تتمة) المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتها المجموعة -٤
  

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

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

ي يوجد فيه األصل الى الحالة االصلية او تقدير للتكاليف التي سيتم تكبدها في تفكيك وإزالة األصل محل العقد وإعادة الموقع الذ
  إعادة األصل نفسه الى الحالة المطلوبة وفقا ألحكام وشروط عقد االيجار). 

   

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

  

حالية لدفعات اإليجار غير المدفوعة في ذلك التاريخ، ويتم في تاريخ بداية عقد االيجار يتم قياس التزام عقد االيجار بالقيمة ال
خصمها باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار، إذا كان يمكن تحديد ذلك المعدل بسهولة، مالم يتم استخدام معدل 

  االقتراض اإلضافي للمجموعة كمعدل خصم.
  

  يجار بما يلي:بعد تاريخ بداية عقد االيجار، يتم قياس التزام عقد اإل

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

(ج) إعادة قياس المبلغ الدفتري ليعكس أي إعادة تقييم أو تعديالت لعقد اإليجار، أو ليعكس دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها 
اثبات مبلغ إعادة قياس التزام عقد اإليجار كتسوية ألصل "حق االستخدام". ومع ذلك، إذا تم تخفيض المبلغ المعدلة. يتم 

الدفتري ألصل "حق االستخدام" إلى الصفر، وهناك مزيد من االنخفاض في قياس التزام التأجير، فيجب إثبات أي مبلغ 
  .ية الموحدة الموجزةاألول الربح أو الخسارة قائمة متبقي من إعادة القياس في

     
  

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

  بهذه العقود كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
  

  ١٦ رقمللتقريرالمالي المعيار الدولي  تطبيقأثر               
  

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

  والتفسيرات ذات الصلة. )١٧رقم (بموجب معيار المحاسبة الدولي 
  

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

  . المبقاةاألرباح  صافي دون أي تأثير على و المصاريف المستحقة
  

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

. بلغ المتوسط المرجح لمعدل اإلقراض اإلضافي في ٢٠١٩يناير  ١راض اإلضافي للمجموعة كما في تباستخدام معدل اإلق
  %. ٣٫٩تاريخ التطبيق االولي 
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  (تتمة) الجديدة التي اعتمدتها المجموعةالمعايير والتفسيرات والتعديالت  -٤
  

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

  اختارت المجموعة تطبيق الوسائل العملية التالية:
  .يجار ذات خصائص مشابهة بصورة معقولةإتطبيق معدل خصم واحد على محفظة عقود  . ١
 شهر من تاريخ التطبيق االولي بنفس طريقة عقود االيجار قصيرة االجل. ١٢تنتهي خالل المحاسبة عن عقود االيجار التي  . ٢
 استبعاد التكاليف األولية المباشرة من قياس أصول حق االستخدام في تاريخ التطبيق االولي. . ٣
  اء.استخدام االدراك المتأخر في تحديد مدة عقد االيجار اذا كان العقد يحتوي على خيارات تمديد او انه . ٤

  

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

 على العقود المبرمة أو )١٦( المالي رقم للتقرير. طبقت المجموعة تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار الدولي )٤الدولية رقم (
 .٢٠١٩يناير  ١في أو بعد  اتم تغييره العقود التي

 
  القطاعية  المعلومات - ٥
  

 

  :يرادات المجموعة ونتائجها على أساس القطاعاتإلفيما يلي تحليل 

  سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 ٣٠أشهر المنتهية في التسعة لفترة   

  سبتمبر
  ٢٠١٨   ٢٠١٩    ٢٠١٨   ٢٠١٩  

              )١( اإليرادات
  ٢٩٫٧٩٣٫٤٩٣   ٣٠٫١٤٦٫٧٤٣   ١٠٫١٩٧٫٠٥٥    ١٠٫٢٩٤٫٤٦٧  شركة االتصاالت السعودية 

  ٤٫٠١٠٫٢٨٥    ٤٫٩٩٤٫٣١٦    ١٫١١٠٫٨٨٥    ١٫٩٠٨٫٥٦٨  شركة قنوات االتصاالت السعودية
  ٦٫٨٨٩٫٤٦٨   ٨٫٩٣٦٫٩٦٩   ٢٫٤١٦٫٣٧٣    ٣٫٣٥٤٫٦٨٨  )٢( قطاعات تشغيلية أخرى
  )١٫٩٤٤٫٨٩٠(   )٢٫٩٧٥٫٠٨٥(   )٤٠٤٫٤٢٦(    )١٫٤٤٤٫٠٩٧(  اإلستبعادات/ التسويات

  ٣٨٫٧٤٨٫٣٥٦    ٤١٫١٠٢٫٩٤٣    ١٣٫٣١٩٫٨٨٧    ١٤٫١١٣٫٦٢٦  االيرادات إجمالي
(بإستثناء اإلستهالك تكلفة العمليات التشغيلية 

