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 المملكة العربية السعودية

 

 المراجع المستقلتقرير 
 االتصاالت السعوديةمساهمي شركة  إلى

  )شركة مساهمة سعودية(      
 

 الرأي

يشار إليهم ) لهاالتابعة  والشركات االتصاالت السعودية )"الشركة"(لشركة  المرفقة لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة
الربح أو ، وقائمة 2019ديسمبر  31مل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في ت(، والتي تش"المجموعةمجتمعين بـ "

وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة  الموحدة الدخل الشاملقائمة والموحدة الخسارة 

القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية بللسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة 
 .الهامة

 

الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما  النواحي كافةبعدل من  تظهرن القوائم المالية الموحدة المرفقة أفي رأينا، 
للمعايير الدولية  وفقا  المنتهية في ذلك التاريخ وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة  2019ديسمبر  31في 

الهيئة السعودية  المعتمدة من واإلصدارات األخرىوالمعايير للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، 

 للمحاسبين القانونيين.
 

 أساس الرأي

لعربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم مراجعة المعتمدة في المملكة اللمعايير الدولية لل وفقا   مراجعتنا تمت
 وفقا  مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة  حولتوضيحها في قسم مسؤوليات المراجع 

. كما أننا الموحدة المالية للقوائم بمراجعتنا الصلة ذاتلقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية 

لتوفير  ومالئمةأن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية  عتقادناإبلتلك القواعد.  وفقااألخرى  األخالقية بمسؤولياتنالتزمنا ا
 أساس إلبداء رأينا.

 

 األمور الرئيسة للمراجعة
مهني، لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم األمور الرئيسة للمراجعة هي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا ال ان

 رأيالحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين للسنة المالية الموحدة 

أدناه، موضح إن وصف كيف تناولت مراجعتنا لكل أمر مذكور  .ور، وال نقدم رأيا  منفصال في تلك األمحولها المراجع
 ضمن ذلك السياق.

 

مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا، بما  حولالتزمنا بمسؤولياتنا التي تم وصفها في قسم مسؤوليات المراجع  لقد
 تحريفات. عليه، شملت مراجعتنا القيام بإجراءات صممت للرد على تقويمنا لمخاطر وجود األمورفي ذلك ما يتعلق بهذه 

أدناه،  األمورفي القوائم المالية الموحدة. إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك اإلجراءات المتبعة لمعالجة جوهرية 

 القوائم المالية الموحدة المرفقة.تنا لرأي مراجع توفر أساسا  
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 تتمة - مساهمي شركة االتصاالت السعودية إلى
  )شركة مساهمة سعودية(      

 
 )تتمة( األمور الرئيسة للمراجعة

 كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي أمر المراجعة الرئيسي

 االعتراف باإليرادات

إيرادات المجموعة بشكل أساسي من رسوم االشتراكات كون تت

 54في باقات االتصاالت والبيانات واستخدام الشبكة بمبلغ قدره 

 .2019ديسمبر  31مليار لاير سعودي للسنة المنتهية في 

 اعتبرنا ذلك أمر مراجعة رئيسي ألن تطبيق المعايير المحاسبية

في قطاع االتصاالت تتضمن عدد العتراف باإليرادات لالمتعلقة 

 التقديرات واإلفتراضات.من 

هناك مخاطر مالزمة تتعلق بدقة اإليرادات باإلضافة الى ذلك، 

شبكة واالعتماد عمل الة بسبب التعقيدات المرتبطة ببيئة المسجل

 وكمية البيانات الكبيرة والتغيراتعلى تطبيقات تقنية المعلومات 

العروض الترويجية التي تؤثر الناتجة عن تحديث األسعار و

على العديد من الخدمات والباقات المختلفة خالل الفترة 

 . بها المتعلقةلمبالغ المحاسبية، باإلضافة لألهمية النسبية ل

سياسة المحاسبية المتعلقة لل 3-4 يرجى الرجوع إلى إيضاح

 .فصاحات ذات العالقةإلل 34االعتراف باإليرادات، وإيضاح ب

 :، من بين إجراءات أخرى، ما يليتناإجراءات مراجع تتضمن

ختبار تصميم وتنفيذ لدينا الا بخبراء تقنية المعلومات ناستع •

المتعلقة باالعتراف لألنظمة وفعالية الرقابة الداخلية 

 .باإليرادات

 .اتمدى مالءمة سياسات االعتراف باإليرادقيمنا  •

اإلدارة المعدة من قبل اإليرادات ات تسويمن  عينة راجعنا •

 .األستاذ العام سجلبين نظام الفوترة األساسي و

العمالء، على أساس العينة، اختبرنا دقة إصدار فواتير  •

واختبرنا عينة من األرصدة الدائنة والخصومات المطبقة 

 على فواتير العمالء.

 اختبرنا النقد المستلم لعينة من العمالء وتتبعها للفواتير. •

مقارنة توقعات اإليرادات وذلك بقمنا بإجراءات تحليلية  •

 النتائج الفعلية وتحليل االنحرافات.ب

ذات العالقة في القوائم المالية الموحدة ت فصاحااإلقيمنا  •

 . لمجموعةل

 مخصص االنخفاض في قيمة المدينين التجاريين

، بلغت أرصدة المدينين التجاريين 2019ديسمبر  31كما في 

مليار لاير سعودي، في مقابلها تم تجنيب  22,4للمجموعة 

 مليار لاير سعودي. 2,8قدره قيمة في الانخفاض مخصص 

اتبعت المجموعة نموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كما هو 

"األدوات المالية"  9متطلب من المعيار الدولي للتقرير المالي 

 لحساب مخصص االنخفاض في قيمة المدينين التجاريين. 

 ألن نموذج الخسائر اإلئتمانيةاعتبرنا ذلك أمر مراجعة رئيسي 

المتوقعة يتطلب طرق حسابية معقدة وإجراء افتراضات من قبل 

 اإلدارة، باإلضافة لألهمية النسبية للمبالغ اإلضافية المتعلقة بها.

لسياسات ل 5-2-5و 3-15-4 ينيضاحاإليرجى الرجوع إلى 

الهامة المتعلقة بمخصص االنخفاض في المحاسبية والتقديرات 

 .فصاحات ذات العالقةإلل 11إيضاح و، المدينين التجاريين

 ، من بين إجراءات أخرى، ما يلي:تناإجراءات مراجع تتضمن

 ما علىالرئيسية  الرقابةأدوات  اليةعوف وتنفيذ تصميمقيمنا  •

 :يلي

 تسجيل أرصدة المدينين التجاريين وتحصيلها. -

 تقارير أعمار أرصدة المدينين التجاريين. -

لتقويم فيما إذا  التجاريينأرصدة المدينين من عينة  نااختبر •

 تم تسجيل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة في الوقت المناسب.

قيمنا االفتراضات الهامة باإلضافة إلى معدالت التحصيل  •

ومعدالت االسترداد ونسب االنخفاض في القيمة وتلك 

المتعلقة باالحداث االقتصادية المستقبلية المستخدمة في 

 ية المتوقعة.احتساب الخسائر اإلئتمان

الخسائر اإلئتمانية  ذجونمالصحة الحسابية ل نااختبر •

 .المتوقعة

في القوائم المالية الموحدة ذات العالقة االفصاحات  ناقيم •

 .للمجموعة
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 )تتمة( األمور الرئيسة للمراجعة

 كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي أمر المراجعة الرئيسي

 ة وضريبة االستقطاع من الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(االمحاسبة عن مطالبات الزك

التالية مطالبات ال تسلمت المجموعة، 2019ديسمبر  31كما في 

 :من الهيئة تتعلق بالزكاة وضريبة االستقطاع

 :الزكاة

 31للسنوات المنتهية بتاريخ  تسلمت المجموعة الربوط الزكوية

مطالبات إضافية من قبل  2018و 2009و 2008ديسمبر 

 .المجموعةالهيئة والتي لم يتم الموافقة عليها من قبل 

 :ضريبة االستقطاع

تسلمت المجموعة ربط ضريبة االستقطاع من الهيئة عن خدمة 

الدوليين خارج المملكة العربية  استئجار شبكات المشغلين

. تعتقد إدارة 2015وحتى  2004السعودية لألعوام من 

المجموعة بأن هذه الخدمة ال تخضع لضريبة االستقطاع وعليه 

اعترضت على هذا الربط الذي ال يزال قائما  لدى لجان 

 االستئناف المعنية.

اة لقد اعتبرنا ذلك أمر مراجعة رئيسي ألن المحاسبة عن الزك

باإلضافة  وضريبة االستقطاع يتطلب من اإلدارة القيام بتقديرات

 لألهمية النسبية للمبالغ اإلضافية المطالب بها.

المحاسبية المتعلقة ة لسياسل 8-4 يرجى الرجوع إلى إيضاح

 هـ-44و 33بالزكاة وضريبة االستقطاع، وااليضاحين 

 .فصاحات ذات العالقةإلل

 :من بين إجراءات أخرى، ما يلي، تناإجراءات مراجع تتضمن

راجعنا المراسالت التي تمت بين المجموعة والهيئة لتحديد  •

 .الهيئة قبل منالمطالب بها اإلضافية الربوط مبلغ 

اجتماعات مع المكلفين بالحوكمة وإدارة المجموعة حضرنا  •

للحصول على المستجدات المتعلقة بالزكاة وضريبة 

 .لجان المعنيةالع االستقطاع ونتائج المراسالت م

مدى مالئمة المطالبات المفصح ييم لتقا بالخبراء لدينا استعن •

عنها لكل من الزكاة وضريبة االستقطاع للسنوات التي تم 

بهذا ت يالتي أجراإلدارة وأحكام  الربط عنها من قبل الهيئة

 الشأن.

المتعلقة المعنية للسنوات السابقة ولجان الراجعنا قرارات  •

 .كويةبالربوط الز

في القوائم المالية الموحدة ذات العالقة فصاحات اإل ناقيم •

 .للمجموعة
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 )تتمة( األمور الرئيسة للمراجعة

 الرئيسيكيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة  أمر المراجعة الرئيسي

 تلكات واالالت والمعداتممالرسملة واألعمار اإلنتاجية لل

وبالتالي تتكبد نفقات  ،هامة ةرأسمالي إنفاقلدى المجموعة خطة 

البنية التحتية أصول سنوية جوهرية بشأن تطوير وصيانة 

 .شبكة االتصاالت والمعدات المتعلقة بهاأصول و

تعتبر التكاليف المتعلقة بتطوير أو تحسين الشبكة مصاريف 

رأسمالية. تقيد المصاريف المتكبدة بشأن الحفاظ على سعة 

كمصاريف خالل نفس السنة التي تتكبد فيها. التشغيلية الشبكة 

تشتمل المشاريع الرأسمالية في الغالب على مزيج من عمليات 

لتالي فإن توزيع التحسين والصيانة التي يصعب فصلها، وبا

إفتراضات التكاليف بين رأسمالية وتشغيلية يتوقف كثيرا  على 

 .اإلدارة

أحكام إضافة إلى ذلك، هناك عدد من المجاالت التي تؤثر فيها 

والمعدات واالالت اإلدارة على القيمة الدفترية للممتلكات 

 واستهالكها. والتي تشتمل على:

  .فوصرقيدها كمقرار رسملة التكاليف أو  •

ألعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات، امراجعة  •
 .بما في ذلك، أثر التغيرات في استراتيجية المجموعة

بدء احتساب االستهالك عندما تكون جاهزة توقيت  •
 .لالستعمال الذي أنشأت من أجله

افتراضات حيث أنها تعتمد على ذلك أمر مراجعة رئيسي  نااعتبر

 األهمية النسبية للمبالغ المعنية.وتقديرات اإلدارة و

المتعلقة المحاسبية ة لسياسل 9-4يضاح اليرجى الرجوع 

فصاحات ذات إلل 7لممتلكات واآلالت والمعدات، وإيضاح با

 .العالقة

 :، من بين أمور أخرى، ما يليتناإجراءات مراجع تتضمن

على رسملة الرئيسية الرقابة أدوات فعالية  نااختبر •

الممتلكات واآلالت والمعدات، وتقويم سياسات وإستهالك 

 .المجموعة

قمنا بإجراءات تحليلة الستهالك الممتلكات واالالت  •

والمعدات عن طريق مقارنة معدالت االستهالك الفعلي 

 بالمعدالت المتوقعة وتحليل الفروقات. 

العمر اإلنتاجي المقدر  معقوليةأختبرنا، على أساس العينة،  •

 من قبل اإلدارة.

إضافة لما تقدم، قمنا ايضا  باإلجراءات التالية بخصوص 

 التكاليف المرسملة:

مدى التزامها وتقويم سياسات الرسملة الخاصة بالمجموعة  •

 المعايير المحاسبية ذات العالقة. مع

تطبيق سياسة االنفاق على أساس العينة، مدى  نا،اختبر •

خالل السنة، بما في ذلك االطالع على محاضر 

 د خطة المصاريف الرأسماليةااعتمالتي تم اعات االجتم

 بها.

على أساس العينة، مصاريف المشاريع المرسملة أختبرنا،  •

بما في ذلك ة المجموعة الخاصة بالرسملة، سمقابل سيا

التي اختلفت فيها التكاليف الفعلية كثيرا  عن خطة الحاالت 

 االنفاق.

المالية الموحدة في القوائم ذات العالقة االفصاحات  ناقيم •

 .للمجموعة
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 شركة ارنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(
 شركة تضامنية
 المركز الرئيس

 الدور الرابع عشر –برج الفيصلية 
 طريق الملك فهد

 2732ص.ب: 
 11461الرياض 
 العربية السعوديةالمملكة 

 

 المراجع المستقلتقرير 

 تتمة - مساهمي شركة االتصاالت السعودية إلى
  )شركة مساهمة سعودية(      

 

 )تتمة( األمور الرئيسة للمراجعة

 كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي أمر المراجعة الرئيسي

 والمعدات واألصول غير الملموسة تقييم الممتلكات واالالت

، اشتملت قائمة المركز المالي 2019ديسمبر  31كما في 

 45.1الموحدة للمجموعة على ممتلكات وآالت ومعدات قدرها 

مليار لاير  9.9مليار لاير سعودي، وأصول غير ملموسة قدرها 

 سعودي.

القابلة  للقيمةفي تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بإجراء تقييم 

ألي  لالسترداد لهذه األصول أو وحدات توليد النقد ذات الصلة

 مؤشر على انخفاض القيمة.

يتطلب ذلك إجراء تقديرات هامة فيما يتعلق بعوامل من بينها 

التغيرات التقنية وتحديات الظروف االقتصادية والتغيرات في 

سمالية األنظمة أو القيود التنظيمة والتكاليف التشغيلية أو الرأ

وغيرها من االفتراضات االقتصادية المستخدمة من قبل 

 المجموعة.

يعتمد على افتراضات اعتبرنا ذلك أمر مراجعة رئيسي ألنه 

 .واالهمية النسبية للمبالغ المعنية وتقديرات اإلدارة

لسياسات ل 2-1-5و 11-4يرجى الرجوع إلى إيضاح 

الممتلكات واالالت  تقييمالهامة المتعلقة بالمحاسبية والتقديرات 

 .والمعدات واألصول غير الملموسة

 :أخرى، ما يلي أمور، من بين تناإجراءات مراجع تتضمن

 مراجعة اختبارات اإلدارة لمؤشرات االنخفاض في القيمة. •

 تحديد في المستخدمة اإلدارة وتقديرات افتراضات تقويم •

معرفتنا على  بناء  لألصول  لالسترداد القابلة القيمة

 والنشاط الذي تمارسه.المجموعة ب

 الوحداتتحديد لاإلدارة المتبعة من قبل طرق ال مراجعة •

 .الفردية للنقد المولدة

 .النقدية التدفقات لنماذجتقويم الصحة المحاسبية  •

قيمنا اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالية الموحدة  •

  للمجموعة.
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 شركة ارنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(
 شركة تضامنية
 المركز الرئيس

 الدور الرابع عشر –برج الفيصلية 
 طريق الملك فهد

 2732ص.ب: 
 11461الرياض 
 العربية السعوديةالمملكة 

 

 المراجع المستقلتقرير 

 تتمة - شركة االتصاالت السعوديةمساهمي  إلى
  )شركة مساهمة سعودية(      

 

 )تتمة( األمور الرئيسة للمراجعة

 كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي أمر المراجعة الرئيسي

 )عقود اإليجار(  16تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

الدولي للتقرير ، اتبعت المجموعة المعيار 2019يناير  1كما في 

"عقود اإليجار" والذي يحل محل معيار المحاسبة  16المالي 

 "عقود اإليجار". 17الدولي 

خالل العام  16اتبعت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي 

باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدل، وبالتالي لم يتم تعديل 

ول حق المعلومات المقارنة. قامت المجموعة بتسجيل "أص

مليون لاير سعودي، مقابل التزام  2,556استخدام" بمبلغ قدرة 

مليون لاير سعودي معدلة بأي  2,367عقد إيجار بمبلغ قدرة 

 .2019يناير  1مدفوعات مقدمة أو مستحقة الدفع كما في 

لطبيعتها وأهميتها على القوائم اعتبرنا ذلك أمر مراجعة رئيسي 

ضافة للتقديرات المطلوبة من المالية الموحدة للمجموعة. باإل

 اإلدارة عند تبني المعيار واألهمية النسبية للمبالغ المتعلقة بها.

متعلقة المحاسبية الة لسياسل 4-4يرجى الرجوع إلى إيضاح 

المعيار الدولي للتقرير اتباع ثر أل 1-3بعقود االيجار وإيضاح 

 .فصاحات ذات العالقةلإل 29و 9واإليضاحين  16المالي رقم 

 

 

 

 

 :أخرى، ما يلي أمور، من بين تناإجراءات مراجع تتضمن

 للتقارير الدولي المعيار لتطبيق اإلدارة إجراءات قيمنا •

 .السعودية العربية المملكة في معتمد هو كما 16 المالية

احتساب في  المستخدمة اإلدارة وتقديرات قيمنا افتراضات •

يناير  1كما في  16أثر تبني المعيار الدولي للتقرير المالي 

)على سبيل المثال: معدل الخصم وشروط عقد  2019

اإليجار المستخدمة لتحديد أصول حق االستخدام والتزامات 

 اإليجار المرتبطة بعقود االيجار(.

حللنا اكتمال بيانات عقود اإليجار عن طريق مراجعة  •

التسويات التي قامت بها المجموعة لعقود اإليجار الشغيلي 

وما يقابلها من التزامات  2018ديسمر  31تاريخ المثبتة ب

، وقيمنا، على 2019يناير  1عقود اإليجار المثبتة كما في 

تضمينها أو استبعادها مدى مالئمة عن العقود أساس العينة، 

 من احتساب أصول حق االستخدام والتزام عقود االيجار.

، دقة بيانات عقود االيجار على أساس العينةاختبرنا،  •

ابقتها بالعقود الموقعة وتحققنا من دقة احتساب أصول بمط

 حق االستخدام والتزام عقود االيجار.

قيمنا اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالية الموحدة  •

  للمجموعة.
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 شركة ارنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(
 شركة تضامنية
 المركز الرئيس

 الدور الرابع عشر –برج الفيصلية 
 طريق الملك فهد

 2732ص.ب: 
 11461الرياض 
 العربية السعوديةالمملكة 

 

 المراجع المستقلتقرير 

 تتمة - مساهمي شركة االتصاالت السعودية إلى
  )شركة مساهمة سعودية(      

 

 2019المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 
، بخالف القوائم المالية 2019تشتمل المعلومات األخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 

من المتوقع أن يكون إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى في تقريرها السنوي. الموحدة وتقرير المراجع المستقل. 
 متوفر لنا بعد تاريخ تقرير المراجع المستقل. 2019التقرير السنوي للمجموعة لعام 

 ال يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة تلك المعلومات األخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي حولها.

مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما تكون  وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن
متاحة، وعند القيام بذلك، يتم األخذ في الحسبان فيما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم 

 رى أنها محرفة بشكل جوهري. المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خالل المراجعة، أو يظهر بطريقة أخ

، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، نكون مطالبين باإلبالغ عن األمر 2019عندما نقرأ التقرير السنوي للمجموعة لعام 

 للمكلفين بالحوكمة.
 

 والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة مسؤوليات اإلدارة
المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل، وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم 

في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام 
تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية موحدة خالية نظام الشركات والنظام األساس للشركة، وعن الرقابة الداخلية التي 

 من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا  لمبدأ 

قة بمبدأ االستمرارية، وتطبيق مبدأ االستمرارية في االستمرارية واإلفصاح حسبما هو مالئم، عن األمور ذات العال
 المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك.

 إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في المجموعة. 
 

 مراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدةمسؤوليات ال
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن 

ليس غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه 
ضمانا  على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف 
دائما  عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، 

ها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناء  على هذه القوائم المالية إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أن
 الموحدة.

وكجزء من المراجعة وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني 

 قوم بـ:ونحافظ على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. كما ن

تحديد وتقويم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناتجه عن غش أو خطأ، وتصميم  •
وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا. 

غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على  ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن

 تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الجراءات الرقابة الداخلية. 

الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا  للظروف،  •

 ي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.وليس بغرض إبداء رأ
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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -المبالغ بآالف الرياالت السعودية (جميع 

 

١٥ 
 

  والتوحيدأسس االعداد  - ٢
 س اإلعداداأس   ١-٢

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية الســــعودية  
سبين القانونيين ىخروالمعايير واالصدارات األُ  سعودية للمحا المالي  للتقريرمعايير الدولية ل("ا المعتمدة من الهيئة ال

   .")المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أســاس مبدأ التكلفة التاريخية ما لم يذكر خالف ذلك ، كما هو موضــح 

  .في السياسات المحاسبية أدناه
الوظيفية للمجموعة وتم تقريب جميع المبالغ وهي العملة  الموحدة بالريال الســــعودي المالية القوائم عرض يتم

   .ألقرب ألف ريال سعودي، مالم يذكر خالف ذلك

المـالي المعتمـدة من الهيئـة الســــعوديــة  للتقريرمعـايير الـدوليـة لل اً المـاليـة الموحـدة وفقـالقوائم يتطلـب إعـداد 
اثناء  بعض األحكاماإلدارة اجراء من  طلبيتللمحاسبين القانونيين استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة. كما 

أو  األحكامالتي تنطوي على درجة عالية من  الحاالت اإلفصــاح عن لقد تم. للمجموعة تطبيق الســياســات المحاســبية
يضــاح اإلالمالية الموحدة في  للقوائمالتي تكون فيها االفتراضــات والتقديرات مهمة بالنســبة  الحاالتعن التعقيد أو 

 .٥رقم 
المطبقة في اعداد هذه القوائم المالية الموحدة تم تطبيقها بصورة  )٤(انظر إيضاح  السياسات المحاسبية الرئيسية

(عقود اإليجار) الذي تم تطبيقه ) ١٦(ثابتة على كافة الفترات المعروضــــة باســــتثناء المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 ).١-٣مرة (انظر إيضاح ألول 

  

 التوحيد أساس    ٢-٢
البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة  (والمشار اليها في اإليضاح  على تشمل القوائم المالية الموحدة للمجموعة

  ). ١٨رقم 

  . تتحقق السيطرة عندما يكون لدى المجموعة:المجموعةالشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها 
على توجيه األنشطة الحالية السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي وجود حقوق تمنح المجموعة المقدرة  -

  ذات العالقة بالشركة المستثمر فيها)
  من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها. متغيرةالتعرض لمخاطر، ولديها حقوق في الحصول على عوائد  -
 لشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.سلطاتها على ا استخدامالمقدرة على  -

، فعندما يكون لدى فتراضبأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييداً لهذا اإل إفتراضوبشكل عام، هناك 
المجموعة أقل من األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين 

ة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، االعتبار كاف
  ويشمل ذلك:

  الترتيب (الترتيبات) التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها. -
 .ىخرالحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األُ  -
 الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.حقوق التصويت  -

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها أو ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشير 
 .مذكورة أعالهإلى وجود تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة ال

رة على الشركة التابعة إلى المجموعة وتتوقف عند فقدان المجموعة يبدأ توحيد الشركة التابعة عند انتقال السيط
 السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج (أو إستبعاد) أصول والتزامات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة التي تم

السيطرة على الشركة  اإلستحواذ عليها (أو إستبعادها) خالل السنة في القوائم المالية الموحدة بدًء من تاريخ انتقال
  التابعة للمجموعة ولحين التوقف عن ممارسة هذه السيطرة.

  

  



  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -المبالغ بآالف الرياالت السعودية (جميع 

 

١٦ 
 

  (تتمة) العامة المحاسبية السياسات - ٢
 أساس التوحيد (تتمة)  ٢-٢

  

وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر يوزع إلى مساهمي الشركة وإلى حقوق الملكية غير  الخسائر إن االرباح أو
المسيطرة. يتم توزيع صافي الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مساهمي الشركة وإلى حقوق الملكية غير 

  المسيطرة حتى لو نتج عن ذلك وجود عجز في حقوق الملكية غير المسيطرة. 
  

تم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشـــركات التابعة كي تتماشـــى ســـياســـاتها المحاســـبية مع عند الضـــرورة، ي
 السياسات المحاسبية للمجموعة.

والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات  اإليراداتو اتلتزامجميع األصول واال إستبعاديتم 
  المجموعة بالكامل عند التوحيد.

التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة على الشركات التابعة 
يتم اعتبارها كمعامالت حقوق ملكية. يتم تعديل القيم الدفترية لحصص المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة 

بأي فرق بين المبلغ الذي تم بموجبة  اإلعترافم لتعكس التغيرات في الحصـــص النســـبية في الشـــركات التابعة.  يت
تعديل حقوق الملكية غير المســــيطرة والقيمة العادلة للعوض المدفوع أو المســــتلم مباشــــرة في حقوق الملكية 

  العائدة لمساهمي الشركة.

لخســـارة عندما تفقد المجموعة الســـيطرة على شـــركة تابعة، يتم إدراج أي مكاســـب أو خســـائر في قائمة الربح أو ا
إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المســـتلم والقيمة العادلة ألي حصـــة محتفظ   )١الموحدة ويتم احتســـابها بالفرق بين (

الشــركة التابعة وأي حقوق ملكية غير  اتالتزامالقيمة الدفترية الســابقة ألصــول (بما في ذلك الشــهرة) و  )٢بها و (
ضمن الدخل الشاملمسيطرة. يتم احتساب جميع المبالغ  المدرجة  المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما  اآلخر سابقاً 

 عاد تصــنيفها إلى قائمة الربح أوأي يالشــركة التابعة بشــكل مباشــر ( اتالتزاملو قامت المجموعة باســتبعاد أصــول و
من حقوق الملكية كما هو محدد / مسموح به في المعايير الدولية للتقرير  ىأُخرالخسارة الموحدة أو نقلها إلى فئة 

المالي المطبقة). إن القيمة العادلة ألي اســتثمار محتفظ به في الشــركة التابعة الســابقة في تاريخ فقدان الســيطرة 
ذ إ)، ٩ي للتقرير المالي رقم (األولي للمحاســبة الالحقة بموجب المعيارالدول اإلعترافتعتبر بمثابة القيمة العادلة عند 

 األولي لالستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك. اإلعتراف، وتعتبر بمثابة التكلفة عند ينطبق
  

  
  

  : المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتها المجموعة - ٣
  

   اإليجارعقود ) ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ١-٣
  

  .اإليجاروالقياس والعرض واالفصاح عن عقود  ثباتالمبادئ المتعلقة باإل )١٦(يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 ) محل المعايير والتفسيرات التالية: ١٦يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

 .اإليجار) عقود ١٧معيار المحاسبة الدولي رقم ( .أ
 ) "تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار".  ٤لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ( تفسير .ب
 الحوافز". –التشغيلي  اإليجار) "عقود ١٥تفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم ( .ج
 ".اإليجار) "تقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد ٢٧تفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم (  . د
  

لجميع عقود  اتلتزامباألصــول واال اإلعترافيوفر المعيار نموذًجا محاســبًيا واحًدا للمســتأجر، يتطلب من المســتأجرين 
 .)١٧( عيار المحاسبة الدولي رقم، وهو ما يمثل تغييرا جوهريا عن مالرئيسية اإليجار
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١٧ 
 

  (تتمة) المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتها المجموعة -٣ 
  

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

بصورة جوهرية عن طريقة المحاسبة ) ال تختلف ١٦إن طريقة محاسبة المؤجر وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
حيث يســتمر المؤجرون في تصــنيف كافة عقود التأجير باســتخدام  )،١٧الســابقة وفًقا لمعيار المحاســبة الدولي رقم (

) كما يميز بين نوعين من عقود التأجير: عقود ١٧نفس مبدأ التصــــنيف الموضــــح في معيار المحاســــبة الدولي رقم (
 التأجير التمويلية.التأجير التشغيلية وعقود 

  

  

  ١٦ المالي رقم للتقريرالمعيار الدولي  تطبيقأثر               
  

األثر  إثباتمع المعدل رجعي الثر طريقة األ ) باعتماد١٦(المالي رقم  المعيار الدولي للتقرير تطبيقب المجموعة قامت
، ٢٠١٨لعام  المقارنةأرقام  يتم تعديللم على ذلك  بناءً و .)٢٠١٩يناير  ١(األولي لمعيار في تاريخ التطبيق االتراكمي لتطبيق 

  والتفسيرات ذات الصلة.) ١٧رقم (سابًقا بموجب معيار المحاسبة الدولي  تكما وردتبقى  حيث
  

مبلغ  على بناءً  مليون ريال سعودي) ٢٬٥٥٦(بمبلغ  ستخداماالحق أصل اختارت المجموعة تسجيل عند التطبيق االولي، 
مع التعديل على  )٢٠١٩يناير  ١( ياألولفي تاريخ التطبيق  مليون ريال سعودي) ٢٬٣٦٧( اإليجارعقد  لتزاماألولي الالقياس 
  . المبقاةاألرباح  دون أي تأثير على ات المدفوعة مقدما و المصاريف المستحقةاإليجار

  

إيجار عقود أنها التي تم تصنيفها سابقا على  اإليجارلعقود األولي في تاريخ التطبيق  اإليجارعقود  اتالتزامإثبات تم 
 اإليجارالحالية لدفعات بالقيمة  اإليجارعقود  اتالتزام). وتم قياس ١٧تشغيلي (حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 

. بلغ المتوسط المرجح لمعدل ٢٠١٩يناير  ١راض اإلضافي للمجموعة كما في تمعدل اإلق استخدامالمتبقية مخصومة ب
  %. ٣٫٩األولي راض اإلضافي في تاريخ التطبيق تاإلق

  

  :٢٠١٨ديسمبر  ٣١ ات اإليجار التشغيلي فيالتزاممع  ٢٠١٩يناير  ١ات عقود اإليجار في التزامفيما يلي تسوية 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :اآلتياختارت المجموعة تطبيق 
  .يجار ذات خصائص مشابهة بصورة معقولةإتطبيق معدل خصم واحد على محفظة عقود  .١
قصيرة  اإليجاربنفس طريقة عقود األولي شهر من تاريخ التطبيق  ١٢التي تنتهي خالل  اإليجارالمحاسبة عن عقود  .٢

 .األجل
 .األوليفي تاريخ التطبيق  ستخداماالالتكاليف األولية المباشرة من قياس أصول حق  إستبعاد .٣
  انهاء. أوكان العقد يحتوي على خيارات تمديد إذا  اإليجارالمتأخر في تحديد مدة عقد اإلدراك  استخدام .٤
  

في إيجار ينطوي على عقد إيجار أو عقد هو عقد الكان إذا عدم إعادة تقييم ما  اختارت المجموعةكوسيلة عملية، 
لجنة  تفسيرو )١٧( رقم تم تقييمه مسبًقا بموجب المعيار المحاسبي الدولي على ماواإلكتفاء ي األولتاريخ التطبيق 

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

  

 ٢٫٥٠١٫٨٢٢  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ات اإليجار التشغيلي كما في التزام
 %٣٫٩  ٢٠١٩يناير  ١متوسط نسبة االقتراض اإلضافي كما في 

 ٢٫٢١٦٫٤٨٤  ٢٠١٩يناير  ١ات اإليجار التشغيلي المخصومة كما في التزام
   : يطرح

 )١٫١٩٢(  ات المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجللتزاماال
 )٧٫٣٥٨(  القيمة منخفضةات المتعلقة بعقود اإليجار لتزاماال

   :يضاف
 ١٥٩٫٤١٤  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١غير المعترف بها في  خيارات التمديد واالنهاء

 ٢٫٣٦٧٫٣٤٨  ٢٠١٩يناير  ١ات عقود اإليجار كما في التزام
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  المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتها المجموعة (تتمة) - ٣
  المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة الصادرة والمطبقة   ٢-٣

بتاريخ تطبيق على المعايير الدولية للتقرير المالي ولجنة التفسيرات التي اعتمدتها المجموعة  ىخراألُ بعض التعديالت 
  جوهري:أثر ولم يكن لها  ٢٠١٩يناير  ١

  التعديالت والتفسيرات

ض یومع تعق لمسبافع دلایا زام -لمالیة" دوات األ) "ا٩م (قللتقرير المالي رلي دولر المعیات على ایالدتع
  سلبي  

لدولي رقم ( بة ا ها أو  -) "منافع الموظفين" ١٩تعديالت على معيار المحاســــ تعديل الخطة أو تقليصــــ
  تسويتها

) "اإلســــتثمارات في المنشــــآت الزميلة والمشــــاريع ٢٨تعديالت على معيار المحاســــبي الدولي رقم (
  المصالح طويلة األجل في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة -المشتركة" 

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

   ٢٠١٧-٢٠١٥التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي للفترة من 
  

  
  الصادرة وغير السارية المفعول بعد ذات الصلة التعديالت اُألخرى للمعايير الدولية للتقرير المالي   ٣-٣

  
  التعديالت والتفسيرات

  تعديالت على مراجع إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي

  )٣تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( –تعريف االعمال 

  )٨) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( –تعريف جوهري 

  
 السياسات المحاسبية الهامة  ملخص - ٤

  عمليات تجميع األعمال   ١-٤
وذلك عندما تنتقل السيطرة للمجموعة. يتم اإلستحواذ طريقة  استخداميتم المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال ب

لألصــول اإلســتحواذ قياس العوض المحول بالقيمة العادلة، التي يتم احتســابها على أنها مجموع القيم العادلة بتاريخ 
التي تكبدتها المجموعة تجاه مالكي الشـــركة المســـتحوذ عليها الســـابقين  اتلتزامالمحولة من قبل المجموعة، واال

لى حقوق الملكية الُمصـدرة للمجموعة مقابل الحصـول على السـيطرة على الشـركة المسـتحوذ عليها. يتم باإلضـافة إ
  عموماً في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها. ستحواذبالتكاليف المتعلقة بعمليات اإل اإلعتراف

من أجل تحملها المالية التي تم  اتزاملتعندما تقوم المجموعة باإلســــتحواذ على أعمال، تقوم بتقييم األصــــول واال
صلة كما في تاريخ  . اإلستحواذالتصنيف والتخصيص المالئم وفقاً لبنود العقد والظروف اإلقتصادية والشروط ذات ال

  في العقد الرئيسي من قبل الجهه المستحوذه. ىأُخرويشمل ذلك فصل المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالية 

بقيمتها  تحملهاالتي تم  اتلتزامباألصـــول المســـتحوذ عليها القابلة للتحديد واال اإلعتراف، يتم ســـتحواذفي تاريخ اإل
  العادلة، باستثناءات محدودة.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤
 عمليات تجميع األعمال (تتمة)  ١-٤

األعمال على أنها الزيادة في مجموع العوض المحول، ومبلغ أي حصص غير مسيطر عليها في  مبدئياً  يتم قياس الشهرة
المســتحوذ عليها، والقيمة العادلة في تاريخ اإلســتحواذ لحصــة حقوق الملكية المحتفظ بها ســابقاً من قبل المجموعة 

ألصول المستحوذ عليها القابلة للتحديد في األعمال المستحوذ عليها (إن وجد) عن صافي المبالغ في تاريخ اإلستحواذ ل
صافي عملية إعادة التقييم  استكمالالمفترض تحملها. وبعد إتمام عملية إعادة التقييم، وفي حال  اتلتزامواال تجاوزت 

التي تم تحملها مجموع العوض المحول، ومبلغ أي  اتلتزامالقيمة العادلة لألصول القابلة للتحديد المستحوذ عليها واال
المستحوذ عليها، والقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ لحصة حقوق الملكية المحتفظ األعمال حصص غير مسيطرة في 

ما تم  بإعادة تقييم إذا  بها ســـــابقاً من قبل المجموعة في األعمال المســــتحوذ عليها (إن وجدت)، تقوم المجموعة 
التي تم تحملها بالشــكل الصــحيح ويتم مراجعة اإلجراءات  اتلتزامبكافة األصــول المســتحوذ عليها وكافة اال فاإلعترا

  .ستحواذالمستخدمة في قياس المبالغ المعترف بها في تاريخ اإل

صافي األصول المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول عنده ا يتم إذا ما زالت نتيجة إعادة التقييم تظهر زيادة في 
  الموحدة.الربح أو الخسارة ضمن قائمة  تفاضليبسعر بربح  من صفقة شراء  اإلعتراف

  

القيمة. ولغرض فحص  نخفاضالمبدئي، تقاس الشــــهرة بالتكلفة مطروحاً منها الخســـــائر المتراكمة إل اإلعترافبعد 
سيتم توزيعها على وحدات مولدة للنقد  ،ستحواذالقيمة للشهرة المكتسبة من تجميع األعمال ومن تاريخ اإل إنخفاض

المستحوذ عليها قد تم تخصيصها  اتلتزامأو اال ىخرمتوقع أن تستفيد من الدمج بغض النظر عما إذا كانت األصول األُ 
  لتلك الوحدات.

إذا لم يتم توزيع الشهرة المكتسبة على الوحدات المولدة للنقد المحددة بسبب عدم اكتمال االحتساب المبدئي، فلن 
القيمة تمكن المجموعة من توزيع القيمة  نخفاضقيمة الشــهرة المبدئية إال إذا توفرت مؤشــرات إل إنخفاضيتم فحص 

عة الوحدات المولدة للنقد التي متوقع أن تســـتفيد من منافع الدفترية للشـــهرة على الوحدات المولدة للنقد أو مجمو
شهرة على الوحدة المولدة للنقد وتم  جزء من عمليات هذه الوحدة فإن الشهرة  إستبعاددمج األعمال. أينما تم توزيع 

 إســتبعادالمرتبطة بالعملية المســتبعدة ســوف تظهر ضــمن القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو الخســارة من 
على قيمة مماثلة للعملية المســـتبعدة  بناءً هذه العملية. إن الشـــهرة المســـتبعدة في مثل هذه الظروف يتم قياســـها 

  والجزء المتبقي من الوحدة المولدة للنقد.