  )٢٤٫٣٠١٫٩٨٨(   )٢٤٫٨٢٤٫٥٩٥(   )٨٫١٩١٫٥٢٧(    )٨٫٨٧٦٫٠٩٣(  واإلطفاء)
  )٥٫٦٧٧٫٥٨٢(   )٦٫١٩٧٫٧٧٤(   )١٫٨٩٢٫٨٤٥(    )١٫٩٠٩٫٤٨٢(  إستهالك وإطفآء

  )٤٣٢٫٤٨٧(  )٤٥٣٫٧٦٨(   )٢٨٢٫٤٨٧(   )٨٧٫٣٦٣(  تكلفة برنامج التقاعد المبكر
  ٤١٤٫٩٠٢    ٤٨٣٫٧٢٢    ١٣١٫١٨٨    ١٥٤٫٦١٠  ايرادات تمويل
  )٣١١٫٧٢١(   )٥٤٧٫١٩٧(   )١١٥٫٠٨٤(    )١٣٨٫٧١٩(  تكاليف تمويل

  ١١٥٫٠٣٩   )١٣٣٫١٢٧(   ٣٫٦٩٣    )٣٫٦٥٤(  صافي أخرى، (مصاريف)/ايرادات 
ستثمارات في شركات زميلة اال نتائج في الحصة

  ٨١٫١٨٩    ٩٫٨١٤    ٣٠٫٤٦٢    )٣٣٫٣٦١(  ومشاريع مشتركة
  )١٢٦٫٦٧٦(   )٢٣٨٫٨٣٧(   )٥٩٫١٩١(    )١٤٥٫٤٩٤(  صافي خسائر أخرى،

  )٦١١٫٦١٢(   )٦٦٨٫٩١٣(   )٢٢٠٫٧٥١(    )٢٥٨٫٣٩٧(  الزكاة وضريبة الدخل
  ٧٫٨٩٧٫٤٢٠    ٨٫٥٣٢٫٢٦٨    ٢٫٧٢٣٫٣٤٥   ٢٫٨١٥٫٦٧٣  الربح صافي
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١٢ 
 

  (تتمة) القطاعية المعلومات - ٥
  

  وفيما يلي تحليل الجمالي الربح على أساس القطاعات: 

 
  سبتمبر ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة

  
  سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  ٢٠١٨    ٢٠١٩    ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  ١٨٫٠٧٣٫١٥٧   ١٩٫٧٣٤٫٢٦٠   ٦٫٤٩٥٫٠٩٨    ٦٫٣٠١٫٩٦٨  السعودية االتصاالت شركة
  ٩٦٧٫٤٨١    ١٫٠١٤٫٧١٧    ٣٤٣٫٤٨٨    ٣٢١٫٤١٥  السعودية اإلتصاالت قنوات شركة

  ٣٫٠١١٫٤١٩   ٣٫٤٩٣٫٠٩٠   ١٫٠٦٢٫٠٠٨    ١٫٣٢٠٫٥٧٣  )٢( أخرى تشغيلية قطاعات
  )٩٩٫٢٨٤(   )٢١٠٫٤٨٣(   )٤٩٫٨٥٢(    )٢٣٫١٤١(  التسويات /االستبعادات
  ٢١٫٩٥٢٫٧٧٣    ٢٤٫٠٣١٫٥٨٤    ٧٫٨٥٠٫٧٤٢   ٧٫٩٢٠٫٨١٥  اإلجمالي

  
 

  وفيما يلي تحليل أصول والتزامات المجموعة على أساس القطاعات: 

  

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

مليون لایر  ٢٫٩٧٥مبلغ  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهيتين في والتسعة لفترتي الثالثة القطاعات (بين شركات المجموعة) 
 ٤٠٤ :٢٠١٨سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهيتين في والتسعة لفترتي الثالثة  ( مليون لایر سعودي على التوالي ١٫٤٤٤و  سعودي

  ) والتي تم استبعادها عند التوحيد.مليون لایر سعودي على التوالي ١٫٩٤٥و  مليون لایر سعودي
  

و إس تي سي المتخصصة وسفاير  وإنتغراليتضمن قطاع "أخرى" شركة فيفا الكويت وفيفا البحرين وحلول إس تي سي   ) ٢( 
 وشركة المدفوعات الرقمية السعودية. و أبراج االتصاالت وعقاالت

  
  
  
  
  
 

  

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١    ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠ 

  
    األصول

    

  ١١٦٫٨٨٢٫٣٩٧    ١٢١٫٠٧٦٫٠٣٤  االتصاالت السعودية  شركة
  ٣٫٣٣٣٫٦٦٢    ٣٫٤٧٥٫٥٠٧  قنوات االتصاالت السعودية  شركة

  ١٩٫٥٣٩٫١٦٥    ٣٢٫٤٤٤٫٤٧٩  )٢(تشغيلية أخرى  قطاعات
  )٣٠٫٣٨٤٫٦٣٠(    )٤٤٫٢٢٨٫٨٦٩(  التسويات /االستبعادات

  ١٠٩٫٣٧٠٫٥٩٤    ١١٢٫٧٦٧٫١٥١  األصول إجمالي

  
    االلتزامات

    

  ٣٨٫٩٩٨٫٠١٣    ٤٥٫٨٠٥٫٢٣٤  االتصاالت السعودية  شركة
  ٢٫٠٦٨٫٨١٩    ٢٫١١٣٫٤٢٨  قنوات االتصاالت السعودية  شركة

  ١٠٫٥١٢٫٢٦١    ٢٣٫٢٨٥٫٢٨٠  )٢(تشغيلية أخرى  قطاعات
  )٨٫٨٧٠٫٠٩٧(    )٢٠٫٨٧٢٫٨٥٠(  التسويات /االستبعادات

  ٤٢٫٧٠٨٫٩٩٦    ٥٠٫٣٣١٫٠٩٢  اللتزاماتا إجمالي



  شركة االتصاالت السعودية
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠في  لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

١٣ 
 

 ومعدات وآالت ممتلكات -٦
   

عة فترة خالل هر المنتهية في  التس بتمبر ٣٠اش افةقامت المجموعة  ،٢٠١٩ س ول باض عودي لایر مليون ٤٫٨٠٩ بتكلفة ثابتة أص  س
  ). سعودي لایر مليون ٥٫١٠٨: ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠(

  
  

  

 مليون ٣٤٧أصول تبلغ قيمتها الدفترية الصافية  باستبعادقامت المجموعة  ،٢٠١٩ سبتمبر ٣٠اشهر المنتهية في  التسعة فترة خالل
 لفترتي لمعداتمن بيع الممتلكات واآلالت وا خسائرسعودي) والتي نتج عنها  لایر مليون ٢٦٨: ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠( سعودي لایر

 لفترتي( التوالي على سعودي لایر مليون ٢٠٩و سعودي لایر مليون ١١٨ بقيمة ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهيتين في  والتسعة الثالثة
  .)التوالي على سعودي لایر مليون ١٧٩و سعودي لایر مليون ٧٨ بقيمة ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهيتين في  والتسعة الثالثة

  

  

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

  سبتمبر ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة
  

  سبتمبر ٣٠ في المنتهية أشهر التسعة لفترة
  

٢٠١٨    ٢٠١٩    ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  ٣٫٦٤٧٫٩٩٨   ٣٫٤٥٢٫٢١٤   ١٫١٩٨٫٢٩٨    ٩٩٣٫٣٦٥  االيرادات تكلفة

  ٢٥٫٥١٢    ١٢٫١٧٤    ٨٫٧٥٣    ٣٫٨٠٩  وتسويقة بيعية مصاريف
  ٧٦١٫١٤٥   ٨٣١٫٣٩٧   ٢٥٦٫٩٧٢    ٢٨١٫٧٥٦  وإدارية عمومية مصاريف
  ٤٫٤٣٤٫٦٥٥    ٤٫٢٩٥٫٧٨٥    ١٫٤٦٤٫٠٢٣   ١٫٢٧٨٫٩٣٠  اإلجمالي

  
  
  
  

  

  وشهرة ملموسة غير أصول - ٧
 

سعةفترة  خالل شهر المنتهية في  الت  سعودي لایر مليون ٧٢٣ ملموسةالغير  صوللأل ضافاتاإلصافي  بلغ ،٢٠١٩ سبتمبر ٣٠ا
بتمبر ٣٠( مليون لایر سعودي (انظر إيضاح  ٣٢٦٫٦ للشهرة اإلضافات صافي بلغ كما .)سعودي لایر مليون ٣٫٣٩٦: ٢٠١٨ س

٢٣ .(  
  

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

 
  سبتمبر ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

  
  سبتمبر ٣٠ في المنتهية أشهر التسعة لفترة

  
٢٠١٨    ٢٠١٩    ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٤١٣٫٣٤٤   ٣٩٠٫٢٤٧   ١٤١٫٩٤٥    ١٢٨٫٤٤٤  االيرادات تكلفة
  ٢٧٫٥٥٣    ٢٫٧٥٧    ٩٫٠٦٥    ٨٢٦  وتسويقة بيعية مصاريف
  ٨٠٢٫٠٣٠   ٩٥١٫٩٩٨   ٢٧٧٫٨١٢    ٣٢١٫٤٨٥  وإدارية عمومية مصاريف
  ١٫٢٤٢٫٩٢٧    ١٫٣٤٥٫٠٠٢    ٤٢٨٫٨٢٢   ٤٥٠٫٧٥٥  اإلجمالي

  

  

  ستخدام اال حق ولأص -٨
  

      ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠  
      ٢٫٥٥٥٫٥٢٤  ٢٠١٩ يناير ١ فيالرصيد 
      ٤٥٠٫٥١١  إضافات

      )٥٥٦٫٩٨٧(   االستهالك
      )١٦٫٩٦٧(  واخرى استبعادات

      ٢٫٤٣٢٫٠٨١  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠ فيالرصيد 
  

 تم لو فيما االستهالك مصروف توزيع التالي الجدول يبينو .ومركبات وأخرى ومعدات آآلت االستخدام حق أصول تتضمن
  :التشغيلية التكاليف بنود حسب تصنيفه

الثالثة اشهر المنتهية في  لفترة  
    ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