صول  صافي أ سبية في  إن حقوق الملكية غير المسيطرة التي تمثل حصة ملكية حالية وتخول مالكيها امتالك حصة تنا
أة في حالة التصــفية يمكن قياســها بشــكل أولي إما بالقيمة العادلة أو بالحصــة التناســبية لحقوق الملكية غير المنشــ

 قياس في المبالغ المعترف بها لصـــافي األصـــول القابلة للتحديد في المنشـــأة المســـتحوذ عليها. يتم اختيار المســـيطرة
حدة. ويتم قياس األنواع األُ  كل معاملة على  بالقيمة العادلة أو وفق  ىخرأســـــاس  لحقوق الملكية غير المســــيطرة 

  .كما ينطبق، ىخرالمالي األُ  المحددة  في المعايير الدولية للتقريراألسس 
  

صنيفه إما كحقوق ملكية أو  ستحواذ(ان وجد) بقيمته العادلة في تاريخ اإلدفع سيمقابل محتمل أي يتم قياس  ويتم ت
مالي بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في  التزامك المصــــنفالمقابل المحتمل ومالي. يتم الحقاً إعادة قياس  التزامك

القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. وفي الحالة التي يتم فيها تصنيف المقابل المحتمل على أنه حقوق 
  ضمن حقوق الملكية. تها الحقاً تسوي ملكية عندها ال ُيعاد قياسه ويتم المحاسبة عن

عندما تتم عملية تجميع األعمال على مراحل، يتم قياس حصــــة المجموعة في حقوق الملكية المحتفظ بها ســــابقاً في 
بما ينتج من مكســـب أو خســـارة، إن  اإلعتراف، ويتم ســـتحواذالمنشـــأة المســـتحوذ عليها بالقيمة العادلة في تاريخ اإل

ربح أو الخســارة الموحدة. إن المبالغ الناشــئة عن الحصــص في المنشــأة المســتحوذ عليها قبل تاريخ وجدت، في قائمة ال
سارة الموحدة في حال اإلستحواذ  صنيفها إلى قائمة الربح أو الخ شامل اآلخر يتم إعادة ت سابقاً في الدخل ال والمدرجة 

  تلك الحصص. إستبعادكانت هذه المعالجة مالئمة فيما لو تم 
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -المبالغ بآالف الرياالت السعودية (جميع 
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 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) ملخص - ٤
 عمليات تجميع األعمال (تتمة)  ١-٤

إذا لم تكتمل المحاســبة المبدئية لتجميع األعمال حتى نهاية فترة التقرير والتي تشــكل الفترة التي حدث فيها التجميع، 
المالية الموحدة. خالل فترة فتقوم المجموعة بعرض البنود التي لم تكتمل عملية احتســـابها بقيمة مؤقتة في القوائم 

 ســتحواذ، يتم تعديل القيمة المؤقتة المعترف فيها بتاريخ اإلســتحواذقياســها، والتي ال تزيد عن مدة ســنة من تاريخ اإل
تاريخ  نت موجودة في  كا قائق والظروف التي  ها حول الح مات التي تم الحصــــول علي بأثر رجعي لكي تعكس المعلو

من ذلك التاريخ. خالل فترة إعتباراً بأن ذلك ســــيكون مؤثراً على قياس المبالغ المعترف بها االســــحتواذ وإذا تم التأكد 
إضافية إذا تم الحصول على معلومات جديدة حول وجود حقائق  اتالتزامبأصول أو  اإلعترافالقياس تقوم المجموعة ب

إعتباراً من  اتلتزامباألصــول أو اال عترافاإلوإذا تبين أن ذلك ســينتج عنه  ســتحواذأو ظروف كانت موجودة في تاريخ اإل
ها حول الحقائق  كانت تســــعى ل تاريخ. وتنتهي فترة القياس بمجرد حصــــول المجموعة على المعلومات التي  ذلك ال

  ، أو بمجرد علمها بعدم إمكانية الحصول على معلومات أكثر.ستحواذوالظروف التي ُوجدت في تاريخ اإل
  

  في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  ستثماراتاإل ٢-٤
  

الشركة الزميلة هي شركة تمارس المجموعة عليها تأثيراً هاماً وليست مسيطرة أو لديها سيطرة مشتركة عليها. التأثير 
الهام هو قدرة المجموعة على المشــاركة في القرارات والســياســات المالية والتشــغيلية في الشــركة المســتثمر بها، 

  سيطرة مشتركة على تلك السياسات. أو والتعتبر سيطرة
المشروع المشترك هو ترتيب مشترك والذي يكون بموجبه للمجموعة سيطرة مشتركة على ذلك الترتيب كما أن لديها 
الحق في صــافي أصــول الترتيب المشــترك. الســيطرة المشــتركة هي المشــاركة التعاقدية المتفق عليها للســيطرة على 

فقط عندما تتطلب قرارات بشأن األنشطة ذات الصلة الموافقة باإلجماع من األطراف المشاركين الترتيب، والتي تتواجد 
بنســـبة من حق  –بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر  –في الســـيطرة. إن االعتبارات في تحديد التأثير الهام هي االحتفاظ 

اثلة في الشـــركة المســـتثمر فيها، التصـــويت للشـــركة المســـتثمر فيها، التمثيل في مجلس اإلدارة أو جهات حوكمة مم
، ىخرالمشــاركة في صــنع الســياســات، بما في ذلك المشــاركة في القرارات المتعلقة بتوزيعات االرباح أو التوزيعات األُ 

أو توفير المعلومات التقنية اإلداريين مر فيها، تبادل الموظفين ثالمســـتوالمنشـــأة المعامالت الجوهرية بين المجموعة 
 . األساسية

في الشــركات الزميلة أو المشــاريع المشــتركة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة  ســتثماراتتتم المحاســبة عن اإل
زميلة أو الباالســــتثمار في الشــــركات  اإلعترافيتم  .طريقة حقوق الملكية. وفقا لطريقة حقوق الملكية اســــتخدامب

بحصـــة المجموعة لإلعتراف دئيا بالتكلفة ويتم تعديله الحقا مشـــتركة في قائمة المركز المالي الموحدة مبالالمشـــاريع 
في  إنخفاضفي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة أو المشاريع المشتركة مطروحاً منها أي 

ميلة أو إضـــافة إلى ذلك، في حالة اثبات أي تغير مباشـــرًة ضـــمن حقوق ملكية الشـــركة الز. ســـتثماراتقيمة صـــافي اإل
المشــروع المشــترك، تقوم المجموعة بإثبات حصــتها في أي تغيرات، عندما ينطبق ذلك، في قائمة التغيرات في حقوق 

شاريع المشتركة عن حصة ملكيتها   .الموحدة الملكية شركات الزميلة أو الم سائر ال عندما تزيد حصة المجموعة في خ
ضمن أي حصص طويلة  شركات الزميلة أو المشاريع المشتركة (التي تت شكل جزءاً من األجلفي تلك ال ، في جوهرها، ت

بحصتها في الخسائر  اإلعترافعن  صافي استثمار المجموعة في شركات زميلة أو مشاريع مشتركة)، تتوقف المجموعة
  اإلضافية. 

قانونية أو  اتالتزامفقط إلى الحد الذي يكون فيه لدى المجموعة  اتالتزامكوإثباتها بالخســـائر اإلضـــافية  اإلعترافيتم 
  متوقعة أو قامت بتسديد دفعات بالنيابة عن الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة. 

الخســائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشــركة الزميلة أو المشــروع المكاســب أو  إســتبعاديتم 
  المشترك بقدر حصة المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤
 اإلستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة (تتمة)  ٢-٤

  

ســـتثمارات  في الشـــركات الزميلة أو المشـــاريع المشـــتركة وفق طريقة حقوق الملكية بدءاً من تتم المحاســـبة عن اإل
التاريخ الذي أصــبحت فيه الشــركة المســتثمر بها شــركة زميلة أو مشــروع مشــترك. عند اإلســتحواذ على االســتثمار في 

عة من صــافي القيمة العادلة شــركة زميلة أو مشــروع مشــترك، فإن أي زيادة في تكلفة االســتثمار على حصــة المجمو
  تدرج ضمن القيمة الدفترية لالستثمار. والتي لألصول وااللتزامات القابلة للتحديد يتم اإلعتراف بها كشهرة، 

القابلة للتحديد عن تكلفة  اتلتزامالزيادة في حصــــة المجموعة في صــــافي القيمة العادلة لألصــــول واالإثبات يتم 
 . ستحواذاالستثمار، بعد إعادة التقييم، مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في سنة اإل

في  إنخفاضبأية خســـارة  اإلعترافيتم تطبيق متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي لتحديد ما إذا كان من الضـــروري 
في  ر یة لالستثمارفتدلالقیمة ار ختبايتم إموعة في شـــركة زميلة أو مشـــروع مشـــترك. القيمة فيما يتعلق باســـتثمار المج

  ).٢-١-٥إيضاح رقم (في ورة کذلمافقاً للسیاسة ولقیمة ض انخفاد ایدلتحرك مشتروع مشأو میلة زکة رش
طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي يتوقف فيه االستثمار عن كونه شركة زميلة أو  استخدامتتوقف المجموعة عن 

  مشروع مشترك، أو عندما يتم تصنيف االستثمار كمحتفظ به للبيع. 

شركة زميلة أو مشروع مشترك  المجموعة باستخدام طريقة  مع استمرارعندما تقوم المجموعة بتخفيض حصتها في 
تصــنيف المكســب أو الخســارة المثبت ســابقاً ضــمن الدخل الشــامل اآلخر والمتعلق  مجموعةالتعيد حقوق الملكية، ف
تضمن إستبعاد يمكسب والخسارة الفي قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، إذا كان في حصة الملكية، بذلك اإلنخفاض 

  األصول أو االلتزامات ذات العالقة.

باألرباح  اإلعترافمشروع مشترك للمجموعة، يتم  مع شركة زميلة أوعندما تقوم أي منشأة ضمن المجموعة بالتعامل 
والخسائر الناتجة من المعامالت مع الشركة الزميلة أو المشروع المشترك في القوائم المالية الموحدة للمجموعة فقط 

  بقدر حصص الملكية في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الغير مملوكة من قبل المجموعة.
 اإليراداتب اإلعتراف  ٣-٤

على أساس العوض المحدد في العقد مع العميل وتستثنى المبالغ التي يتم تحصيلها نيابة عن أطراف اإليراد يتم قياس 
  عند تحويل السيطرة على المنتجات أو الخدمات المقدمة للعميل. اإليرادات. تعترف المجموعة بىأُخر

عن طريق  لتزامبأداء االيعتمد على الوفاء ونقطة زمنية أو على مدى زمني يكون إما عند  اإليراداتب اإلعترافتوقيت 
  تحويل السيطرة على السلع أو خدمات إلى العميل.

 بإثباتالمجموعة بعض العمالء، تقوم من تحصيل العندما يكون لدى الشركة درجة عالية من عدم التأكد في إمكانية 
  تحصيل.الفقط عند اإليرادات 

شكل  ستحقق المجموعة إيرادات، ب سا سوم أ سوم الربط البياني، ور سائل، والبيانات، ور ي من خدمات المكالمات، والر
  .. يمكن بيع المنتجات والخدمات بشكل منفصل أو بشكل باقاتاألجهزةالتأسيس ومبيعات 

  األداء اتالتزامطبيعة وتوقيت الوفاء ب                    المنتجات والخدمات
 رادإلیبا اإلعترافب عةولمجما ومتق .والبيانات والرسائلاإلتصال االتصاالت خدمة تشمل خدمات   تصاالتاالخدمات 

  ).للعمیا لقب نم لفعليا دامستخاإل(أي عند  تمادلخاهذه  میدتق میت مادعن
 اإلعترافالترتيبات التي تشمل منتجات وخدمات متعددة يتم فصلها إلى عناصر منفردة ويتم    الباقات

على أساس القيمة العادلة (أسعار البيع المنفردة) للعناصر المنفردة من خالل توزيع  اإليراداتب
إجمالي المقابل المادي للترتيب بين العناصر المنفردة على أساس القيمة النسبية ألسعار بيع 

  العناصر المنفردة. تعتبر العناصر قابلة للفصل إذا كانت ذات قيمة منفصلة للعميل.

عندما يتم تحويل السيطرة على األجهزة إلى العميل. عادة يحدث  اإليراداتتعترف المجموعة ب  األجهزة 
  هذا في بداية العقد عند حيازة العميل للجهاز.

ها إســتالمالمجموعة في بأحقية في أدوات حقوق الملكية عند اإلقرار  ســتثماراتبتوزيعات األرباح من اإل اإلعترافيتم 
 يمكن قياسها بشكل موثوق به). اإليراداتالمحتمل أن المنافع االقتصادية ستتدفق للمجموعة، و (إذا كان من
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤

 )١-٣أنظر إيضاح  - ٢٠١٩يناير  ١(السياسة المطبقة من  اإليجارعقود  ٤-٤
  المجموعة كمستأجر

 اســتخدام" الذي يمثل حق المجموعة في ســتخداماالحق أصــل ، تقوم المجموعة بإثبات "اإليجارفي تاريخ بداية عقد 
  .اإليجارالمجموعة بالقيام بدفعات  التزامالذي يمثل  اإليجارعقد  التزامواألصل محل العقد، 

 اإليجارعقد  لتزاماألولي البالتكلفة (مبلغ القياس  ستخداماالألصل حق األولي يتم القياس  اإليجارفي تاريخ بداية عقد 
مستلمة، أي تكاليف إيجار ناقصا أي حوافز  اإليجارقبل تاريخ بداية عقد أو تمت في  اإليجارمعدل بأي دفعات لعقد 

إعادة الموقع الذي  وأمباشرة أولية متكبدة، تقدير للتكاليف التي سيتم تكبدها في تفكيك وإزالة األصل محل العقد 
     ). اإليجارإعادة األصل نفسه الى الحالة المطلوبة وفقا ألحكام وشروط عقد  أواألصلية يوجد فيه األصل الى الحالة 

نموذج التكلفة (التكلفة مطروحا منها أي  استخدامب ستخداماال، يتم قياس أصل حق اإليجاربعد تاريخ بداية عقد 
  ). اإليجارعقد  لتزامالوأي مجمع خسائر هبوط في القيمة ومعدلة بأي إعادة قياس  استهالكمجمع 

  

غير المدفوعة في ذلك التاريخ،  اإليجاربالقيمة الحالية لدفعات  اإليجارعقد  التزاميتم قياس  اإليجارفي تاريخ بداية عقد 
وبخالف ، إذا كان يمكن تحديد ذلك المعدل بسهولة، اإليجارمعدل الفائدة الضمني في عقد  استخدامويتم خصمها ب

  اإلضافي للمجموعة كمعدل خصم.ض اإلقترامعدل  استخداميتم ذلك 
  

  بما يلي: اإليجارعقد  التزام، يتم قياس اإليجاربعد تاريخ بداية عقد 
  .اإليجارعقد  التزامالفائدة على لتعكس  ةالدفتريالقيمة زيادة  ) أ( 
 .اإليجاردفعات القيمة الدفترية لتعكس تخفيض  ) ب( 
 اإليجاردفعات لتعكس ، أو اإليجارأي إعادة تقييم أو تعديالت لعقد القيمة الدفترية لتعكس إعادة قياس  ) ج( 

  الثابتة في جوهرها المعدلة.
". ومع ذلك، إذا تم تخفيض المبلغ ستخداماالحق ألصل كتسوية " اإليجارعقد  التزاممبلغ إعادة قياس  إثباتيتم  

، فيجب إثبات أي اإليجارعقد  التزامفي قياس  نخفاض" إلى الصفر، وهناك مزيد من اإلستخداماالحق ألصل الدفتري "
  مبلغ متبقي من إعادة القياس في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

قصيرة األجل التي  اإليجارلعقود  اإليجارعقد  اتالتزامو ستخداماالبأصول حق  اإلعترافعدم  تطبيق اختارت المجموعة
المرتبطة بهذه العقود  اإليجاربمدفوعات  اإلعترافشهًرا أو أقل وإيجارات األصول منخفضة القيمة. يتم  ١٢تبلغ مدتها 

  .اإليجاركمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة 

 المجموعة كمؤجر

) ال تختلف بصورة جوهرية عن طريقة المحاسبة ١٦رقم (إن طريقة محاسبة المؤجر وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 
نفس مبدأ  استخدامفي تصنيف كافة عقود التأجير ب تستمر المجموعةحيث  )،١٧وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (

تأثير  )١٦، وبالتالي لم يكن للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()١٧التصنيف الموضح في معيار المحاسبة الدولي رقم (
  على عقود االيجار عندما تكون المجموعة كمؤجر.

ملكية األصل ل العائدةالمخاطر والمنافع  كافةما يقارب  ينقليصنف عقد االيجار على انه عقد ايجار تشغيلي اذا كان ال 
ة القسط الثابت يتم اإلعتراف بإيراد التأجير التشغيلي في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس طريقمحل العقد. 

يجب إضافة كافة التكاليف المباشرة في الحصول على عقد ايجار تشغيلي الى المبلغ الدفتري على فترة اإليجار. كما 
لألصل محل العقد واثبات تلك التكاليف على انها مصروف على مدة عقد االيجار بنفس األساس المستخدم في دخل 

الحوافز يعترف بها كتخفيض إليراد التأجير على أساس القسط الثابت، إال إذا كان . إن اجمالي المنافع من عقد االيجار
  هناك أساسا آخر يمثل بشكل أفضل الفترة الزمنية التي يتم خاللها استنفاذ المنافع االقتصادية لألصل المؤجر.

دل صافي استثمار المجموعة بمبلغ يعا كمستحقات عقود ايجاريتم تسجيل المبالغ المستحقة من اإليجارات التمويلية 
كإيراد جزء ) ٢(لمبلغ األصلي جزء لتسديد ا )١الى جزئين: ( دفعة اإليجار المستحقة التحصيل وتقسمفي عقد التأجير. 

تمويل لتعويض المجموعة عن استثمارها وخدماتها. يتم إدراج التكاليف اإلضافية المرتبطة مباشرة بعملية التفاوض 
  العقد. منض مبلغ إيراد التمويل يتخفوبالمقابل يتم المبالغ المستحقة  بشأن عقد التأجير ضمن
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -المبالغ بآالف الرياالت السعودية (جميع 

 

٢٣ 
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤

  العمالت األجنبية ٥-٤
الشــركة األم).  –الســعودية  تصــاالتاالتم عرض المعلومات واإليضــاحات بالريال الســعودي (العملة الوظيفية لشــركة 

عملة البيئة اإلقتصــــادية  التي تعرف على انهاوبالنســــبة لكل منشــــأة تابعة، تقوم المجموعة بتحديد العملة الوظيفية، 
تلك  اســـتخدامب تابعة الرئيســـية التي تعمل فيها المنشـــأة، ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشـــأة

  العملة الوظيفية. 

عة للمجموعة، يتم  تاب كل منشـــــأة  ية ل مال عداد القوائم ال ند إ لة  اإلعترافع بالمعامالت التي تتم بعمالت غير العم
الوظيفية للمنشأة (عمالت أجنبية) بأسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت. في نهاية كل فترة مالية، يتم إعادة تحويل 

ر الصــرف الســائدة بذلك التاريخ. إن البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة البنود النقدية المســجلة بعمالت أجنبية بأســعا
العادلة والمصــــنفة بعمالت أجنبية يتم إعادة ترجمتها باألســــعار الســــائدة بتاريخ تحديد القيمة العادلة. أما البنود غير 

الخسارة الناتج عن ترجمة البنود أو لربح النقدية التي تقاس وفقاً للتكلفة التاريخية بعمالت أجنبية فال يعاد ترجمتها. إن ا
الخســــارة الناتج عن التغير في القيمة  أوالربح  إثباتغير النقدية والمقاســــة بالقيمة العادلة يتم معاملتها بما يتفق مع 

  العادلة للبند ذو الصلة.

بالفروقات الناتجة عن ترجمة البنود النقدية في حســـــاب ربح أو خســـــارة الفترة التي تنشـــــأ في ظروف  اإلعترافيتم 
  محدودة.

حدة،  ية المو مال مأصــــول ويتم ترجمة لغرض العرض في القوائم ال يال  اتالتزا عة إلى الر ية للمجمو يات األجنب العمل
والمصــاريف وفقاً لمتوســط  اإليراداتتم ترجمة بنود أســعار الصــرف الســائدة في تاريخ التقرير. وي اســتخدامالســعودي ب

أســعار الصــرف لفترة التقرير، إال إذا حدث تقلب بشــكل جوهري في أســعار الصــرف خالل الفترة، وفي هذه الحالة، يتم 
بها  في الدخل الشــامل  اإلعترافأســعار الصــرف بتواريخ المعامالت. فروقات الترجمة الناتجة، إن وجدت، يتم  اســتخدام

  اآلخر وحقوق الملكية بشكل تراكمي (أخذاً بالحسبان حصة حقوق الملكية غير المسيطرة). 

يتضــمن فقدان   ســتبعادحصــة المجموعة بالكامل في عملية أجنبية، أو أن اإل إســتبعادأي عملية أجنبية ( إســتبعادعند 
مشترك أو شركة زميلة تشتمل على جزئي في مشروع  إستبعادالسيطرة على شركة تابعة تشمل على عملية أجنبية، أو 

صل مالي)، فإن جميع فروقات الترجمة المتراكمة في حقوق الملكية بالنسبة لتلك  صبح الحصة المبقاة أ عملية أجنبية ت
  العملية المتعلقة بمساهمي الشركة يتم إعادة تصنيفها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

ات الجزئية للشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة التي ال ينتج عنها فقدان المجموعة للتأثير ستبعادبالنسبة لجميع اإل 
المهم أو الســـيطرة المشـــتركة، يتم إعادة تصـــنيف الحصـــة التناســـبية لفروقات الترجمة المتراكمة إلى قائمة الربح أو 

  الخسارة الموحدة. 

 المنح الحكومية ٦-٤
ة إال عند وجود درجة معقولة من التأكد بأن المجموعة ســتلتزم بالشــروط المرتبطة بها بالمنح الحكومي اإلعترافال يتم 

  وأنها ستستلم هذه المنح. 

يتم اإلعتراف بالمنح الحكومية في قائمة الربح أو الخســـارة الموحدة على أســـاس منتظم على مدى الفترات التي تقوم 
تكلفة التي تهدف المنح لتعويضها. وتحديداً، فإن المنح الحكومية المجموعة فيها باإلعتراف بالمصاريف ذات العالقة بال

شراء أو إنشاء أو تملك أصول غير متداولة يتم اإلعتراف بها  شرطها األساسي في أن يكون على المجموعة  التي يتمثل 
على أســـاس منتظم كإيرادات مؤجلة في قائمة المركز المالي الموحدة وتحويلها إلى قائمة الربح أو الخســـارة الموحدة 

  ومعقول على مدى األعمار اإلنتاجية لألصول ذات العالقة. 

ـــاريف أو خســـائر متكبدة فعًال أو كدعم مالي فوري من  عندما تحصـــل المجموعة على منح حكومية كتعويض عن مص
  تستحق فيها.بها ضمن ربح أو خسارة الفترة التي  اإلعترافدون تكبد أي تكاليف مستقبلية متعلقة بها، حينها يتم 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤

  منافع الموظفين ٧-٤

  نهاية الخدمةومكافأة تكاليف منافع التقاعد  ١-٧-٤

ستحقاقها. يتم معاملة الدفعات اإلشتراكات يتم تحميل دفعات المساهمات بموجب برامج  المحددة كمصاريف عند ا
كدفعات لبرامج اشــــتراكات محددة حيث أن  قاعد المنفذة من قبل الجهات الرســــمية  مبموجب برامج الت  اتالتزا

  المجموعة بموجب هذه البرامج تعادل تلك الناتجة عن برامج االشتراكات المحددة. 

سنوياً نهاية الخدمة مكافأة يحتسب مخصص  سطة اكتواري وفقاً لطريقة تكلفة الوحدة المتوقعة كما  للموظفين  بوا
التي تعمل بها  في الدول العملمع األخذ في اإلعتبار نظام  "منافع الموظفين") ١٩ينص معيار المحاســــبة الدولي رقم (

  المنفعة. لتزامبالمخصص بناًء على القيمة الحالية ال اإلعتراف. يتم الشركات التابعة

لزيادة الرواتب  المعدل اإلضــافيإفتراضــات لمتوســط  اســتخدامالمنفعة المحددة ب لتزاماليتم احتســاب القيمة الحالية 
ات المستخدمة على أساس ثابت فتراضالموظفين ومعدل الخصم المناسب. يتم احتساب اإل سنوات خدمةومتوسط 

د معدالت الخصم يتحدفيتم وألن الممكلة ليس لديها سوق عميقة للسندات، لكل فترة وتعكس أفضل تقدير لإلدارة. 
ناًء  ئد ا المعلومات المتوفرة علىب ية لعوا ندات الحكوم ها مع فترة لســــ قاق كة والتي تتوافق فترة اســــتح في الممل

 .التقرير تاريخاالستحقاق المقدرة اللتزام المنفعة المحددة كما في 

ات فتراضكتوارية والناتجة عن التغيرات في اإلالذي يشتمل على المكاسب والخسائر اإل اتملتزاإن إعادة قياس صافي اال
. ال يتم إعادة تصــنيف عمليات اآلخربها مباشــرة ضــمن بنود الدخل الشــامل  اإلعترافالمســتخدمة في االحتســاب، يتم 

  إعادة القياس إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترات الالحقة.

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

 تاريخ تعديل البرنامج أو تقليص األيدي العاملة، و -

  تكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقةبإثبات تاريخ قيام المجموعة  -

أو أصــول المنافع المحددة. تقوم  اتالتزاممعدل الخصــم إلى صــافي  اســتخدامب مصــروف الفائدة صــافي يتم احتســاب
" و"المصـــاريف العمومية اإليراداتالمنافع المحددة ضـــمن "تكلفة  التزامالمجموعة بإثبات التغيرات التالية في صـــافي 

  واإلدارية" و"المصاريف البيعية والتسويقية" في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة (حسب وظيفتها):

تكاليف الخدمات الحالية وتكاليف الخدمات الســابقة واألرباح والخســائر الناتجة تكاليف الخدمات التي تتضــمن  -
  عن عمليات تقليص األيدي العاملة وعمليات السداد غير الروتينية.

 التمويلية. اإليراداتأو  مصاريف الفائدةصافي  -

  ىخرمنافع الموظفين قصيرة األجل وطويلة األجل األُ  ٢-٧-٤

تب، واإلجازة الســــنوية واإلجازة عن  لتزامباال اإلعترافيتم  باألجور والروا المنافع المســــتحقة للموظفين والمتعلقة 
التي يتم فيها تقديم الخدمة المتعلقة بها وكذلك المبلغ غير المخصـــوم للمنافع المتوقع دفعها  الفترة المرضـــية خالل

ين قصــــيرة األجل بالمبلغ غير المخصــــوم المعترف بها والمتعلقة بمنافع الموظف اتلتزاممقابل تلك الخدمة. تقاس اال
  والمتوقع أن يتم دفعه مقابل الخدمة المقدمة. 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤

 الزكاة والضريبة  ٨-٤

  الزكاة ١-٨-٤

 وفقاً  المالية الموحدة في قوائمها الزكوي الوعاء أســـاس على الزكاة مخصـــص وتســـجيل باحتســـاب المجموعة تقوم
الربط الزكوي النهائي خالل فترة  عن الناتجة التعديالت تســــجيل ويتم في المملكة العربية الســــعودية. ألنظمة الزكاة

  .("الهيئة") والدخل للزكاة الهيئة العامة من الربط هذا اعتماد فيها يتم التي التقرير
  

  الضرائب الحالية والمؤجلة ٢-٨-٤
خارج المملكة العربية الســـعودية وفقاً لقوانين الضـــريبة يتم احتســـاب الضـــريبة المرتبطة بالشـــركات المســـتثمر فيها 

  السائدة في تلك البلدان.
على الفروقات  تطبقو لتزاماالطريقة  اســـتخداميتم احتســـاب مخصـــص ضـــريبة الدخل المؤجلة للمنشـــآت األجنبية ب

ضريبية لألصول واال سنة المالية للتقرير بين القواعد ال وقيمها الدفترية ألغراض التقارير  اتلتزامالمؤقتة كما في نهاية ال
وأصول الضرائب المؤجلة وفقاً لمعدالت الضريبة المتوقع تطبيقها في الفترة التي يتم فيها  اتالتزامالمالية. ويتم قياس 

  .باألصل اإلعترافأو  لتزاماالتسوية 
للضريبة في المستقبل خاضعة بالقدر الذي يحتمل أن تتوفر فيه أرباحاً للمنشآت األجنبية بالضريبة المؤجلة  اإلعترافيتم 

كافية يمكن  ية  باح ضــــريب مالي اســــتخدامووجود أر قديرات األداء ال قاء الفروقات المؤقتة ويتطلب ذلك تبني ت ها ل
ضريبية المؤجلة. يتم  إثباتالمستقبلي للمنشأة األجنبية التي تم فيها  ضريب اتلتزامباال اإلعترافاألصول ال ة المؤجلة يال

بضــريبة الدخل الحالية ضــمن قائمة الربح والخســارة  اإلعترافعموماً لجميع الفروقات المؤقتة الخاضــعة للضــريبة. يتم 
   الموحدة.

  

  الممتلكات والمعدات  ٩-٤
وخســــائر  المتراكم ســــتهالكاالتعرض الممتلكات والمعدات في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة ناقصــــاً مجمع 

    في القيمة المتراكمة. نخفاضاإل
ومعداتها جميع النفقات المتكبدة إلى نقطة ربط العميل، بما في ذلك أتعاب المقاولـــين  تصاالتاالتشمل تكلفة شبكة 

  والمواد والعمالة المباشرة، حتى تاريخ وضع هذه األصول في الخدمة.
هذه األصول  استهالكبها. يبدأ اإلعتراف في القيمة تم  إنخفاضأي خسائر  تسجل األصول قيد اإلنشاء بالتكلفة ناقصاً 

  الذي أنشئ من أجله. ستخداملال عندما يكون األصل جاهزاً 
  عندما يكون ألجزاء بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة.

بتلك األجزاء  اإلعترافت والمعدات (ما عدا األراضــــي)، تقوم المجموعة بعندما يتم اســــتبدال أجزاء هامة من الممتلكا
على قائمة الربح أو الخســـارة  ىخري محدد. تحمل جميع تكاليف اإلصـــالح والصـــيانة األُ إفتراضـــكأصـــول فردية لها عمر 

باســــتثناء القدر الذي تزيد فيه من اإلنتاجية أو تطيل من العمر اإلنتاجي  الموحدة خالل فترة التقرير التي تكبدت بها، 
  لألصل، وعندئذ يتم رسملتها. 

ضي، ب ستهالكااليتم احتساب  ستثناء األرا ت على مدى طريقة القسط الثاب استخدامبهدف تخفيض تكلفة األصول، با
ه أو عند عدم توقع إســــتبعادببند من بنود الممتلكات والمعدات عند اإلعتراف اإلنتاجية المقدرة لها. يتم إلغاء  األعمار

أو إلغاء  إســتبعادالمســتمر له. تحدد المكاســب أو الخســائر الناتجة من  ســتخداماالاية  منافع اقتصــادية مســتقبلية من 
بها في قائمة  اإلعترافبالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم بالممتلكات والمعدات  اإلعتراف
  . ىخرالمصاريف األُ اإليرادات أو الخسارة الموحدة  ضمن  الربح أو

لممتلكات والمعدات في نهاية كل ســنة مالية ويتم ا ســتهالكيتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلفتراضــي وطريقة ا
  دعت الحاجة لذلك.إذا تعديلها، 
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   )عدا الشهرة(األصول غير الملموسة  ١٠-٤

 نخفاضاإلطفاء المتراكم وخســائر اإل تعرض األصــول غير الملموســة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة ناقصــاً 
ـــول غير الملموســـة المســـتحوذ عليها من عملية تجميع  القيمة العادلة األعمال المتراكم في القيمة. تمثل تكلفة األص

. يتم تقييم األعمار اإلنتاجية لألصـــول غير الملموســـة على أنها إما محددة أو غير محددة. يتم إطفاء اإلســـتحواذبتاريخ 
، ويتم مراجعة العمر اإلنتاجي اإلقتصــــاديةى مدى أعمارها اإلنتاجية األصــــول غير الملموســــة ذات األعمار المحددة عل

  المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل سنة مالية، مع أخذ تأثير أية تغييرات في التقديرات على أساس مستقبلي. 

ود إنخفاض في ال يتم إطفاء األصـــول غير الملموســـة التي ليس لها عمر محدد، بل يتم اختبارها ســـنوياً للتأكد من وج
سنوياً وذلك للتأكد فيما اذا كان  قيمتها، يتم مراجعة العمر اإلفتراضي لألصول غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد 
ما يؤيده، ويعتبر أثر التغيير من عمر محدد إلى عمر غير محدد  التقييم الذي تم إجراؤه للعمر اإلفتراضــــي اليزال هناك 

  كتعديل مستقبلي. 

  الحاسب اآلليبرامج  ١-١٠-٤

يتم رســــملة تراخيص برامج الحاســــب اآللي على أســــاس التكاليف التي تم تكبدها عند شــــراء برنامج معين وتهيئته 
. يحمل اإلطفاء في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ستخداملال

 .تخدامسلالمن تاريخ إتاحة البرنامج إعتباراً 

 رسوم الترخيص والطيف الترددي ٢-١٠-٤

الســتخدام تلك الرخص  يتم تحديد فترات إطفاء رســوم الترخيص والطيف الترددي على أســاس مدة الترخيص الســارية
وشــروط تجديد الترخيص وفيما إذا كان الترخيص يعتمد على تقنيات معينة. يحمل اإلطفاء على قائمة  والطيف الترددي

خدمات الشبكة ذات  تصبح عندماالربح أو الخسارة الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة 
  .متاحة لإلستخدام الصلة

  غير القابلة لإللغاء ستخداماال حقوق ٣-١٠-٤

لفترة ه اســــتخدامجزء من ســــعة كابالت النقل األرضــــي أو البحري الذي تم منح حق  اســــتخداميتعلق هذا البند بحق 
غير القابلة لإللغاء بالتكلفة كأصل عندما يكون لدى المجموعة الحق المحدد  ستخداماالبحقوق  اإلعترافمحددة.  يتم 

جزء محدد من األصـــل المعني، التي تتكون عموماً من األلياف البصـــرية أو أصـــول النطاق  ســـتخدامغير القابل لإللغاء ال
اإلنتاجي  لألصــل المعني. ويتم إطفاؤها بطريقة القســط الثابت على  ألغلبية العمر ســتخداماالالعريض، وتمتد فترة حق 

  عاما. ٢٠إلى  ١٠ما بين فترة العقد، أيهما أقصر والتي تتراوح عادة  أو ستخداملالالفترة المتوقعة 

  باألصول غير الملموسة اإلعترافإلغاء  ٤-١٠-٤

ها أو عند عدم توقع أية منافع اقتصــــادية مســــتقبلية من إســــتبعادباألصــــول غير الملموســــة عند  اإلعترافيتم إلغاء 
باألصول غير الملموسة يتم قياسها بالفرق  اإلعترافها. المكاسب أو الخسائر الناتجة من إلغاء إستبعادأو ها استخدام

  في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.إثباتها والقيمة الدفترية لألصل ويتم  ستبعادبين صافي متحصالت اإل
  

  قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة عدا الشهرة إنخفاض ١١-٤
سنة مالية بمراجعة القيم الدفترية  ألصولها الملموسة وغير الملموسة لتحديد فيما إذا تقوم المجموعة في نهاية كل 

في القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم  إنخفاضمؤشر على أن تلك األصول تعاني من خسائر أي كان هناك 
  في القيمة (إن وجدت). نخفاضلتحديد خسائر اإللإلسترداد تقدير القيمة القابلة 

في القيمة، يتم تجميع األصــول عند أدنى المســتويات التي يوجد بها تدفقات نقدية منفصــلة  نخفاضألغراض تقييم اإل
شكل مستقل عن التدفقات النقدية المستلمة من األصول أو مجموعة من األصول األُ  (الوحدة  ىخريمكن تحديدها ب

  المولدة للنقد).
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  صول الملموسة وغير الملموسة عدا الشهرة (تتمة)قيمة األ إنخفاض  ١١- ٤
أو القيمة الحالية للتدفقات النقدية المســتقبلية اإلســتبعاد القيمة العادلة ناقصــاً تكلفة لإلســترداد تمثل القيمة القابلة 

التدفقات ، يتم خصـــم قيمة االســـتخدام، أيهما أعلى. وعند تقييم (قيمة االســـتخدام) األصـــل اســـتخدامالمتوقعة من 
معدل خصــــم ما قبل الضــــريبة والذي يعكس تقديرات  اســــتخدامالنقدية المســــتقبلية المتوقعة إلى قيمتها الحالية ب

تدفقات النقدية  قديرات ال عديل ت ية للنقود والمخاطرالمحددة لألصـــــل التي لم يتم ت ية للقيمة الزمن حال الســــوق ال
  المستقبلية لها. 

اد األصــل (أو الوحدة المولدة للنقد) عن قيمته الدفترية، يتم تخفيض ســتردمة القابلة إلوفي الحاالت التي تقل فيها القي
 نخفاضفوراً بخســارة اإل اإلعتراف. ويتم لإلســتردادالقيمة الدفترية لألصــل (أو الوحدة المولدة للنقد) إلى القيمة القابلة 

  في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.  في القيمة

، وذلك الحتمال الشـــهرةفي القیمة، ما عدا  نخفاضول الملموســـة وغیر الملموســـة التي تعرضـــت إلیتم مراجعة األصـــ
  کل سنة مالية.نهاية في القیمة في  نخفاضعكس اإل

  

  

  المخزون  ١٢-٤
طريقة المتوسط  استخدامب التكلفة تحديد يتم .أقل أيهما القابلة للتحقق، القيمة صافي أو بالتكلفة المخزون إثباتيتم 

المتوقع تكبدها إلكمال  ىخرمنه التكاليف األُ  ســـعر البيع المقدر مطروحاً  القابلة للتحقق القيمة المرجح.  يمثل صـــافي
  عملية البيع.

 

  المخصصات ١٣-٤
ـــصـــات في حال وجود  اإلعترافيتم  ـــمني) نتيجة لحدث ســـابق، ومن  التزامبالمخص حالي على المجموعة (قانوني أو ض

  ، ويمكن تقديره بشكل موثوق به.لتزاميطلب من المجموعة تسوية هذا االالمحتمل أن 

القائم بنهاية السنة المالية، بعد  لتزامتمثل المبالغ المعترف بها كمخصص أفضل التقديرات للمبالغ المطلوبة لتسوية اال
طريقة التدفقات  اســتخداممخصــص ب. عند قياس اللتزامباالالمخاطر واألمور غير المؤكدة المتعلقة اإلعتبار األخذ بعين 

لتدفقات النقدية (عندما يكون االقائم، فإن قيمته الدفترية تمثل القيمة الحالية لهذه  لتزامالنقدية المقدرة لتســـوية اال
أي زيادة في المخصص بسبب مرور الزمن كتكاليف إثبات الخصم، يتم  استخدامأثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا). عند 

  تمويل.

ــــادية المطلوبة لتســــوية أي مبلغ من طرف ثالث، يتم إســــتردعندما يتوقع   اإلعترافاد بعض أو جميع المنافع االقتص
  بشكل موثوق. هويمكن قياس ردادهإستمستحق كأصل إذا كان من شبه المؤكد أنه سيتم مبلغ البال

 

  إزالة األصول وتفكيكها اتالتزام ١٤-٤
قانوني أو ضــــمني نتيجة أحداث ســــابقة، ومن  التزامإزالة األصــــول وتفكيكها عند وجود  اتالتزامتعترف المجموعة ب

  بشكل موثوق.  لتزاماالويمكن تقييم  لتزاماالتؤدي إلى تدفق للموارد لتسوية أن المحتمل 

 ىخراألُ تحتســـب المجموعة مخصـــص بقيمة التكاليف المســـتقبلية المتعلقة بتكاليف إزالة أصـــول الشـــبكة واألصـــول 
معدل الخصــــم  اســــتخدام، يتم إضــــافة القيمة الحالية للتكاليف المتوقعة (بلتزامباالالمبدئي  اإلعترافوتفكيكها. عند 

في  أو. يتم التعامل مع التغيرات في معدل الخصــــم ىخرللتدفقات النقدية) إلى قيمة الشــــبكة المعنية واألصــــول األُ 
ي عن طريق تعديل القيمة الدفترية للمخصــــص وتعديل القيمة توقيت وتكلفة إزالة األصــــول وتفكيكها بأثر مســــتقبل

  . ىخرالدفترية للشبكة واألصول األُ 
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  األدوات المالية  ١٥-٤
  والعرض اإلعترافالتصنيف و ١-١٥-٤

المالية في قائمة المركز المالي الموحدة (عندما / وفقط عندما) تصبح المجموعة طرًفا في الترتيبات باألدوات  اإلعترافيتم 
  األولي. اإلعترافث تحدد المجموعة تصنيف أدواتها المالية عند يالمالية، حلألداة التعاقدية المبرمة 

  

  : الفئات التاليةضمن المالية أصولها المجموعة بتصنيف وم تق
  رة) لخساأو ابح رلل اخالن مر أو آلخل الشامل اخدلل اخالن ما م(إلة دلعاابالقیمة أ . 

  ة.فأطلمابالتکلفة ب. 
  