المنتهية في  اشهر التسعة لفترة
  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

  ٤٠٨٫٥٨٩    ١٣٢٫١٥٥  االيرادات تكلفة
  ٥٫٧٢٢    ٢٫٠٥٠  وتسويقة بيعية مصاريف
  ١٤٢٫٦٧٦    ٤٥٫٥٩٢  وإدارية عمومية مصاريف
  ٥٥٦٫٩٨٧   ١٧٩٫٧٩٧  اإلجمالي



  شركة االتصاالت السعودية
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠في  لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

١٤ 
 

 أصول غير متداولة أخرى - ٩

     ٢٠١٨ ديسمبر ٣١    ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠  
    ٣٫٣٧٣٫٠١٦   ٧٫٢٣٦٫١٤٩  (*) مالية أصول
   ٣٧١٫٦٢١  ٤٢٤٫١٩٤  أخرى  أصول

  ٣٫٧٤٤٫٦٣٧    ٧٫٦٦٠٫٣٤٣    
  

  

  

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

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

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

 

 أصول متداولة أخرى  -١٠

     ٢٠١٨ ديسمبر ٣١    ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠  
    ٥٫٤٨٨٫٢٤٥   ١٫٣٠٧٫٢١٠   مالية أصول
   ١٫٩٥٢٫٨٧٨  ٣٫٥٧٥٫٤٥٤  أخرى  أصول

  ٧٫٤٤١٫١٢٣    ٤٫٨٨٢٫٦٦٤    
  

 قياس القيمة العادلة لألصول واإللتزامات المالية  -١١

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

ً الدفترية بشكل كبير نظ تقارب قيمتها المالية األدوات  .هالقصر أجل استحقاق را

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

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

مها بمعدل يعك ل الهرمي   أخرى متعددة. تصنف ألطرافس مخاطر اإلئتمان خص لس توى الثاني من التس القيمة العادلة ضمن المس
سياسة المجموعة تتضمن االعتراف بالتحويل  بأن علما. السنةللقيمة العادلة. لم يكن هناك تحويل بين المستوى األول والثاني خالل 

  العادلة بنهاية الفترة المالية.من وإلى مستويات التسلسل الهرمي للقيمة 

تندرج ضمن المستوى و ستثمارات من تقرير صافي قيمة األصول المستلمة من مدير الصندوقتم الحصول على القيمة العادلة لالي
ل الهرمي للقيمة العادلة لس ارة أو الربحوتعرض في قائمة  الثالث للتس القيمة بأن  المجموعةتعتقد  .الموجزة الموحدة االولية الخس

  تقارب قيمتها العادلة. الموجزةالموحدة  األولية خرى المدرجة في القوائم الماليةة لألصول وااللتزامات المالية األالدفتري

  

  

  

  

  

  



  شركة االتصاالت السعودية
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠في  لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

١٥ 
 

 وأرصدتها عالقةالجهات ذات المعامالت مع ال -١٢

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

         ما يلي: الجهات تلكالتعامالت مع  بلغت            

 
  سبتمبر ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

  
  سبتمبر ٣٠ في المنتهية أشهر التسعة لفترة

  
٢٠١٨    ٢٠١٩    ٢٠١٨    ٢٠١٩  

             تصاالت المقدمةاالخدمات 
  ٣٤٢٫٣٥٣   ٢٧٦٫٢٩١    ١٢١٫٨٦٨    ٢٩٫٢٧٤ شركات زميلة

  ١٣٫٧٤٢   ١٧٫٦١٨   ٢٫٢٠٨    ٩٫٣٢٤ مشاريع مشتركة 

  ٣٥٦٫٠٩٥    ٢٩٣٫٩٠٩    ١٢٤٫٠٧٦   ٣٨٫٥٩٨  
  
  
  سبتمبر ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة 

  

  سبتمبر ٣٠ في المنتهية أشهر التسعة لفترة
  

٢٠١٨    ٢٠١٩    ٢٠١٨    ٢٠١٩  
             تصاالت المستلمةاالخدمات 

  ٣٧٫٥٦٦    ١١٫٨٥٤    ٢١٫٧٤٨    ٧٫٥٥٠ شركات زميلة
  ٨٫٦٥٥   ٢٫٣١٢   ٣٫٢٤٣    ٢٫١١٨ مشاريع مشتركة 

  ٤٦٫٢٢١    ١٤٫١٦٦    ٢٤٫٩٩١   ٩٫٦٦٨  
 
  

  
 

  القائمة مع الجهات ذات العالقة: باألرصدةيلي بياناً  وفيما
  

  مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة                                  جهات ذات عالقةلمبالغ مستحقة            
 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 
            

 شركات زميلة ٣٠٢٫٧٦٥  ٣٣٨٫٦٥٢    ٢٦٫٠٥٥  ٢٣٫١٨٤  

 مشاريع مشتركة  ١٠٫٨٩٥  ٥٫٤٤٤    ٩١٫٩٢٧  ١١٢٫٨٠١  

   ٣١٣٫٦٦٠   ٣٤٤٫٠٩٦    ١١٧٫٩٨٢   ١٣٥٫٩٨٥   
 
  
  