يعتمد التصنيف على نموذج أعمال الشركة إلدارة األصول المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصول المالية.  
  غير المشتقة المقاسة بالتكلفة المطفأة.المالية  اتلتزامقامت المجموعة بتصنيف جميع اال

  

 مخاطرها تكون عندما منفصلة مشتقة أدوات أساس أنها على المضيفة العقود في الضمنية المشتقات مع التعامل يتم
 العادلة القيمة أساس على العقود المضيفة قياس يتم وال المضيفة العقود بتلك كبير بشكل غير مرتبطة وخصائصها

  الموحدة. الخسارة أو الربح قائمة العادلة في القيمة تغيرات تدرج حيث
  

  القياس  ٢-١٥-٤
  

    ي  األولالقياس  ١-٢-١٥-٤
تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء أو إليها  المالية مبدئيا بالقيمة العادلة مضافاً  اتلتزاميتم قياس األصول واال

المالية بالقيمة  اتلتزامالمالية أو خصمها منها بحسب ما هو مناسب. (باستثناء األصول واال اتلتزامإصدار األصول واال
مالية مباشرة في قائمة الربح أو  اتالتزامالعادلة حيث يتم إثبات تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء أصول أو 

  الخسارة الموحدة).
  

  القياس الالحق لألصول المالية    ٢-٢-١٥-٤
  ياس الالحق لألصول المالية غيرالمشتقة على تصنيفها كما يلي: يعتمد الق

 أ. أصول مالية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة:
طريقة معدل  استخداميتم قياس األصول المحتفظ بها لغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية منها بالتكلفة المطفأة ب

القائم. تسجل  الرئيسي على المبلغ والفائدة الدين أصل مدفوعاتفقط  حيث تمثل هذه التدفقات النقدية ،الفائدة الفعلي
  إيرادات الفوائد من هذه األصول المالية في إيرادات التمويل.

 :ب. أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
رة تقرير دون خصم تكاليف المعاملة يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في نهاية كل فت

  التي قد تتكبدها المجموعة عند البيع أو التخلص من أي من األصول المالية في المستقبل.

  :اآلخرج. أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
فترة تقرير وال يتم خصم تكاليف في نهاية كل اآلخر يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

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

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

 إلى قائمة الربح والخسارة الموحدة في حالة أدوات حقوق الملكية.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤
  األدوات المالية (تتمة) ١٥-٤
  القياس (تتمة) ٢-١٥-٤
  القياس الالحق لألصول المالية (تتمة)    ٢-٢-١٥-٤

  

   :أو الخسائر الناتجة عن تصنيف الفئات أعالهلألرباح والعرض اإلثبات وفيما يلي طريقة 
  

  والعرض لالرباح والخسائر  ثباتاإل  صنف القياس 
  البنود التالية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:إدراج يتم   ةبالتكلفة المطفأ

  طريقة معدل الفائدة الفعلي استخدامالفائدة بإيراد 
 (أو عكس الخسائر) الخسائر االئتمانية المتوقعه 
 مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبية 

المالي، فإن المكاسب أو الخسائر الناتجة باألصل  اإلعترافإلغاء عندما يتم 
  بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. اإلعترافيتم 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــــامل 
  اآلخر

بها في قائمة الدخل الشامل الموحدة  اإلعترافالمكاسب والخسائر يتم 
الخسارة أو بها في قائمة الربح  اإلعترافباستثناء البنود التالية والتي يتم 

الموحدة بالطريقة نفسها المطبقة على األصول المالية المقاسة بالتكلفة 
  المطفأة: 
 ة الفعلية الفائدمعدل طريقة  استخدامإيرادات الفوائد ب 
 (أو عكس الخسائر) الخسائر االئتمانية المتوقعه 
 مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبية  

ــار ــة أداوت في  االســــتثم  –حقوق الملكي
تعرض في قائمة  –المكاســــب أو الخســــائر
  الدخل الشامل الموحدة

بالمكاسب أو الخسائر في قائمة الدخل الشامل الموحدة   اإلعترافيتم 
 تثبت في قائمة الربح أوأن يجب  ستثماراتوتوزيعات األرباح من هذه اإل

. ال اإلستثمارالخسارة الموحدة ما لم تمثل بوضوح سداد جزء من تكلفة 
يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل الشامل الموحدة 

  الخسارة الموحدة تحت أي ظرف من الظروف. مة الربح أوإلى قائ

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

  

 
  المالية اتلتزامالقياس الالحق لال ٣-٢-١٥-٤

  

   مطفأةبالتكلفة الأ. 
 ما يلي: باستثناء بذلك، ويتم قياسها الحقاً  ةالمطفأ بالتكلفة المالية اتلتزاماال جميع بتصنيف المجموعة تقوم

  المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. اتلتزاماال .١
  المستمر. اإلرتباطمنهج  ينطبق عندما أو اإلثبات إللغاء مالي تحويل أصل يتأهل ال عندما تنشأ التي المالية اتلتزاماال .٢
 ل الربح أو الخسارة.خالن لة مدلعاابالقیمة ه قیاسم یتم لسعر السوق، و من أقل فائدة بمعدل قرض بتقديم اإلرتباطات .٣
  .المالي الضمان عقود .٤
 عليه المعيار ينطبق أعمالها والذي تجميع المجموعة ضمن قبل من إثباته بالقيمة العادلة تم الذي المحتمل لعوضا .٥

قائمة الربح أو الخسارة  ضمن التغيرات إثبات مع بالقيمة العادلة الحقاً (والذي يتم قياسه  ٣رقم  المالي الدولي للتقرير
  الموحدة).

عندما يتم الغاء االعتراف بااللتزامات يتم قياس االلتزامات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. 
  .يتم االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عنها ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المالية
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤
  األدوات المالية (تتمة) ١٥-٤
  القياس (تتمة) ٢-١٥-٤
  المالية (تتمة) اتلتزاملالالقياس الالحق  ٣-٢-١٥-٤

  

  المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  اتلتزامب. اال
  المالية التي تقع ضمن هذه الفئة: اتلتزامتشمل اال

  المحتفظ بها للمتاجرة. اتلتزاماال .١
  المشتقات غير المخصصة كأدوات تحوط. اتالتزام .٢
  المخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. اتلتزاماال .٣

المالية بالقيمة العادلة وتسجيل التغيرات في قائمة الربح أو  اتلتزامتقوم المجموعة بقياس اال، األوليبعد التسجيل 
  الخسارة الموحدة.

المالية المخصصة بالقيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة  اتلتزامعادة يتم تقسيم األرباح والخسائر من اال
  على النحو التالي: 

 اتلتزامالمالي الذي يعود إلى التغيرات في مخاطر اإلئتمان لتلك اال لتزاملالمبلغ التغير في القيمة العادلة إثبات يتم  .١
  المالية ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة.

  قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.لمالي في ا لتزاملاللة دلعاالقیمة افي ر لتغین المتبقیة مالقیمة ا إثباتم یت .٢
  

 قيمة األدوات المالية إنخفاض ٣-١٥-٤
االئتمانية  الخسارة نموذج استخدام) ٩رقم ( للتقرير المالي المعيار الدولي يتطلب المالية، األصول قيمة إنخفاضب يتعلق فيما

م کة بتقییرلشوم اتق)، حيث ٣٩رقم ( الدولي معيار المحاسبة بموجب المتكبدة اإلئتمانية الخسارة نموذج بدل المتوقعة
ة وأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل فأطلماجة بالتکلفة درلمابأصولها ة طتبرلمواقعة ولمتن االئتمار اخسائ

 اإلعترافوجود زيادة كبيرة وملحوظة في مخاطر اإلئتمان منذ على القيمة  إنخفاض. وتعتمد منهجية اآلخرالدخل الشامل 
األداة  عمر مدى على المتوقعة اإلئتمان يعادل خسائر بمبلغ المالية األدوات خسارة مخصص لي، وعليه يتم قياساألو

قياس  يجبه المبدئي، فإن اإلعتراف منذ جوهري المالية بشكل لألداه مخاطر اإلئتمان لم يكن هنالك زيادة في المالية. وإذا
متوقعة. فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية  خسارة إئتمان شهر ١٢ فترة يعادل بمبلغ المالية األداة لتلك خسارة مخصص

 على اإلئتمان المتوقعة خسارة یعادل بمبلغ الخسارة مخصص لقیاس مبسطاً  واألصول التعاقدية، تطبق المجموعة نهجا
  األداة المالية. عمر مدى

  

  باألصول المالية اإلعترافإلغاء  ٤-١٥-٤
 من النقدية للتدفقات التعاقدية الحقوقإنتهاء د عنن قائمة المركز المالي الموحدة لمالیة مباألصول ا اإلعترافإلغاء م یت

بين القيمة الدفترية . ويتم إثبات الفرق آخرطرف  إلى الملكية ومنافع مخاطره جميع أو األصل المالي عند تحويل األصل أو
  .ةالخسارة الموحدأو في قائمة الربح  لألصول المالية والعوض المستلم

  

  المالية اتلتزامباال اإلعترافإلغاء  ٥-١٥-٤
  .مدته إنتهاء أو إلغائه أو التعاقدي لتزاماال استيفاء عندما) يتم وفقط (عندما/ المالية اتلتزامباال اإلعتراف يتم إلغاء

  

  المالية  اتلتزامالمقاصة بين األصول واال ٦-١٥-٤
المالي في قائمة المركز المالي الموحدة (عندما/ وفقط عندما)  لتزاموااليتم عرض صافي مبلغ (تقاص) بين األصل المالي 

  يتم استيفاء الشرطين التاليين:
  .اتلتزاملعمل المقاصة بين المبالغ المعترف بها في األصول واال نظامياً  . تمتلك المجموعة حالًيا حًقا قانونياً ١
  في آٍن واحد. لتزاماالباألصل وتسوية  اإلعتراف. وجود نية بالتسوية على أساس الصافي، أو ٢
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٣١ 
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٤
  

  النقد وما يماثله ١٦-٤
يتكون النقد وما يماثله المدرج في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد لدى البنوك ومرابحات قصــــيرة األجل والتي 

  غير جوهرية للتغيرات في القيمة.ثالثة أشهر أو أقل والخاضعة لمخاطر فترة تستحق خالل 
  

  القيمة العادلة   ١٧-٤
ما بموجب معاملة نظامية  التزامه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتسوية إستالمالقيمة العادلة هي السعر الذي يتم 

تم  في الســـوق في تاريخ القياس ، بغض النظر عما إذا كان الســـعر يمكن مالحظته بطريقة مباشـــرة أو بين المتعاملين
، تأخذ المجموعة بعين اتلتزام. وعند تقدير القيمة العادلة ألي من األصــــول أو االىأُخرطرق تقييم  اســــتخدامتقديره ب

إذا أخذ المتعاملين في الســـوق تلك الخصـــائص  اتلتزامعند تســـعير األصـــول أو اال لتزاماالعتبار خصـــائص األصـــل أو اال
سعير األصول أو اال صاح ف اتلتزامبالحسبان عند ت ي تاريخ القياس. يتم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و/أو اإلف

الدولي للتقرير معيار الالتي تقع ضــمن نطاق  اإليجارفي القوائم المالية الموحدة على هذا األســاس، فيما عدا معامالت 
ليســت قيمة عادلة، مثل صــافي ) وعمليات القياس التي تعطي أوجه التشــابه مع القيمة العادلة ولكنها ١٦رقم (المالي 

  ). ٣٦) أو القيمة الحالية وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (٢القيمة القابلة للتحقق وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (

تســـتخدم المجموعة تقنيات تقييم تتناســـب مع الظروف الراهنة والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، حيث 
 اســتخدامالمدخالت ذات الصــلة التي من الممكن مالحظتها، كما وتوفر الحد األدنى من  ســتخدامى التوفر الحد األعل

المدخالت التي ال يمكن مالحظتها. باإلضافة إلى ذلك، ألغراض إعداد التقارير المالية، يتم تصنيف عمليات قياس القيمة 
كانت هذه المدخالت إلى عمليات قياس القيمة العادلة اســــتناداً إلى درجة ما إذا  ٣أو  ٢، ١العادلة ضــــمن المســــتوى 

  :يمكن مالحظتها، وأهمية المدخالت لقياس القيمة العادلة بصورة شاملة، والتي تم توضيحها كما يلي

مماثلة والتي  اتالتزام"  وتمثل األســعار المدرجة (غير المعدلة) في األســواق النشــطة ألصــول أو ١المســتوى " -أ
 ول إليها في تاريخ القياس؛الوصللمجموعة يمكن 

والتي من الممكن رصــدها  "١"" هي المدخالت بخالف االســعار المعلنة المدرجة ضــمن المســتوى٢المســتوى " -ب
 ، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛ واتلتزاملألصول واال

  ." وتمثل المدخالت التي اليمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر٣المستوى " -ج

 بها للبيعاألصول المحتفظ  ١٨-٤
 القيمةالدفترية أو  بالقيمة للبيع بها كمحتفظ المصــــنفة) او مجموعة االســــتبعاد( المتداولة غير االصــــول قياس يتم

 بها كمحتفظ أو مجموعة االســتبعاد المتداولة غير األصــول تصــنيف يتم. أقل أيهما ،تكاليف البيع مطروحا منهاالعادلة 
 الشــرط هذا يعتبر. االســتخدام المســتمر من بدالً  معاملة بيع خالل من الدفترية قيمتها اســترداد ســيتم كان إذا للبيع

بحالتة  الفوري للبيع متاًحا) أو مجموعة االستبعاد( األصل ويكون مرجحاً بدرجة كبيرة البيع يكون عندما فقط مستوفى
 تاريخ من واحدة ســـنة خالل ســـيســـتوفي شـــروط االثبات على انه بيع مكتمل البيعينبغي ان يكون متوقعا ان . الراهنه

 أصول جميع تصنيفب تقوم تابعة، شركة على السيطرة فقدان على تنطوي بيع بخطة المجموعة تلتزم عندما .التصنيف
 المجموعة كانت إذا عما النظر بغض أعاله، الموضحة المعايير استيفاء عند للبيع بها كمحتفظ التابعة الشركة والتزامات
  . البيع عملية بعد بحصة غير مسيطرة في شركتها التابعة السابقة ستحتفظ
 هذا من جزء أو ،أو مشروع مشترك زميلة شركة في استثمار استبعاد تتضمن بيع بخطة ملتزمة المجموعة تكون عندما

 بعد المجموعة تتوقف. أعاله المذكورة المعايير اســـتيفاء يتم عندما للبيع به محتفظ أنه على هتصـــنيف يتمف ،ســـتثماراال
 جزء أي احتســـاب يســـتمر. للبيع به محتفظ أنه على المصـــنف بالجزء يتعلق فيما الملكية حقوق طريقة تطبيق عن ذلك

  .الملكية حقوق طريقة باستخدام للبيع به محتفظ أنه على تصنيفه يتم لم ستثماراال منبه  محتفظ
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 المحاسبية الهامة (تتمة)ملخص السياسات  - ٤
 المعلومات القطاعية  ١٩-٤

على التقارير الداخلية والتي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل متخذي  بناءً يتم تحديد القطاعات التشغيلية للمجموعة 
القرارات التشــغيلية الرئيســية للمجموعة (صــانع القرار التشــغيلي الرئيســي) وذلك لتوزيع الموارد بين القطاعات ولتقييم 

  أدائها. 

 التقديرات المحاسبية الهامة ومصادرها الرئيسية  - ٥
  

)،  إجراء تقديرات حول ٤تطبيق الســياســات المحاســبية للمجموعة والمبينة في اإليضــاح رقم (يتعين على اإلدارة، أثناء 
ات فتراض. تحدد اإلىأُخرواإلفصاحات المرفقة التي ليست جلية الوضوح من مصادر  اتلتزامالقيم الدفترية لألصول واال

صـــلة. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه  والتقديرات على أســـاس الخبرة الســـابقة وغيرها من العوامل التي تعتبر ذات
  التقديرات.

بالتعديالت على التقديرات المحاســــبية في الفترة التي  اإلعترافيتم مراجعة التقديرات المعنية بشــــكل مســــتمر ويتم 
  على فترة التعديل والفترات الالحقة. كان التعديل  يؤثرعلى تلك الفترة أوإذا تعدل فيها التقديرات 

 التقديرات الهامة أثناء تطبيق السياسات المحاسبية  ١-٥
أدناه)، والتي قامت اإلدارة  ٢-٥فيما يلي التقديرات الهامة، عدا تلك التي تتضمن تقديرات غير مؤكدة (راجع اإليضاح رقم 

ا في القوائم باتخاذها عند تطبيق الســــياســــات المحاســــبية للمجموعة والتي لها التأثير األكبر على المبالغ المعترف به
  المالية الموحدة.

   اإليراداتب اإلعتراف  ١-١-٥
  العرض باإلجمالي مقابل العرض بالصافي 

والدفعات للموردين على أســاس  اإليراداتعندما تقوم المجموعة ببيع الســلع أو الخدمات بصــفتها أصــيل، يتم تســجيل 
الخدمات بصـــفتها وكيل، يتم  والتكاليف التشـــغيلية. وفي حال قيام المجموعة ببيع الســـلع أو اإليراداتإجمالي ضـــمن 

  ويمثل ذلك هامش الربح المكتسب. اإليراداتوالدفعات للموردين بالصافي ضمن  اإليراداتتسجيل 

كانت المجموعة تعتبر أصــــيًال أو وكيًال في المعاملة على تحليل اإلدارة لكل من الشــــكل القانوني إذا يعتمد تحديد ما 
هذه األحكام على مبلغ  ها في األعمال. تؤثر  فاقية المبرمة بين المجموعة وشــــركائ والتكاليف  اإليراداتوجوهر اإلت

  تدفقات النقدية المسجلة.أو ال اتلتزاماال على األصول أو التشغيلية المسجلة، ولكنها التؤثر
  

  في قيمة األصول غير المالية نخفاضاإل ٢-١-٥
لة  قاب ية لألصـــــل أو الوحدة المولدة للنقد عن القيمة ال لدفتر يادة القيمة ا لة ز حا يعتبراألصـــــل منخفض القيمة في 

أيهما أعلى. يتم احتســــاب القيمة العادلة  الحاليةقيمة الوالتي تمثل قيمته العادلة ناقصــــاً تكاليف البيع أو  ،لإلســــترداد
ناقصــاً تكاليف البيع بناء على البيانات المتاحة من عمليات البيع الملزمة التي تمت وفقاً لشــروط التعامل العادي ألصــول 

 الحاليةمماثلة أو أسعار السوق المشابه القابلة للمالحظة ناقصاً التكلفة اإلضافية إلستبعاد األصل. يتم احتساب القيمة 
بناًء على نموذج التدفقات النقدية المخصــــومة. إن التدفقات النقدية مســــتمدة من الموازنة التقديرية لمدة خمس 

تشــمل عمليات إعادة الهيكلة التي لم تقم المجموعة بااللتزام بها بعد أو اإلســتثمارات المســتقبلية  ســنوات قادمة وال
مولدة للنقد التي يتم اختبارها. تتأثر القيمة القابلة لإلسترداد بمعدل الخصم الجوهرية التي ستعزز أداء األصل للوحدة ال

المستخدم في احتساب نموذج التدفقات النقدية المخصومة والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو 
  المستخدم ألغراض التوقعات.
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 (تتمة)التقديرات المحاسبية الهامة ومصادرها الرئيسية  - ٥
  

 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة   ٢-٥
للتقديرات في نهاية فترة التقرير والتي  ىخرات الرئيســية المتعلقة بالمســتقبل والمصــادر الرئيســية األُ فتراضــفيما يلي اإل

  خالل السنة المالية القادمة. اتلتزامقد يترتب عليها إجراء تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول واال
  

  ترتيبات السلع والخدمات المتعددة  ١-٢-٥
التي تتضـــمن أكثر من ســـلعة أو خدمة للعميل، يتم توزيع المقابل المادي المقدم من العميل بين  اإليراداتفي ترتيبات 

القيمة العادلة النسبية. تحدد المجموعة عموماً القيمة العادلة للعناصر الفردية بناء على  أساسالسلع والخدمات على 
األسعار التي يتم بها عادة بيع السلعة أو الخدمة بصفة مستقلة. إن إجراء تعديالت على تقديرات القيم العادلة قد تؤثر 

  اصر المنفردة.بشكل جوهري على توزيع إجمالي المقابل المالي للترتيب بين العن
  

  رسوم التفعيل للعمالء ٢-٢-٥
(فترة العقد أو العقد  بالعميلاإلحتفاظ بها على متوســــط فترة  اإلعترافيتم تأجيل رســــوم تفعيل الخدمة للعمالء و

. إن تقدير متوســــط المدة المتوقعة للعالقة مبنية على معدل  الدورة التاريخية. إذا تم تعديل التقديرات التي المتوقع)
  ألية فترة.اإليراد ب اإلعترافأجرتها المجموعة، فقد ينتج عن ذلك تغيرات جوهرية في مبلغ وتوقيت 