  
  

  )عالقة بالحكومةالجهات ذات الحكومية وال الجهات( عالقة ذات جهات مع واألرصدة التجارية المعامالت ٢ -١٢
 

عة الثالثة لفترتيمع الجهات الحكومية  التعامالتاإليرادات المتعلقة ب بلغت هر المنتهيتين في  والتس بتمبر ٣٠أش بلغ م ٢٠١٩ س
عودي لایر مليون ١٫٧١١ عودي لایر مليون ٥٫٠٢٧ و س عة الثالثة لفترتي( التوالي على س هر المنتهيتين في  والتس بتمبر ٣٠أش  س
عودي لایر مليون ١٫٧٨٦بلغ م ٢٠١٨ عودي لایر مليون ٤٫٩٩٤و س اريف وبلغت) التوالي على س مع  التعامالتالمتعلقة ب المص

 مليون ١٫٠٧٩بلغ م ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهيتين في  والتسعةالثالثة  لفترتيالجهات الحكومية (متضمنة الرسوم الحكومية) 
 ٨٦٩بلغ م ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهيتين في  والتسعةالثالثة  لفترتي( التوالي على سعودي لایر مليون ٣٫١٤٨و سعودي لایر

ارة الى انه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ( تجدر .)التوالي على سعودي لایر مليون ٢٫٥٠٨و سعودي لایر مليون ) ١٩٦االش
تم تعديل نسبة المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة نظير تقديم خدمات  )٢٠١٨ ديسمبر ١١الموافق (هـ ١٤٤٠ ثاني ربيع ٤بتاريخ 

بة موحدة قدرها  نوياً من صافي إيرادات االتصاال %١٠االتصاالت تجارياً في المملكة لتصبح نس  ٢٠١٨يناير  ١ت اعتباراً من س
ابقة البالغة  اب الس ا عن آلية االحتس افي ايرادات خدمات الهاتف الجوال و %١٥عوض افي ايرادات خدمات  %١٠من ص من ص

من صافي ايرادات خدمات المعطيات. وباإلضافة إلى ذلك تم دمج تراخيص الخدمات للشركة لتكون ترخيصاً  %٨الهاتف الثابت و
  موحداً.
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١٦ 
 

 عالقة وأرصدتها (تتمة)الجهات ذات المعامالت مع ال -١٢

  ) (تتمة)عالقة بالحكومةالجهات ذات الحكومية وال الجهات( عالقة ذات جهات مع واألرصدة التجارية المعامالت ٢ -١٢
  

يد الذمم المدينة مع الجهات الحكومية كما في  بتمبر ٣٠بلغ إجمالي رص عودي ( ١٦٫٦١٩: ٢٠١٩ س مبر  ٣١مليون لایر س ديس
يد الذمم الدائنة مع الجهات الحكومية كما في  ١٢٫٣٤٣: ٢٠١٨ عودي) كما بلغ إجمالي رص بتمبر ٣٠مليون لایر س : ٢٠١٩ س
عودي ( ١٫٩٤٥ مبر  ٣١مليون لایر س عودي) وذلك بعد قيام المجموعة باالتفاق مع الجهات  ٣٫٧٠٦: ٢٠١٨ديس مليون لایر س
مليون لایر سعودي مقابل عمل مقاصة  ١٢٬٥٣٢والبالغة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١حتى  القائمة سداد جميع الذمم المدينة على الحكومية

  لألرصدة الدائنة وتحصيل مبالغ نقدية. 
  

  :في كما الحكومية الجهات مع القائمة المدينة األرصدة أعماريلي  فيما
  

    ٢٠١٨ ديسمبر ٣١   ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠  
    ٦٫٩٣٦٫٨٨٤  ٧٫٨٤٠٫٢١٠  سنة من أقل
    ٥٫٣٦٧٫٤٢٤  ٥٫٦٩٧٫٤٤٣  سنتين إلى سنة من
   ٣٨٫٤١٦  ٣٫٠٨٠٫٨٥٩  سنتين من أكثر

  ١٢٫٣٤٢٫٧٢٤   ١٦٫٦١٨٫٥١٢    
 

 

  

من المعامالت التجارية مع الجهات الحكومية، كوك  مليون ٣٫٩٠٢المجموعة بمبلغ  اكتتبت علما انه من ض عودي في الص لایر س

  ).٩ رقم إيضاح انظر( ٢٠١٩ عام الربع األول من خاللوزارة المالية  اصدرتهاالتي 

  

  

 مشاريع مشتركةالزميلة وال الشركات  -١٣

 إضافية حصة شراءم) على ٢٠١٩ يناير ١٠لموافق ا( ـه١٤٤٠ االول جمادى ٤ بتاريخمجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد  وافق
عودية بمبلغ %٣٩مقدارها ( ركة فيرجن موبايل الس تكمال اإلجراءات القانونية  ١٥١) في ش عودي. من المتوقع اس مليون لایر س

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

  
  

 أصول محتفظ بها للبيع   -١٤

ركة قامت ٢٠١٩مارس  ٢٦ بتاريخ راء اتفاقية بتوقيع(أوبر)  تكنولوجيز أوبر ش ركة أصول ش ركة  كريم ش بة يتم زميلة(ش  المحاس
 صافي أصول على لالستحواذ وذلك) %٨٫٨٣ حوالي تبلغ فيها مباشرة حصة المجموعة وتمتلك الملكية حقوق طريقة حسب عليها
 العائد اجمالي يتألف. للتعديل خاضعة) سعوي لایر مليار ١١٫٦ حوالي يعادل ما( أمريكي دوالر مليار ٣٫١ حوالي مقابل كريم شركة
 :يلي مام لالتفاقية المالي

ندات  ٦٫٤مليار دوالر أمريكي (ما يعادل حوالي  ١٫٧حوالي مبلغ  -  عودي) س مونةقابلة للتحويل مليار لایر س بدون و غير مض
 .فائدة

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

جيل األثر النهائي لها بعد ال فقة وتس ول على موافقات الجهات التنظيمية، وبالتالي فقد تم إعادة من المتوقع االنتهاء من الص حص
  . ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠تصنيف استثمار المجموعة في شركة كريم على أنها أصول محتفظ بها للبيع كما في 
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  القروض  -١٥

  :األمريكي بالدوالر صكوك اصدار ١-١٥
  

عبان ١٩الموافقة في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ  تمت اء ) ٢٠١٩ ابريل ٢٤هـ (الموافق ١٤٤٠ لعام ش ركة بإنش على قيام الش
صكوك بموجبة بشكل مباشر او عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص يتم انشاؤها واستخدامها  صكوك دولية وطرح  برنامج 

دا لة من اإلص لس كوك أولية او ثانوية في جزء او عدة أجزاء او مرحلة او عدة مراحل، او من خالل س دار ص رات بموجب الص
كوك هذا بالدوالر األمريكي بما ال يتجاوز مبلغا وقدرة  دارات وأجزاء  ٥٫٠٠٠برنامج الص مليون دوالر امريكي الجمالي قيمة إص

  برنامج الصكوك المشار الية أعاله في أي وقت من األوقات. 
  

ركة قامتعلى ما تقدم  وبناء عودية المحدودة  االتصاالت صكوك ش ها لغرض  ٢٠١٩اني الربع الث خاللالس يس (وهي شركة تم تأس
ار اليه أعاله بالدوالر االمريكي)  دار صكوك بموجب برنامج الصكوك المش دار األول من برنامج الصكوك بمبلغ باص طرح اإلص

عودي لایر مليون ٤٫٦٨٨ يعادل ما( مليون دوالر امريكي ١٫٢٥٠ نوات عبارة عن صكوك دولية بالدوالر األمريكي  ١٠لمدة  )س س
مية  ٦٫٢٥٠وباجمالي عدد صكوك  نوي الف دوالر امريكي للصك بعائد ٢٠٠صك بقيمة اس تحقاق ومدة %٣٫٨٩يبلغ  س ر اس  عش

  . سنوات
  

  
 

  : والمستلمة المسددة القروض ٢-١٥
أشهر  التسعة ةلفتر( سعودي لایر مليون ٣٠٢بلغ م ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠في  المنتهيةأشهر  التسعة ةلفترالقروض المسددة  إجمالي بلغ

 ةلفتر (متضمنة مبلغ الصكوك أعاله) مستلمةال القروض بلغتبالمقابل  ،)سعودي لایر مليون ٥٩٤ :٢٠١٨ سبتمبر ٣٠في  المنتهية
بتمبر ٣٠في  المنتهيةأشهر  التسعة بتمبر ٣٠في  المنتهيةأشهر  التسعة ةلفتر( سعودي لایر مليون ٥٫٥٠٠ :٢٠١٩ س :ال  ٢٠١٨ س
  .)شئ

  
 الخدمة نهاية مكافأة مخصص  -١٦

اب مخصص مكافأة نهاية الخدمة كما في  تم بتمبر ٣٠احتس تخدام أحدث تقييم إكتواري كما في  ،٢٠١٩ س بتمبر ٣٠باس . ٢٠١٩ س
ات اإلكتوارية  تحديث تم الفترةخالل  م والذي نتج عنه زيادة في القيمة الحالية اللتزامات  المتعلقةاالفتراض  المنافعبمعدل الخص
  .المحددة

  

  

 عقود االيجار اتالتزام  -١٧

  

      ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠  
      ١٫٠٣٨٫٢٩٤  متداولة
      ١٫٣٩٣٫٣٨٨  متداولة غير

  ٢٫٤٣١٫٦٨٢      
  
  
  

عة الثالثة لفترتيعلى التزامات عقود اإليجار  الفائدة روفمص بلغ هر المنتهيتين في  والتس بتمبر ٣٠أش  مليون ١١بلغ م ٢٠١٩ س
عودي لایر عودي لایر مليون ٧١و س حين بلغت إجمالي التدفقات النقدية الخارجة  في. التمويل تكاليف فيتم تضمينها  التوالي على س