 

  المخصصات ٣-٢-٥
بتدفقات الموارد المتوقعة  اإلعترافم المجموعة بفيما يتعلق بالمخصــــصــــات، بما فيها مخصــــص إزالة األصــــول، تقو

النهائية عن المبالغ  اتلتزامالتقديرات في تحديد المبلغ المتوقع ســـــداده وقد تختلف اال اســــتخدامالحدوث. ويتم 
  ).٢٦المخصصة ويتوقف ذلك على النتيجة النهائية (أنظر إيضاح 

  

 

   ىخروالبرامج واألصول غير الملموسة األُ األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات  ٤-٢-٥
واإلطفاء السنوي المحمل باألعمار المقدرة المخصصة لكل فئة من األصول. ويتم تقييم أعمار كل فئة  ستهالكيتأثر اال

ضوء التغيرات التكنولوجية وخطط  سنوياً ويتم تعديلها عند الضرورة لعكس تأثير الظروف الحالية في  من فئات األصول 
  في الشبكات وفقاً للوضع الفعلي لألصول ذات الصلة.اإلستثمار 

  

 العقدوأصول في المدينين التجاريين  نخفاضمخصص خسائر اإل ٥-٢-٥
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص لغرض احتساب خسائر االئتمان المتوقعة لكل من حسابات المدينين التجاريين 

العقد. تعتمد هذه المصــــفوفة بداية على المعدالت التاريخية للتعثر في الســــداد. تقوم المجموعة بمعايرة وأصــــول 
. في تاريخ كل تقرير المعلومات المتوقعة مستقبالً اإلعتبار في أخذاً المصفوفة لتعديل التجربة التاريخية لخسائر االئتمان 

  في التقديرات المستقبلية. عكس ذلكتحديث معدالت التعثر التاريخية ويتم ب تقوم المجموعةمالي 

سبة  إنخفاضتقوم المجموعة باحتساب مخصص  لجميع أرصدة المدينين التجاريين المستحقة ألكثر  %١٠٠في القيمة بن
ا االئتمانية وما زالت التي لم يطرأ أي تغيير جوهري على جودتهواألرصـــدة يوماً باســـتثناء الجهات ذات العالقة  ٣٦٥من 

  على خبرة المجموعة السابقة. بناءً قابلة للتحصيل 
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   المعلومات القطاعية - ٦
  

 

والســلع المتعلقة بها. إن أغلبية إيرادات ودخل وأصــول  تصــاالتاالتزاول المجموعة نشــاطاً رئيســياً يتمثل بتقديم خدمات 
الســعودية). تعمل  تصــاالتاالالســعودية وشــركة قنوات  تصــاالتاالالمجموعة تتعلق بعملياتها داخل المملكة (شــركة 

 المجموعة خارج المملكة من خالل شركاتها التابعة وشركاتها الزميلة ومشاريعها المشتركة في دول متعددة.
لقطاعات وفقا اإليراد. تحسب المبيعات بين ا على المنشأة التي قامت بتقديم تقرير بناءً يوزع اإليراد على القطاع التشغيلي 

  السعار التعامل التجاري العادي.
وبالتالي تم تجميع باقي من اجمالي اإليرادات،  %٧٥القطاعات التي تم اإلفصـــاح عنها بشـــكل مســـتقل تجاوزت مســـتوى 

  ".ىأُخر ضمن "قطاعات تشغيلية ىخرالقطاعات التشغيلية األُ 
 

  :ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  القطاعاتيرادات المجموعة ونتائجها على أساس إلفيما يلي تحليل 
  

 
 

    :الى العائد الربح صافي
  ١٠٫٧٧٩٫٧٧١  ١٠٫٦٦٤٫٦٦٦  الشركة  مساهمي

  ٣٠٠٫٧٢٧  ٢٦٠٫١٦٥  الملكية غير المسيطرة حقوق

  ١١٫٠٨٠٫٤٩٨  ١٠٫٩٢٤٫٨٣١  
 
 

 

  : ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  وفيما يلي تحليل الجمالي الربح على أساس القطاعات
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٢٥٫٤٠٨٫٥٤٢   ٢٦٫٢٩٩٫٩٣٥  شركة االتصاالت السعودية
  ١٫٣١٤٫٧٠٦    ١٫٤١٨٫٤٦٣  شركة قنوات االتصاالت السعودية

  ٣٫٧٩٥٫١٧٤   ٤٫٩١٠٫٧٢٥  )٢(قطاعات تشغيلية أُخرى 
  )٤٥٫٣٤٠(   )٢٣٧٫٨٩٨(  اإلستبعادات/ التسويات

  ٣٠٫٤٧٣٫٠٨٢    ٣٢٫٣٩١٫٢٢٥  الربحإجمالي 
  

  

  

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
          )١(اإليرادات 

  ٣٩٫٣٥٦٫٢٨٣   ٤٠٫٢٥٩٫١٠٦  شركة االتصاالت السعودية 
  ١٦٫٨٨٢٫٧٢٦    ١٧٫٤٠٩٫٨٠٢  شركة قنوات االتصاالت السعودية

  ٩٫٥٠٢٫٥٦٠   ١٢٫٦٢٨٫١٨٥  )٢( قطاعات تشغيلية أُخرى
  )١٣٫٧٧٨٫٣٢٦(   )١٥٫٩٢٩٫٥٦٢(  اإلستبعادات/ التسويات

  ٥١٫٩٦٣٫٢٤٣    ٥٤٫٣٦٧٫٥٣١  إجمالي اإليرادات
  )٣٢٫١٢٧٫٤٨٨(   )٣٣٫١٠٢٫٥٥١(  تكلفة العمليات التشغيلية (بإستثناء االستهالك واإلطفاء)

  )٧٫٥٩٠٫٥٣٠(   )٨٫٧٨٤٫٥٨٧(  استهالك وإطفآء
  )٤٥٠٫٠٠٠(  )٦٠٠٫٠٠٠(  تكلفة برنامج التقاعد المبكر

  ٥٥١٫٥٣٥    ٦٣٩٫١٦١  إيرادات تمويل
  )٣٩٥٫٤٤٠(   )٧٦٥٫١٥٤(  تكاليف تمويل

  ١٠٢٫٩٤٣   )٧٦٫٠٦٢(  أُخرى إيرادات صافي (مصاريف)  
شركات  صافي الحصة في نتائج االستثمارات في صافي 

  )١٠٫٦٠٥(    ٤٩٫٥٩٧  زميلة ومشاريع مشتركة
  )٢١٥٫٤٩٣(   )٤٠٫٩٦٠(   خسائر أُخرىصافي 

  )٧٤٧٫٦٦٧(   )٧٦٢٫١٤٤(  الزكاة وضريبة الدخل
  ١١٫٠٨٠٫٤٩٨    ١٠٫٩٢٤٫٨٣١  صافي الربح
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  المعلومات القطاعية (تتمة) - ٦
  
 

  : كما في المجموعة على أساس القطاعات اتالتزاموفيما يلي تحليل أصول و

  

  

 ٣١على أســـاس القطاعات للســـنة المنتهية في  )٨،٧(انظر إيضـــاح  فيما يلي اإلضـــافات لألصـــول غير المتداولة 
  ديسمبر:

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  اإلضافات لألصول غير المتداولة
  ١١٫٣٧٣٫٣٠٧   ٩٫١٠٩٫٥٤٤  السعودية تصاالتاالشركة 

  ٥٦٫٤٢٧    ١١٦٫٣٥٢  السعودية  تصاالتاالشركة قنوات 
  ١٫١١٨٫٤٧٤    ٢٫٥٣٥٫٩٩٢  )٢(ى أُخرقطاعات تشغيلية 

  ١٢٫٥٤٨٫٢٠٨    ١١٫٧٦١٫٨٨٨  
  

تمثل إيرادات القطاعات المذكوره أعاله، اإليرادات الناتجة من العمالء الخارجيين والداخليين. بلغت المبيعات  ) ١( 
مليون ريال  ١٥٫٩٣٠مبلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١والتسويات بين القطاعات (بين شركات المجموعة) للسنة المنتهية في 

  ها عند التوحيد.إستبعادمليون ريال سعودي) والتي تم  ١٣٫٧٧٨: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١سعودي (
حلول  شركةالبحرين و اس تي سي شركةالكويتية (اس تي سي الكويت) و تصاالتاالى" شركة أُخريتضمن قطاع " ) ٢( 

 شركةعقاالت و شركةسفاير و شركةو اس تي سي الخليج شركةس تي سي المتخصصة وا شركةإس تي سي و
 ).١٨وشركة المدفوعات الرقمية السعودية (انظر إيضاح  المحدودة تصاالتاالأبراج 

  

ات مســـتخدمة التزامات على القطاعات وال يوجد أصـــول ولتزامألغراض مراقبة أداء القطاعات، يتم توزيع األصـــول/ اال
  بشكل مشترك بين القطاعات.

 معلومات عن العمالء الرئيسيين
سعودي للسنة المنتهية في  ٦٫٨٧٣الناتجة من المبيعات، إيرادات قدرها  اإليراداتتتضمن   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون ريال 

). لم يساهم ٢-٢٠مليون ريال) نشأت من مبيعات إلى جهات ومؤسسات حكومية (أنظر إيضاح  ٦٫٣٣٥: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(
 ٪ أو أكثر في إيرادات المجموعة.١٠أي عميل آخر بنسبة 

  التوزيع الجغرافيمعلومات عن 

  فيما يلي التوزيع الجغرافي لإليرادات واألصول غير المتداولة:

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 
        األصول

  ١١٦٫٨٨٢٫٣٩٧    ١٢٥٫١٠٤٫٩٤١  شركة االتصاالت السعودية 
  ٣٫٣٣٣٫٦٦٢    ٤٫٥٦٠٫٢٣٨  شركة قنوات االتصاالت السعودية 

  ١٩٫٥٣٩٫١٦٥    ٣٤٫٣٥٥٫٦٩٥  )٢(قطاعات تشغيلية أُخرى 
  )٣٠٫٣٨٤٫٦٣٠(    )٤٥٫٦٩٤٫٦١٨(  اإلستبعادات/ التسويات

  ١٠٩٫٣٧٠٫٥٩٤    ١١٨٫٣٢٦٫٢٥٦  إجمالي األصول

        اتلتزاماال
  ٣٨٫٩٩٨٫٠١٣    ٤٩٫٤٨٤٫٧٩٥  السعودية  تصاالتاالشركة 

  ٢٫٠٦٨٫٨١٩    ٣٫١٢٢٫٩٩٩  السعودية  تصاالتاالشركة قنوات 
  ١٠٫٥١٢٫٢٦١    ٢٢٫٤٣٨٫٢٠٣  )٢( ىأُخرقطاعات تشغيلية 

  )٨٫٨٧٠٫٠٩٧(    )١٩٫٧٧٤٫٧٨٧(  ات/ التسوياتستبعاداإل
  ٤٢٫٧٠٨٫٩٩٦    ٥٥٫٢٧١٫٢١٠  اتلتزامإجمالي اال

  األصول غير المتداولة كما في    اإليرادات للسنة المنتهية في   
  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 
  ٥٣٫٨٦٢٫٢٨٨    ٦٢٫١٦٠٫٤٠٨    ٤٧٫٣٢٣٫٦١٠    ٤٩٫٩٧٠٫٣٠٣  السعودية العربية المملكة
  ٩٫٤٧٨٫٧٨١    ١١٫٣٢٤٫٣٥٦    ٤٫٦٣٩٫٦٣٣    ٤٫٣٩٧٫٢٢٨  أُخرى

  ٦٣٫٣٤١٫٠٦٩    ٧٣٫٤٨٤٫٧٦٤    ٥١٫٩٦٣٫٢٤٣    ٥٤٫٣٦٧٫٥٣١  



  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

٣٦ 
 

  

 ممتلكات ومعدات - ٧
  

  
  
    ومباني أراضي

 ومعدات شبكات
    تصاالتاال

  
    ىأُخر أصول

 تحت رأسمالية أعمال
    التنفيذ

  
  اإلجمالي

                    التكلفة
  ١١٠٫٧٩٦٫١٤٣    ٣٫٦٧٢٫٥٣٥    ٨٫٤٦١٫٧٧٤    ٨٣٫٧٦٩٫٤٦٩    ١٤٫٨٩٢٫٣٦٥   ٢٠١٩يناير  ١كما في 

  ٩٫٢٦٨٫٣١٨    ٨٫٩٢١٫٠٨٩    ٧٢٫١٩٢    ١٩٢٫٨٥٠    ٨٢٫١٨٧  اإلضافات 
 إضافات متعلقة باإلستحواذ على شركة تابعة جديدة

  ١٥٣٫١٦١    ٧٫٥٨٩    ١٧٫٥٩٣    ١٢٧٫٩٧٩    -  )١٨(انظر إيضاح 
  )٧٣٢٫٧٨٧(    )٧٫٨١١٫١٦٠(    ٣٤٢٫٩٩٣    ٦٫٣٨٥٫٥١٢    ٣٤٩٫٨٦٨  والتحويالتاإلستبعادات 

  ٤٫٧٣٠    ٤٣٩    )٢٨(    ٤٫٦٨٥    )٣٦٦(  تأثير فروقات ترجمة العمالت األجنبية 
  ١١٩٫٤٨٩٫٥٦٥    ٤٫٧٩٠٫٤٩٢    ٨٫٨٩٤٫٥٢٤    ٩٠٫٤٨٠٫٤٩٥    ١٥٫٣٢٤٫٠٥٤  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

  
                    المتراكم ستهالكاال

  ٦٨٫٨٧٥٫٧٣٤    -    ٥٫٤٧١٫٢٣٧    ٥٤٫٨٨٠٫١٧٨    ٨٫٥٢٤٫٣١٩   ٢٠١٩يناير  ١كما في 
 إضافات متعلقة باإلستحواذ على شركة تابعة جديدة

  ١٢٣٫٠٠١    -    ٣٫٧٣٩    ١١٩٫٢٦٢    - )١٨(انظر إيضاح 
  ٦٫٠٧٧٫٥٤٨    -    ٣٤٠٫٨٣٨    ٥٫٣٦٣٫٣٧٣    ٣٧٣٫٣٣٧  السنة  استهالك

  )٦٧٤٫٦١٨(    -    )١٤١٫٤٣٧(    )٤٤٩٫١٠٦(    )٨٤٫٠٧٥(  اإلستبعادات والتحويالت
  ٢٫٥٥٨    -    )٦(    ٢٫٦٢٤    )٦٠(  تأثير فروقات ترجمة العمالت األجنبية 

  ٧٤٫٤٠٤٫٢٢٣    -    ٥٫٦٧٤٫٣٧١    ٥٩٫٩١٦٫٣٣١    ٨٫٨١٣٫٥٢١  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
                    

  ٤٥٫٠٨٥٫٣٤٢    ٤٫٧٩٠٫٤٩٢    ٣٫٢٢٠٫١٥٣    ٣٠٫٥٦٤٫١٦٤    ٦٫٥١٠٫٥٣٣   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١صافي القيمة الدفترية في 
  
  
  
 
 
  
  
  
  



  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

٣٧ 
 

 ممتلكات ومعدات (تتمة) - ٧
 

  

  
  
    ومباني أراضي

 ومعدات شبكات
    تصاالتاال

  
    ىأُخر أصول

 تحت رأسمالية أعمال
    التنفيذ

  
  اإلجمالي

                    التكلفة
  ١٠٣٫٨٤٩٫٦٣٢    ٣٫٦٦٧٫١٠٣    ٧٫٨٧٣٫٤٨٩    ٧٧٫٦٢٧٫٢١١    ١٤٫٦٨١٫٨٢٩   ٢٠١٨يناير  ١كما في 

  ٨٫٣٢٠٫٠٦٩    ٨٫٢٠٥٫٠٤٢    ٦٢٫٠٢٠    ٢٩٫٧٤٩    ٢٣٫٢٥٨  اإلضافات 
  ٩٤٫٨٤١    ١٫٤٨٠    ٢٫٥٣١    ٩٠٫٨٣٠    -  إضافات متعلقة باإلستحواذ على شركة تابعة جديدة

  )١٫٤٥٤٫١٢٩(    )٨٫٢٠٠٫٦٢٨(    ٥٢٣٫٩٣٤    ٦٫٠٣٥٫٢٨٧    ١٨٧٫٢٧٨  والتحويالتاإلستبعادات 
  )١٤٫٢٧٠(    )٤٦٢(    )٢٠٠(    )١٣٫٦٠٨(    -  فروقات ترجمة العمالت األجنبية  أثر 

  ١١٠٫٧٩٦٫١٤٣    ٣٫٦٧٢٫٥٣٥    ٨٫٤٦١٫٧٧٤    ٨٣٫٧٦٩٫٤٦٩    ١٤٫٨٩٢٫٣٦٥  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

                    المتراكم ستهالكاال
  ٦٣٫٩٠٩٫٠١٦    -    ٥٫٢١٢٫٠٤٩    ٥٠٫٣١٥٫٤٩٠    ٨٫٣٨١٫٤٧٧   ٢٠١٨يناير  ١كما في 
  ٥٫٩٠٤٫٩٩٢    -    ٣٨٢٫٢٧٥    ٥٫١٥٤٫٨٨٩    ٣٦٧٫٨٢٨  السنة استهالك

  )٩٤٥٫٩٩٦(    -    )١٢٣٫٢٧٢(    )٥٩٧٫٧٣٨(    )٢٢٤٫٩٨٦(  والتحويالتاإلستبعادات 
  ٧٫٧٢٢    -    ١٨٥    ٧٫٥٣٧    -  فروقات ترجمة العمالت األجنبية أثر 

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

                    
  ٤١٫٩٢٠٫٤٠٩    ٣٫٦٧٢٫٥٣٥    ٢٫٩٩٠٫٥٣٧    ٢٨٫٨٨٩٫٢٩١    ٦٫٣٦٨٫٠٤٦   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١صافي القيمة الدفترية في 

  
 التالية: المقدرة األعمار اإلنتاجية استخدامالممتلكات والمعدات ب استهالكيتم 

  

  سنة  ٥٠ - ١٠  المباني
  سنة  ٣٠ – ٣  تصاالتاالشبكات ومعدات 

  سنة  ٢٠ – ٣   ىأُخرأصول 
    



  السعودية تصاالتشركة اال
  سعودية) (شركة مساهمة

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

٣٨ 
 

  ممتلكات ومعدات (تتمة) - ٧
  

ضي بقيمة  -أ ضي والمباني، أرا شمل األرا سعودي كما في  ٢٫٢٠٣ت سمبر  ٣١مليون ریال  سمبر  ٣١( ٢٠١٩دي  ٢٫٢٠٠: ٢٠١٨دي
سعودي) ضمنها أراضي جاري العمل على نقلها باسم الشركة بقيمة  مليون ریال  سعودي ( ٢٠٠من  : ٢٠١٨مليون ريال 

 مليون ريال سعودي). ٢٠٠

) والمشــار إليه في اإليضــاح ١٩٩٨ابريل  ٢١(الموافق  ١٤١٨ذو الحجة  ٢٤وتاريخ  ٣٥المرســوم الملكي رقم م/ بمقتضــى -ب
، إال أن عملية تحويل الملكية القانونية لبعض األراضـــي ما ١٩٩٨مايو  ٢أ)، تم تحويل ملكية األصـــول للشـــركة في  -١(

مليون ريال  ١٫٨٧٩مبلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١انونية للشركة حتى تزال جارية. بلغت قيمة األراضي التي تم نقل ملكيتها الق
سعودي) ١٫٨٧٩: ٢٠١٨سعودي ( مليون ريال  ١٤٤يجري العمل على نقل ملكية األراضي المتبقية وقيمتها  .مليون ريال 
 .والتي تمثل جزءاً من المبلغ االمشار اليه في الفقرة (أ) اعاله مليون ريال سعودي) ١٤٤: ٢٠١٨سعودي (

 ، سيارات، أجهزة حاسوب وأدوات.تجهيزاتثاث، أ ىخرتشمل األصول األُ  -ج

سعودي ( ٤٦٥خالل السنة، قامت المجموعة باستبعاد أصول تبلغ قيمتها الدفترية الصافية  - د ديسمبر  ٣١مليون ريال 
مليون ريال  ٢٩١: ٢٠١٨ديســمبر  ٣١مليون ريال ســعودي ( ٣٢٥مليون ريال ســعودي) ونتج عنها خســائر تبلغ  ٤١٤: ٢٠١٨