عة الثالثة لفترتياإليجار  عقود اللتزامات هر المنتهيتين في  والتس بتمبر ٣٠أش عودي ١٥٦:  ٢٠١٩ س مليون  ٥٣٣و  مليون لایر س
  .يالتوال علىلایر سعودي 

  
 أخرى متداولة غير لتزاماتا  -١٨

     ٢٠١٨ ديسمبر ٣١   ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠  
    ٢٫١٤٤٫٢٩٠  ٢٫٦٥٢٫٨١٤  مؤجلة  إيرادات
    ١٫٥٢٦٫٢٥٩   ١٫٤٨٥٫٦٨٠  مالية  التزامات
   ٣٢٫٧٢٦  ٣٠٫٦٤٣  أخرى  التزامات

  ٣٫٧٠٣٫٢٧٥   ٤٫١٦٩٫١٣٧    
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 متداولة أخرى التزامات -١٩

     ٢٠١٨ديسمبر  ٣١   ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠  
   ٩٠٫٧٣١  ٢٫١٩٠٫٢٠٨  مالية التزامات
   ٤١٫١٤١  ٥٢٫٠٤٨  مؤجلة  ايرادت
    ٤٫٠٧٧٫٥٧٧   ٢٫٦٤٦٫٠٢٥  أخرى التزامات

  ٤٫٢٠٩٫٤٤٩   ٤٫٨٨٨٫٢٨١    
 

 وضريبة دخل   زكاة -٢٠

  الزكاة
أصبحت الشركة تقدم إقراراً  ٢٠٠٩، وبدءاً من عام ٢٠١٨تأسيسها وحتى نهاية عام قدمت الشركة إقراراتها الزكوية منذ تاريخ 

وتاريخ  ١٠٠٥سواء بشكل مباشر أو غير مباشر (طبقا للقرار الوزاري رقم  زكويا موحداً لها ولشركاتها التابعة المملوكة بالكامل)
  . )هـ١٤٢٨/  ٤/  ٢٨

 ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨، وقدمت الشركة اعتراضات عن األعوام من ٢٠١١عام  تسلمت الشركة الربوط الزكوية منذ التأسيس وحتى
مليون لایر سعودي. كما توصلت المجموعة إلى تسوية نهائية فيما يخص اعتراضات  ٤٣٢بإجمالي فروقات زكوية بلغت حوالي 

 مليون لایر سعودي. ٥٧بدفع مبلغ  ٢٠١١و ٢٠١٠عامي 

 تزال قيد النظر لدى اللجنة االستئنافية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم الماليةفما  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨اما فيما يخص اعتراضات عامي 
بإلغاء عملية المقارنة بين الوعاء الزكوي والربح المعدل ايهما  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨فروقات عامي  تتعلقالموحدة الموجزة.  االولية

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

رتب عليها أي مخصصات عن األعوام الالحقة أمام اللجان وعليه تتوقع الشركة بأن نتائج هذه االعتراضات ستكون لصالحها ولن يت
تحت الدراسة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى تاريخ إعداد  ٢٠١٨وحتى  ٢٠١٢التزال الربوط الزكوية لألعوام من  إضافية.

  .الموجزة الموحدة االولية هذه القوائم المالية

  رأسمالية ارتباطات  -٢١

ية مع وزارة المالية ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وهيئة ، قامت الشركة بتوقيع اتفاق٢٠١٨ عام خالل الربع الرابع من - أ
االتصاالت وتقنية المعلومات ("الجهات الحكومية") تتعلق بتسوية شاملة ونهائية للخالف القائم والمتعلق بالمقابل المالي نظير 

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

حسب شروط ونصوص اتفاقية التسوية الشاملة  ٢٠١٨يناير  ١التحتية لالتصاالت خالل فترة ثالث سنوات اعتبارا من 
 ار إليها بـ "مؤشرات االداء المستهدفة").(والمش

 

مليون دوالر  ٣٠٠بمبلغ  اإلنترنت تصاالتا بيئة لتطوير يهدف صندوق في ستثمارا اتفاقية المجموعة شركات حدىإ لدى  - ب
 مليون دوالر امريكي ٣٠٠: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠كما في  )سعودي لایر مليون ١٫١٢٥(ما يعادل  أمريكي

 .مليون لایر سعودي)) ١٫١٢٥(ما يعادل 
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  محتملة  التزامات  -٢٢

: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠مليون لایر سعودي كما في  ٤٫٣٠٨لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة بمبلغ  - أ
 مليون لایر سعودي). ٦٫٥٩٧

 ٦٥٥: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠مليون لایر سعودي كما في  ٩٢٨ بمبلغلدى المجموعة اعتمادات مستندية قائمة  - ب
 مليون لایر سعودي).

 

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

 للمجموعة. المالية النتائج على جوهري أثر له الخالف ليس هذا وأن تم الحصول عليها بأن مطالبة العميل ال أساس لها،
  

 لها أن يكون يتوقع وال أخرى ومطالبات قضائية ودعاوى قانونية إجراءات ياالعتياد خالل دورة نشاطها المجموعة تواجه  -د
  .الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم هذه في المبينة عملياتها نتائج أو المالي الشركة مركز على جوهري تأثير

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

  .إضافية مخصصات أي عنه سيترتب الربط هذا بأن تعتقد ال الشركة إدارة فإن االتصاالت، قطاع في شركات لصالح فيها

آليات مفصلة تتعلق بمؤشرات االداء  ٢٠١٨تتضمن االتفاقية التي تم توقيعها مع الجهات الحكومية خالل الربع الرابع من  - و
الشركة بإعادة تقييم المخصصات تقوم . ٢٠١٨عام المستهدفة والتي يتوجب على الشركة تحقيقها خالل ثالث سنوات ابتداء من 

 ذات العالقة بما يتوافق مع توقعات مؤشرات األداء المستهدفة والتي يتم مراجعتها بشكل دوري.

 عةالشركات التاب  -٢٣

من اجمالي االسهم المصدرة  %١٠٠دخلت شركة فيفا الكويت في عقد ملزم لالستحواذ على نسبة ، ٢٠١٨عام  خالل . ١
 استكلمت ٢٠١٩مايو  ٦وبتاريخ  .تزويد خدمات االنترنتلشركة كواليتي نت والتي تعمل في دولة الكويت في مجال 

دينار  مليون ٢٫٩المستحوذ عليها  إجراءات االستحواذ حيث بلغت صافي أصول شركة كواليتي نت شركة فيفا الكويت
 ٣٦٢٫٩(ما يعادل دينار كويتي  مليون ٢٩٫٣المدفوع  العوض، وبلغ مليون لایر سعودي ) ٣٥٫٩(ما يعادل  كويتي
 مليون ٣٢٦٫٦ مليون دينار كويتي (ما يعادل ٢٦٫٤ ونتج عن ذلك االستحواذ تسجيل شهرة بمبلغ لایر سعودي)مليون 

 . )لایر سعودي
 STC) من شركة حلول (STC Payٍالمدفوعات الرقمية (شركة انتقال ملكية  تم ،٢٠١٩خالل الربع الثالث من عام  . ٢

Solutions ولم يكن لذلك أي اثر مالي على مستوى المجموعة) الى شركة االتصاالت السعودية. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  شركة االتصاالت السعودية
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠في  لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

٢٠ 
 

   األرباحتوزيعات   -٢٤

توزيع األرباح لفترة الثالث سنوات  سياسة )٢٠١٨ ديسمبر ١٦(الموافق  هــ١٤٤٠ ثانيربيع  ٩ بتاريخمجلس ادارة الشركة  أقر
 (الموافقهـ  ١٤٤٠ شعبان ١٩ بتاريخ العامة الجمعية قبل من اعتمادها تم والتي ،٢٠١٨القادمة بداية من الربع الرابع من عام 

 على سهم لكل سعودي لایر بواقع التوزيعات من أدنى حد على الحفاظ أساس على تقوم توزيعات سياسة وهي ،) ٢٠١٩ ابريل ٢٤
بعد  اإلدارة. وسوف تنظر الشركة بدفع توزيعات إضافية، بحيث تخضع هذه التوزيعات اإلضافية لموافقة مجلس سنوي ربع أساس

تقييم الوضع المالي والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة، ومن المرجح أن تتفاوت هذه التوزيعات اإلضافية من 
  .ربع سنة إلى آخر بناء على أداء الشركة

  علماً أن سياسة توزيعات األرباح قابلة للتغيير بناء على التالي:
  . أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة (بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة).١
  . القوانين، األنظمة، التشريعات والضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركة.٢
أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكاالت التصنيف االئتماني والتي قد تكون ملزمة على . أي التزامات ٣

 الشركة من وقت آلخر.
 ً   :٢٠١٩ سبتمبر ٣٠المنتهية في  اشهر التسعةالتالية خالل فترة  األرباح بتوزيع الشركة قامت السياسة، هذه مع وتماشيا

 .٢٠١٨لایر سعودي عن كل سهم عن الربع الرابع من عام  ١بواقع مليون لایر سعودي  ٢٫٠٠٠ - 
 .٢٠١٨عن عام  ةلایر سعودي عن كل سهم كتوزيع إضافي لمرة واحد ٢مليون لایر سعودي بواقع  ٤٫٠٠٠ - 
 .٢٠١٩لایر سعودي عن كل سهم عن الربع األول من عام  ١مليون لایر سعودي بواقع  ٢٫٠٠٠ - 
 .٢٠١٩لایر سعودي عن كل سهم عن الربع الثاني من عام  ١مليون لایر سعودي بواقع  ٢٫٠٠٠ - 

 
 ، بمبلغ مقداره٢٠١٩من عام الثالث بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع  وتماشياً مع ذات السياسة، ستقوم الشركة

  . لایر سعودي عن كل سهم ١مليون لایر سعودي بواقع  ٢٫٠٠٠

  

 المقارنة  ارقام -٢٥

 .٢٠١٩سبتمبر ٣٠إعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة لتتماشى مع التصنيف المستخدم للفترة المنتهية في  تم
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