 ).٤٠سعودي) (أنظر إيضاح 

شغيلية ستهالكيبين الجدول التالي توزيع مصروف اال -ه صنيفه حسب بنود التكاليف الت سنة المنتهية  فيما لو تم ت لل
 :ديسمبر ٣١في 

  
    ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٤٫٨٥٩٫٦٤٧    ٤٫٩٣١٫٦٦٤    اإليرادات تكلفة
  ٣١٫٤٧٢    ١٦٫٢٣٩    تسويقيةو بيعية مصاريف
  ١٫٠١٣٫٨٧٣    ١٫١٢٩٫٦٤٥    وإدارية عمومية مصاريف

    ٥٫٩٠٤٫٩٩٢   ٦٫٠٧٧٫٥٤٨ 
 

تابعة مرهونة مقابل مرابحة بقيمة  -و يال  ٥٤تتضــــمن الممتلكات والمعدات أرض ومبنى مملوك لشــــركة  مليون ر
  مليون ريال سعودي).  ١٠٨: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١سعودي. (

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  السعودية تصاالتشركة اال
  سعودية) (شركة مساهمة

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

٣٩ 
 

 أصول غير ملموسة وشهرة - ٨
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلجمالي    )٢(أُخرى    )١(شهرة    تراخيص االتصاالت   برامج حاسب آلي    
                      التكلفة
  ٢٠٫١٧٦٫٩٥٥    ١٫٩٩٤٫٨٤١    ٧٥٫٦١٣    ٧٫٦٩٥٫٦٢٠    ١٠٫٤١٠٫٨٨١    ٢٠١٩يناير   ١كما في 
  ٢٫٠٠٦٫١٨٢    ١٫٨٥٩٫٢٩٥    -    ٤٣٫٧٠٥    ١٠٣٫١٨٢    إضافات 

  ٣٣٤٫٢٢٧    ٢٨٫٦٦١    ٦٧٫٤٢٥    ٢٣٨٫١٤١    -    )١( إضافات متعلقة باإلستحواذ على شركة تابعة جديدة
  ٢٥٫٦٢٣    )١٫١٠٩٫٠٥١(    -    -    ١٫١٣٤٫٦٧٤    اإلستبعادات والتحويالت

  )١٫٨٥٥(    ٣٧    -    )١٫٨٩٢(    -    أثر فروقات ترجمة العمالت األجنبية 
  ٢٢٫٥٤١٫١٣٢    ٢٫٧٧٣٫٧٨٣    ١٤٣٫٠٣٨    ٧٫٩٧٥٫٥٧٤    ١١٫٦٤٨٫٧٣٧      ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

    واإلنخفاض في القيمةاإلطفاء المتراكم 
                  

  ١٠٫٦١٦٫٨٣٦    ٨٤٢٫٢١٢    -    ٢٫٢٧٧٫١٤٦    ٧٫٤٩٧٫٤٧٨    ٢٠١٩يناير   ١كما في 
  ١٫٩٥١٫٠٧١    ٢٤٩٫١٣٨    -    ٣٩٢٫٣٩٨    ١٫٣٠٩٫٥٣٥    إطفاء السنة

  ٦٧٫١٥٨    ٤٢٫٠٢١    -    -    ٢٥٫١٣٧    اإلستبعادات والتحويالت
  )٦٢١(    ٦٩    -    )٦٩٠(    -    أثر فروقات ترجمة العمالت األجنبية 

  ١٢٫٦٣٤٫٤٤٤    ١٫١٣٣٫٤٤٠    -    ٢٫٦٦٨٫٨٥٤    ٨٫٨٣٢٫١٥٠      ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
  ٩٫٩٠٦٫٦٨٨    ١٫٦٤٠٫٣٤٣    ١٤٣٫٠٣٨    ٥٫٣٠٦٫٧٢٠    ٢٫٨١٦٫٥٨٧     ٢٠١٩ديسمبر   ٣١صافي القيمة الدفترية في 



  السعودية تصاالتشركة اال
  سعودية) (شركة مساهمة

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

٤٠ 
 

  أصول غير ملموسة وشهرة (تتمة) - ٨
 

  
  اإلجمالي    )٢(ىأُخر    شهرة    تصاالتاالتراخيص    برامج حاسب آلي     

                      التكلفة
  ١٦٫٤٠٠٫٢٦٠    ١٬٨٦٠٬٦٤٥    ٧٥٬٦١٣    ٤٫٩٧١٫٢٠٣    ٩٫٤٩٢٫٧٩٩     ٢٠١٨يناير   ١كما في 
  ٤٫٠٤٥٫٤٢٥    ٣٤٦٫٩١٧    -    ٢٫٦٤٦٫٢٨٠    ١٫٠٥٢٫٢٢٨   إضافات 

  ٨٧٫٨٧٣   ٩٫٧٣٦    -    ٧٨٫١٣٧    -    إضافات متعلقة باإلستحواذ على شركة تابعة جديدة
  )٣٥٦٫٤١٢(    (٢٢٢٬٢٦٦)    -    -    )١٣٤٫١٤٦(    والتحويالتاإلستبعادات 

  )١٩١(    )١٩١(    -    -    -    ىأُخرأثر فروقات ترجمة العمالت األجنبية و
  ٢٠٫١٧٦٫٩٥٥    ١٬٩٩٤٬٨٤١    ٧٥٬٦١٣    ٧٫٦٩٥٫٦٢٠    ١٠٫٤١٠٫٨٨١     ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

    في القيمة نخفاضاإلطفاء المتراكم واإل
                  

  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(    والتحويالتاإلستبعادات 
  )٧٦٥(    )٧٦٥(    -    -    -    ىأُخرأثر فروقات ترجمة العمالت األجنبية و

  ١٠٫٦١٦٫٨٣٦    ٨٤٢٫٢١٢    -    ٢٫٢٧٧٫١٤٦    ٧٫٤٩٧٫٤٧٨     ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
  ٩٫٥٦٠٫١١٩    ١٬١٥٢٬٦٢٩    ٧٥٬٦١٣    ٥٫٤١٨٫٤٧٤    ٢٫٩١٣٫٤٠٣     ٢٠١٨ديسمبر  ٣١صافي القيمة الدفترية كما في 
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٤١ 
 

  أصول غير ملموسة وشهرة (تتمة) - ٨
 

اس تي سي الكويت) االستحواذ على شركة  –استكملت إحدى الشركات التابعة (شركة االتصاالت الكويتية  ٢٠١٩خالل عام  )١( 
 ٦٧٫٥مليون دينار كويتي (ما يعادل  ٥٫٤٥كوالتي نت للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م والذي نتج عنه تسجيل شهره بمبلغ 

   .١٨انظر إيضاح  - مليون ريال سعودي)
 

 .التطويرتحت  وبرامج حاسوبإمتياز " أصول غير ملموسة تعاقدية مثل شبكة الكابل البحري واتفاقيات ىأُخرتضمن "ت ) ٢( 
 

 

  التالية: المقدرة األعمار اإلنتاجية استخداميتم إطفاء األصول غير الملموسة ب
  سنوات  ٧ – ٥  برامج حاسب آلي

  سنة  ٢٥ – ١٥  تصاالتاالتراخيص  
  سنوات ٥ - ٣   ىأُخر

  
  

  :في كما والطيف الترددي المحمول الهاتف تشغيل تراخيص انتهاء وتواريخ الدفترية بالقيمة بياناً  يلي فيما

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    طفاءفترة انتهاء اإل  الدولة
  ١٫٩٣٣٫٤٩٣    ٢٫٠٣٣٫٣٥٠    ٢٠٢١/٢٠٣١/٢٠٣٩  الكويت
  ٧٣٠٫٣٧٥    ٧٣٢٫٧٨٠    ٢٠٣٨  البحرين

  ٢٫٧٥٤٫٦٠٦    ٢٫٥٤٠٫٥٩٠    ٢٠٢٦/٢٠٣٢/٢٠٣٣  العربية السعوديةالمملكة 
      ٥٫٤١٨٫٤٧٤    ٥٫٣٠٦٫٧٢٠  

  

  

للسنة المنتهية  التشغيلية التكاليف بنود حسب تصنيفه تم لو فيما اإلطفاء مصروف توزيع التالي الجدول يبين
  :ديسمبر ٣١في 

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  ٥٥٠٫٩٤٧    ٦٤١٫٠٣٦   اإليرادات تكلفة

  ٢٣٫٢٨٢    ٣٫٤٩٣  وتسويقية مصاريف بيعية
  ١٫١١١٫٣٠٩    ١٫٣٠٦٫٥٤٢  مصاريف عمومية وإدارية

  ١٫٦٨٥٫٥٣٨   ١٫٩٥١٫٠٧١ 
  
  
  
  
  
  
  
 

   ستخداماالأصول حق  - ٩
  

  االجمالي    *ىأُخر    سيارات    ومباني أراضي  
  ٢٫٥٥٥٫٥٢٤    ١٧١٫٦٠٤    ٨٫٢٨١    ٢٫٣٧٥٫٦٣٩  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 

  ١٫٢٢٤٫٢٨٤    -    ٢١٢٫٠٧٥    ١٫٠١٢٫٢٠٩  إضافات
  )٧٥٥٫٩٦٨(    )٣٧٫٧٧٣(    )١٧٫٤٠٩(    )٧٠٠٫٧٨٦(   ستهالكاال

  )١٣٥٫٩٠٧(    -    -    )١٣٥٫٩٠٧(  ىأُخرات وإستبعاد
  ٢٫٨٨٧٫٩٣٣    ١٣٣٫٨٣١    ٢٠٢٫٩٤٧    ٢٫٥٥١٫١٥٥  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  
  
  

 أبراج مواقع إستئجار ىأُخر* تتضمن 
 

 التالية: المقدرة األعمار اإلنتاجية استخدامب أصول حق االستخداميتم استهالك 
  

  سنة  ٣١ - ٢  مباني
  سنة  ٤ – ٢  سيارات

  سنة  ١٠ – ٢  أُخرى 
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٤٢ 
 

  (تتمة) ستخداماالأصول حق  - ٩
  
  

صنيفه تم لو فيما ستهالكاال مصروف توزيع التالي الجدول يبينو للسنة المنتهية في  التشغيلية التكاليف بنود حسب ت
  :ديسمبر ٣١

  ٢٠١٩  
  ٥٦٢٫٥١٤  اإليرادات تكلفة

  ٧٫٥٣٩  تسويقيةو بيعية مصاريف
  ١٨٥٫٩١٥  وإدارية عمومية مصاريف

  ٧٥٥٫٩٦٨ 
  مخزون  - ١٠

    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
    ١٫١٢٨٫٤٥٤    ٢٫١١٣٫٤٠٥ البيع إلعادة بها محتفظ بضاعة
    )٣٤٠٫٩٩٨(    )٣٩١٫٨٧٥(  الحركة بطيء مخزون مخصص: يخصم

  ٧٨٧٫٤٥٦    ١٫٧٢١٫٥٣٠    

  ديسمبر: ٣١وفيما يلي تحليل حركة مخصص مخزون بطيء الحركة للسنة المنتهية في 

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  ٤٢٣٫٣١٢    ٣٤٠٫٩٩٨  في بداية السنة  الرصيد
  )١١٤٫١٧٧(    )٦٫٢٠٩(  خالل السنة  تسوية/عكس
  ٣١٫٨٦٣    ٥٧٫٠٨٦  السنة خالل المحمل
 ٣٤٠٫٩٩٨  ٣٩١٫٨٧٥  السنة نهاية في الرصيد

   وآخرون تجاريونمدينون  - ١١
 

    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
    ١٥٫٥١٦٫٩٧٣    ٢٢٫٣٧٥٫٦٣٥ تجاريون مدينون
    )٢٫٤٧٥٫٧٤١(    )٢٫٨١٨٫٠٥٦(  في القيمة  إنخفاض: مخصص يخصم

  ١٣٫٠٤١٫٢٣٢    ١٩٫٥٥٧٫٥٧٩    
    ١٫٤٥١٫٩١٧    ١٫٨١٤٫٧٨٩  مدينون غير تجاريون  -         
  ١٤٫٤٩٣٫١٤٩    ٢١٫٣٧٢٫٣٦٨    
  مدينون تجاريون  ١-١١

عند تحديد إمكانية تحصــــيل أرصــــدة المدينين التجاريين، تأخذ المجموعة باالعتبار أي تغير في جودة االئتمان للمدينين 
التجاريين من تاريخ منح االئتمان حتى تاريخ نهاية الســــنة المالية. يعتبر تركز مخاطر االئتمان محدوداً ألن قاعدة العمالء 

القيمة فيما يتعلق بالعمالء واألطراف ذات العالقة الرئيســية  إنخفاضيل متطلبات كبيرة وغير مرتبطة ببعضــها. يتم تحل
في قيمتها على أســـاس  إنخفاضللتأكد من عدم وجود اآلخرين على أســـاس فردي. يتم إجراء تقييم الرصـــدة العمالء 

  إجمالي.

  وفيما يلي تحليًال بأعمار المدينين التجاريين:
    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

    ٢٫٠٤٥٫٠٨٣    ٣٫٢٤٩٫٠٥٢  غير متأخرة السداد
       متأخرة السداد:

    ٤٥٨٫٢٥٩    ١٫٤٣٧٫٩٣٥  يوم ٣٠ – ١
    ١٫٢٦٨٫٩٢١    ١٫٤٧٣٫٤٢٦  يوم ٩٠ – ٣١
    ١٫٥٦٣٫٩٥٢    ١٫١٩٤٫٩٠٠  يوم  ١٥٠ – ٩١
    ٢٫٧٦١٫١٦٠    ٣٫١٢٩٫٣٧٩  يوم ٢٧٠ – ١٥١
    ٧٣١٫٣٥٦    ١٫١٠٢٫٩٥٨  يوم ٣٦٥ – ٢٧١

    ٦٫٦٨٨٫٢٤٢    ١٠٫٧٨٧٫٩٨٥  يوم ٣٦٥أكثر من 
  ١٥٫٥١٦٫٩٧٣    ٢٢٫٣٧٥٫٦٣٥    
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  (تتمة) وآخرون تجاريونمدينون  - ١١
  

 مدينون تجاريون (تتمة)  ١-١١
  ديسمبر: ٣١المدينين التجاريين للسنة المنتهية في ألرصدة في القيمة  نخفاضوفيما يلي حركة مخصص اإل

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  ٢٫٤٧٣٫٢١١    ٢٫٤٧٥٫٧٤١  الرصيد في بداية السنة 
  ٧٠٦٫٩٣٥    ٦٦٢٫٠٤٣  )٣٦المحمل للسنة (إيضاح 

  )٧٠٤٫٤٠٥(    )٣١٩٫٧٢٨(  المبالغ المشطوبة خالل السنة 
  ٢٫٤٧٥٫٧٤١    ٢٫٨١٨٫٠٥٦  الرصيد في نهاية السنة 

  الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة  ٢-١١
  

جاريين مع الجهات الحكومية مدينين الت بالحكومة بلغ إجمالي أرصـــــدة ال يال  ١٨٫٥٠٨ والجهات ذات العالقة  مليون ر
). ال يوجد عمالء ٢-٢٠مليون ريال ســعودي) (أنظر ايضــاح  ١٢٫٣٤٣: ٢٠١٨ديســمبر  ٣١( ٢٠١٩ديســمبر  ٣١ســعودي كما في 

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

 كما في:بالحكومة الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة وفيما يلي أعمار األرصدة المدينة المستحقة من 

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
  ٦٫٩٣٦٫٨٨٤    ٧٫٩٠٣٫٠٥١  من سنة  أقل

  ٥٫٣٦٧٫٤٢٤    ٦٫٣٩٣٫٦٢٩  أكثر من سنة إلى سنتين
  ٣٨٫٤١٦    ٤٫٢١١٫٣٩٥  أكثر من سنتين

  ١٢٫٣٤٢٫٧٢٤    ١٨٫٥٠٨٫٠٧٥  
  

 مرابحات قصيرة األجل  - ١٢

يوماً أو أكثر مع عدة بنوك محلية،  ٩١جزء من فائض النقد في مرابحات فترة اســــتحقاقها بإســــتثمار تقوم المجموعة 
   ).%٥ - %٢: ٢٠١٨( %٥إلى  %٢بمعدل ربح سنوي يتراوح بين 

  

 ىأُخر أصول  - ١٣

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
  ١٫٤٢٥٫٠٨٨  ٣٫٠٦٢٫٣٢٠ مقدمة دفعات
  ٦٢٨٫١١٩  ٥٠٨٫٣٦٢  مقدما مدفوعة مصاريف
  ٩٩٫٣٥٥  ٩٥٫٤٩٤  مؤجلة مصاريف

  ١٧١٫٩٣٧  ٥٢٢٫٧٧١   ىأُخر
  ٢٫٣٢٤٫٤٩٩  ٤٫١٨٨٫٩٤٧  

  
  ١٫٩٥٢٫٨٧٨  ٤٫٠٩٧٫٠٩٦    متداولة

  ٣٧١٫٦٢١  ٩١٫٨٥١  متداولة   غير
  ٢٫٣٢٤٫٤٩٩  ٤٫١٨٨٫٩٤٧  
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٤٤ 
 

 محتفظ بها للبيع  أصول - ١٤

شراء أصول شركة كريم (تمتلك المجموعة حصة  ٢٠١٩مارس  ٢٦بتاريخ  قامت شركة أوبر تكنولوجيز (أوبر) بتوقيع اتفاقية 
شرة فيها تبلغ حوالي  شركة كريم مقابل حوالي لإلستحواذ ) وذلك %٨٫٨٨مبا صول  صافي أ مليار دوالر أمريكي  ٣٫١على 

 مما يلي:لإلتفاقية العائد المالي إجمالي مليار ريال سعوي) خاضعة للتعديل. يتألف  ١١٫٦(ما يعادل حوالي 
مونة مليار ريال ســـعودي) ســـندات قابلة للتحويل غير مضـــ ٦٫٤مليار دوالر أمريكي (ما يعادل حوالي  ١٫٧حوالي مبلغ  -

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

  

بعد الحصول على موافقة معظم الجهات التنظيمية  ٢٠٢٠ يناير ٢بتاريخ أوبر من قبل شركة اإلستحواذ صفقة إستكمال تم 
  االحداث الالحقة).  ٤٥الصفقة لمدة عامين (انظر إيضاح رقم  من قيمة %٢٥في البلدان ذات الصلة مع إحتجاز ما يعادل 

  

 تكاليف العقد - ١٥

 كون تكاليف العقد مما يلي:تت
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  ١٧٤٫٣٥٧    ٢٩٩٫١١٨  )١(تكلفة الحصول على العقد 
  ٨٥٥٫٧٧٢    ٦٢٣٫٨٠٤  )٢(تكلفة الوفاء بالعقد 

  ١٫٠٣٠٫١٢٩   ٩٢٢٫٩٢٢ 
 
 
  

الحصـــول على العقد برســـوم العموالت وحوافز المبيعات اإلضـــافية المدفوعة للوســـطاء والموزعين تتعلق تكاليف  ) ١( 
قســط الثابت على مدى فترة والموظفين للحصــول على عقود مع العمالء. يتم إطفاء هذه التكاليف على أســاس ال

  العقد المتوقع.العقد و
ــتكاليف التركيب ) ٢(  قسط الثابت على مدى فترة العقد إطفاؤها على أساس الوالتي يتم  تتعلق تكاليف الوفاء بالعقد بـ

 العقد المتوقع. و
  

للسنة المنتهية  تكاليف العقد حسب بنود التكاليف التشغيلية إنخفاضو إطفاءيبين الجدول التالي توزيع مصروف 
  :ديسمبر ٣١في 

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  ٣٧٣٫٦٤٤    ٣١٥٫٧٩٧   )٣٥نظر إيضاح ا( اإليرادات تكلفة

  ٤٢٫٩٨٩    ٨٨٫٣٤٦  )٣٦نظر إيضاح ا( تسويقيةو بيعية مصاريف
  ٤١٦٬٦٣٣   ٤٠٤٫١٤٣ 

 

  أصول العقد  - ١٦

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
        

  ٦٫٠٦٠٫٢٠٢    ٧٫٥٩٦٫٧٢٩  اإليرادات غير المفوترة 
  )٨٧٫٧١٩(    )١٥٤٫٩٠٥(  يطرح : مخصص إنخفاض القيمة

  ٥٫٩٧٢٫٤٨٣    ٧٫٤٤١٫٨٢٤   
 

  ٥٫٤٦٨٫٤٤١    ٦٫٧٩٣٫٧٥٥   متداولة
  ٥٠٤٫٠٤٢    ٦٤٨٫٠٦٩  متداولة   غير

  ٥٫٩٧٢٫٤٨٣    ٧٫٤٤١٫٨٢٤  
  

 نشاءومبيعات األجهزة وعقود اإل تصاالتاالي بأصول العقد لإليرادات المحققة من تقديم خدمات األول اإلعترافيتم 
مدينون المبالغ المعترف بها كأصول عقد إلى  تبويبالتي لم يصدر بها فواتير بعد. عند إتمام دورة الفوترة، يتم إعادة 

 . تجاريون
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

٤٥ 
 

 أُخرىأصول مالية   - ١٧
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

  ٣٫١١٥٫١٨٥    ١٫٥٥٠٫٨٦٩     )١(الربح أو الخسارة  أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل
        أصول مالية بالتكلفة المطفأة

  ١٫٤٩٠٫١٣٧    ٥٫٦٠٠٫٥٤٣  )٣)(٢صكوك (
  ٢٫٢٥٠٫٧٤٦    -  )٤مرابحات (

  ٥٢٤٫٤١٧    ٤٣٨٫٤٨١  )٥قروض لموظفين (
  ٨٦٫١٧٤    ١١٠٫١٢٩  ) ٦أُخرى (

  ٤٫٣٥١٫٤٧٤    ٦٫١٤٩٫١٥٣  
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل  مخصــصــة أصــول مالية

  ١٫٣٩٤٫٦٠٢    -  )١(اآلخر 
  ٨٫٨٦١٫٢٦١    ٧٫٧٠٠٫٠٢٢  
  ٥٫٤٨٨٫٢٤٥    ٣٧٦٫٥٨٩  متداولة         

  ٣٫٣٧٣٫٠١٦    ٧٫٣٢٣٫٤٣٣  غير متداولة  
  ٨٫٨٦١٫٢٦١    ٧٫٧٠٠٫٠٢٢  

 

اإلستثماري صندوق الالمال الجرئ ورأس ها في صندوق إستثماراتقامت المجموعة بإعادة تصنيف  ٢٠١٩خالل عام  ) ١( 
بالقيمة العادلة إلى األصول المالية اآلخر من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل للمال الجريء 

 من خالل الربح أو الخسارة.

في الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة التي تعمل في مجال هو صندوق يستثمر صندوق رأس المال الجرئ  -
بمبلغ اإلستثمارية . تم تقييم الوحدات ىأُخروتقنية المعلومات في السوق السعودي وأسواق عالمية  تصاالتاال

  مليون ریال سعودي). ٦١٤: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في مليون ریال سعودي  ٧٢٤
في الشركات التقنية الريادية الخاصة ذات النمو  دولياً هو صندوق يستثمر  ستثماري للمال الجريءالصندوق اإل -

 بخمس شرائحُيمول مليون ریال سعودي)  ١٫٨٧٥أمريكي (ما يعادل دوالر مليون  ٥٠٠إجمالية بقيمة  العالي
عام  خالل. )مليون ریال سعودي ٣٧٥ما يعادل (أمريكي دوالر مليون  ١٠٠ ، قيمة الشريحة الواحدةمتساوية تباعاً 

مليون  ٧٥٠أمريكي (ما يعادل  دوالرمليون  ٢٠٠والثانية بمجموع األولى دفع قيمة الشريحتين قامت الشركة ب ٢٠١٨
 ٣١( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون ریال سعودي كما في  ٨٤٦بمبلغ اإلستثمارية ریال سعودي). تم تقييم الوحدات 

 مليون ریال سعودي).  ٧٨١: ٢٠١٨ديسمبر 
  

  على النحو التالي: ٢٠١٩عام وزارة المالية خالل الربع األول من أصدرتها المجموعة في الصكوك التي  استثمرت ) ٢( 
  الثانية  الشريحة    ى األول الشريحة  

  ٢٫١٤٠٫٠٠٠   ١٫٧٦٢٫٠٠٠  االسمية االستثمار قيمة
  سنوات ١٠    سنوات ٥  االستثمار مدة

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

  
  

ــيا القابضــة المحدودة (شــركة تابعة) باإل٢٠٠٧ديســمبر  ٣١في  ) ٣(  ــتثمار في صــكوك، قامت شــركة إس تي ســي آس  س
ريال  مليون ١٫٣٨٣(بما يعادل مليون رينجيت ماليزي  ١٫٥٠٨بقيمة  جي إس ام القابضــــة مجموعة بيناريانجأصــــدرتها 

 ٢٨حتى تاريخ  %١٠٫٧٥ســــنوات) وبهامش ربح ســــنوي يبلغ  ١٠ســــتدعاء بعد ســــنة (قابلة لإل ٥٠لمدة ســــعودي) 
قيمة وتبلغ هذه الصــكوك غير متأخرة الســداد أو منخفضــة الالالحقة.  للفترات %٩٫٢٥ثم هامش ربح  ٢٠١٧ديســمبر

 مليون ريال سعودي). ١٫٤٩٠: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي كما في  ١٫٥٨٧قيمتها الدفترية 
  

المرابحة  إســـتثماراتســـتثمارية المتنوعة والشـــركة في المحفظة اإل إســـتثماراتمعظم تم تســـييل  ٢٠١٩خالل عام  ) ٤( 
 . )٢-١٧(انظر إيضاح  الماليةبشكل رئيسي في صكوك وزارة ها ستثمارإوإعادة 
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

٤٦ 
 

 (تتمة) أُخرى أصول مالية - ١٧
 

سـنوات، على التوالي. فترة  ٤سـنة و ٢٥منحت الشـركة موظفيها قروضـاً حسـنة لغرض شـراء منازل وسـيارات لفترة  ) ٥( 
الســــداد تكون بقســــط ثابت خالل مدة القرض في حال بقاء الموظف في الخدمة وإال فعلى الموظف دفع المبلغ 

يتم تمويله من  ٢٠١٦يتم تقديمه للموظف بعد يونيو لغرض شــــراء منازل عند ترك الشــــركة. أي قرض جديد المتبقي 
 تتحمل الشركة تكلفة تمويل هذه القروض. .بنك تجاري محلي وبضمان من الشركة

سي ) ٦(  شكل رئي سعودي كما في  ٨٠محتجزات موردين بمبلغ  تمثل ب سمبر  ٣١مليون ريال  سمبر  ٣١( ٢٠١٩دي  ٨٠ :٢٠١٨دي
 .التابعة للمجموعةحدى الشركات إمليون ريال سعودي) لدى 

 
  الشركات التابعة - ١٨

 من قبل الشركة: بشكل مباشر فيما يلي بيان بالشركات التابعة المملوكة

  نسبة الملكية  بلد التأسيس    اسم الشركة التابعة

      
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
 تصاالتاالالشركة العربية لخدمات اإلنترنت و

  المحدودة (حلول اس تي سي) 
  %١٠٠  %١٠٠ المملكة العربية السعودية  ١

لالستثمار التجاري المحدودة (تي  تصاالتاالشركة 
 سي اي سي)

  %١٠٠  %١٠٠ المملكة العربية السعودية  ٢

  %١٠٠  %١٠٠ مملكة البحرين  ٣  فيفا البحرين): سابقاً شركة اس تي سي البحرين (

  %١٠٠  %١٠٠ المملكة العربية السعودية  ٤  المحدودة (عقاالت)شركة عقاالت 

إس تي ( السعودية المتخصصة تصاالتاالشركة 
 سي المتخصصة)

  %١٠٠  %١٠٠  المملكة العربية السعودية  ٥

  %١٠٠  %١٠٠  المملكة العربية السعودية  ٦  شركة سفاير المحدودة  (سفاير)

 شركة إس تي سي تركيا القابضة المحدودة (شركة
  إس تي سي تركيا)

  %١٠٠  %١٠٠  جزرفيرجن البريطانية  ٧

شركة إس تي سي آسيا القابضة المحدودة (إس تي 
  سي آسيا)

  %١٠٠  %١٠٠  جزرفيرجن البريطانية  ٨

شركة إس تي سي الخليج لإلستثمار القابضة (إس 
  تي سي الخليج)

  %١٠٠  %١٠٠  مملكة البحرين  ٩

   %١٠٠  %١٠٠  المملكة العربية السعودية  ١٠  السعودية  تصاالتاالشركة قنوات 

 )الكويت تي سياس ( الكويتية تصاالتاالشركة 
  (سابقاً: فيفا الكويت)

  %٥١٫٨  %٥١٫٨  دولة الكويت  ١١

  %١٠٠  %١٠٠  المملكة العربية السعودية  ١٢  (توال) المحدودة تصاالتاالشركة أبراج 

  -  %١٠٠  المملكة العربية السعودية  ١٣  )STC Pay( شركة المدفوعات الرقمية السعودية

  -  %١٠٠  المملكة العربية السعودية  ١٤  شركة المنطقة الذكية للعقار

  

، ٢٠٠٢المملكة في ابريل  المحدودة (حلول اس تي سي) في تصاالتاالالشركة العربية لخدمات اإلنترنت و تأسست -١
إستحوذت السعودي.  في السوق المعلومات ومعالجة ونقل تصاالتاال مشاريع وتشغيل اإلنترنتوتقدم خدمات 

المحدودة  تصاالتاالعلى كامل الحصص في رأس مال الشركة العربية لخدمات اإلنترنت و ٢٠٠٧ ديسمبر مجموعة فيال
 مليون ريال سعودي.  ١٠٠والبالغ 
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

٤٧ 
 

 الشركات التابعة (تتمة) - ١٨
 

 برأس مال مليون ريال سعودي بغرض ٢٠٠٧ أكتوبر في المملكة التجاري في لإلستثمار تصاالتاال شركة تأسست -٢
 وتركيب وتشغيل وصيانة نترنتاإل وشبكات اآللي الحاسب شبكات تنظيم  وأعمال تصاالتاال شبكات وصيانة تشغيل
 السعودي. المعلومات في السوق وتقنية تصاالتاال وبرامج نظم

مليون دينار بحريني أي ما يعادل  ٧٥في مملكة البحرين برأس مال  ٢٠٠٩البحرين في فبراير  اس تي سيتأسست شركة  -٣
البحرين بتقديم كافة  اس تي سيمليون ريال سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ.  تقوم شركة  ٧٤٦حوالي 

ذات الصلة بالسوق البحريني،  ىخرالدولية والنطاق العريض والخدمات األُ  تصاالتاالوالمتنقلة  تصاالتاالخدمات 
البحرين على شركة  اس تي سياستحوذت شركة  ٢٠١٨ األول. خالل الربع ٢٠١٠مارس  ٣وقد بدأت عملياتها التجارية في 

 .اإلنترنتالمحدودة في مملكة البحرين (كشركة تابعة)، ونشاطها الرئيسي تقديم خدمات  تصاالتلالمينا 

مليون ريال سعودي مملوك بالكامل لشركة  ٧٠في المملكة برأس مال  ٢٠١٣تأسست شركة عقاالت في مارس  -٤
اإلستشارات واإلستيراد وإدارة العقار والمقاوالت وتقديم خدمات وإستثمار السعودية بغرض إقامة وتملك  تصاالتاال

 السعودية.  تصاالتاالوالتصدير لصالح شركة 
 

على  ٢٠١٤في المملكة، واستحوذت الشركة في يناير  ٢٠٠٢السعودية المتخصصة في فبراير  تصاالتاالتأسست شركة  -٥
مليون ريال سعودي. وتعمل هذه الشركة في مجال األعمال الكهربائية وشبكات  ٢٥٢ها البالغ رأسمالمن  %١٠٠نسبة 

ة الكهربائية واستيراد وتسويق وتركيب السلكية واألجهز تصاالتاالوتجارة الجملة والتجزئة في أجهزة  تصاالتاال
 السلكية والالسلكية وتقنية المعلومات المرخصة.  تصاالتاالوصيانة أجهزة 

 

مليون ريال سعودي مملوك بالكامل لشركة  ١٠٠برأس مال  ٢٠١٤تأسست شركة سفاير في المملكة في يونيو  -٦
السلكية  تصاالتاالوالسعودية، وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة وأنظمة الحاسب اآللي  تصاالتاال

ومواد الدعاية واإلعالن وقطع الغيار واألجهزة الكهربائية وأجهزة الدفع اآللي ومعدات  نترنتوالالسلكية ومعدات اإل
، قرر مجلس ٢٠١٧في نوفمبر  .وبيع الخدمات تصاالتاالوإنشاء مراكز  تصاالتاالنقاط البيع اآللية وبيع خدمات مشغلي 

من المتوقع . ٢٠١٨يناير  ١من  إبتداءً السعودية  تصاالتاالإدارة الشركة تصفية شركة سفاير ودمج أعمالها مع شركة 
 .٢٠٢٠خالل عام شركة سفاير اإلجراءات القانونية لتصفية إستكمال 

فيرجن البريطانية  تأسست بموجب قانون الشركات التجارية في جزرإس تي سي تركيا، شركة ذات مسؤولية محدودة  -٧
، وهي شركة ذات أغراض خاصة نشاطها الرئيسي تقديم الخدمات والدعم الالزم المتعلق ٢٠٠٧ابريل  ٨بتاريخ 

  باألنشطة اإلستثمارية الخاصة بالمجموعة.

مليار  ٣٫٦كوم المحدودة البالغ يتيل من رأس مال شركة أوجيه %٣٥شركة اس تي سي تركيا على حصة استحوذت 
  بسعر الصرف في ذلك التاريخ. ٢٠٠٨مليار ريال سعودي في أبريل  ١٣٫٥تقريباً يعادل  دوالر، ما

ليكوم، توقفت ي، وبسبب الخسائر المستمرة و استنفاد كامل رصيد إستثمار المجموعة في أوجيه ت٢٠١٦خالل عام  
  ). ١-٢١سائر اإلضافية. (أنظر إيضاح بحصتها في الخ اإلعترافالمجموعة عن 

فيرجن البريطانية  إس تي سي آسيا، شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب قانون الشركات التجارية في جزر -٨
في  إستثماراتوتملك  ، وهي شركة ذات أغراض خاصة، تستثمر في شركات عاملة في ماليزيا٢٠٠٧يوليو  ٢٤بتاريخ 
لشركة اس تي سي  س تي سي ماليزيا) (شركة تابعة مملوكة بالكاملاقابضة المحدودة (س تي سي ماليزيا الاشركة 
 فيرجن البريطانية.  تأسست بموجب قانون الشركات التجارية في جزر أيضاً ) والتي آسيا

 

في مجموعة بيناريانج جي إس ام القابضة (أنظر إيضاح  %٢٥شركة إس تي سي ماليزيا القابضة المحدودة تمتلك حصة 
). النشاط الرئيسي لشركة إس تي سي آسيا والشركة التابعة لها هو تقديم الخدمات والدعم الالزم بشأن ٢-٢١

 األنشطة االستثمارية الخاصة بالمجموعة.
 
  



  السعودية تصاالتشركة اال
  سعودية)(شركة مساهمة 

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

٤٨ 
 

 (تتمة)الشركات التابعة  - ١٨
 

ولديها شركات تابعة (مملوكة بالكامل) في  ٢٠٠٨مارس  ١٢تأسست شركة إس تي سي الخليج بمملكة البحرين بتاريخ  -٩
. الهدف الرئيسي لهذه الشركة وشركاتها التابعة التالية هو تقديم الخدمات كما هو موضح أدناه مملكة البحرين

 للمجموعة:اإلستثمارية باألنشطة والدعم الالزم فيما يتعلق 
   (اس بي سي). ١لإلستثمار شركة اس تي سي الخليج القابضة  -أ
  (اس بي سي).  ٢لإلستثمار شركة اس تي سي الخليج القابضة  -ب
  (اس بي سي).  ٣لإلستثمار شركة اس تي سي الخليج القابضة  -ج

  

و شركة اس تي سي الخليج القابضة لالستثمار  (اس بي سي) ٣تمتلك شركة اس تي سي الخليج القابضة لالستثمار 
) في شركة إنتغرال القابضة. تأسست شركة إنتغرال في مملكة البحرين في يونيو %١٠٠: ٢٠١٨( %١٠٠حصة  (اس بي سي) ٢

مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما في ذلك  ٢٨١مليون دينار بحريني أي ما يعادل حوالي  ٢٨برأس مال يبلغ  ٢٠٠٩
. إنتغرال شركة قابضة تملك حصصاً في شركات تعمل في مجال خدمات المحتوى واإلعالم الرقمي في دول التاريخ

مليون دينار بحريني أي ما يعادل حوالي  ١٠١، قامت الشركة بزيادة رأس مال شركة إنتغرال ليبلغ ٢٠١٨الخليج. خالل عام 
  . ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما في  ١٫٠٠٨

  

وتزاول تجارة الجملة والتجزئة في خدمات  ٢٠٠٨السعودية في المملكة في يناير  تصاالتاالتأسست شركة قنوات  -١٠
الثابتة  تصاالتاالوخدمات الحاسب اآللي وبيع وإعادة بيع كافة خدمات  تصاالتاالبطاقات الشحن وأجهزة ومعدات 

شركة في السوق السعودي ولها شركات تابعة في البحرين والمتنقلة وصيانة وتشغيل المجمعات التجارية، وتعمل ال
من  %٦٠على حصة بنسبة  ٢٠١١السعودية في ديسمبر  تصاالتاالوُعمان تعمل في النشاط ذاته. استحوذت شركة 

، استحوذت الشركة على ٢٠١٧مليون ريال سعودي. في  يناير ١٠٠ها رأسمالالسعودية والبالغ  تصاالتاالشركة قنوات 
مليون ريال سعودي. وبالتالي أصبحت  ٤٠٠السعودية وذلك بمبلغ وقدره  تصاالتاالالمتبقية في شركة قنوات األسهم 

 السعودية. تصاالتاال) لشركة %١٠٠السعودية مملوكة بالكامل بنسبة ( تصاالتاالشركة قنوات 
 

البالغ الكويت)  الكويتية (اس تي سي تصاالتاالمن رأس مال شركة  %٢٦، استحوذت الشركة على ٢٠٠٧في ديسمبر  -١١
شركة مليون ريال سعودي حسب سعر الصرف في ذلك التاريخ. تعمل  ٦٨٧مليون دينار كويتي، أي ما يعادل تقريباً  ٥٠
ديسمبر  ٤في مجال خدمات الهاتف النقال في السوق الكويتي وقد بدأت عملياتها التجارية في الكويتية  تصاالتاال

 في سوق الكويت لألوراق المالية.عامة تم إدراجها كشركة مساهمة  ٢٠١٤ديسمبر  ١٤. بتاريخ ٢٠٠٨

 الكويتية (اس تي سي تصاالتااللشركة لشراء األسهم المصدرة إختيارياً  ، قدمت الشركة عرضاً ٢٠١٥في نوفمبر 
. تم الكويت) الكويتية (اس تي سي تصاالتااللشركة من األسهم المصدرة  %٧٤والتي ال تملكها والبالغة  الكويت)

بقيمة دينار كويتي  الكويت) الكويتية (اس تي سي تصاالتاالشركة تقديم هذا العرض من قبل الشركة لمساهمي 
وانتهت فترة هذا العرض  ).، حسب سعر الصرف في ذلك التاريخريال سعودي ١٢٫٣٧واحد لكل سهم (أي ما يعادل 

من إجمالي األسهم  %٢٥٫٨سهم تمثل  ١٢٨٫٨٦٠٫٥١٨سهم التي قبلت هذا العرض . وبلغ عدد األ٢٠١٦يناير  ٣١في 
 تصاالتاالشركة المصدرة  سهممن إجمالي األ %٥١٫٨السعودية  تصاالتاالالمصدرة. وبالتالي أصبحت ملكية شركة 

 .الكويت) الكويتية (اس تي سي

% من إجمالي األسهم ١٠٠لإلستحواذ على نسبة دخلت شركة االتصاالت الكويتية في عقد ملزم  ٢٠١٨خالل عام 
المصدرة لشركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م (كواليتي نت) والتي تعمل في دولة الكويت في مجال 

استكلمت شركة االتصاالت الكويتية إجراءات اإلستحواذ حيث بلغت صافي  ٢٠١٩مايو  ٦تزويد خدمات اإلنترنت. وبتاريخ 
مليون ريال سعودي)، وبلغ  ٢٩٦٫٦مليون دينار كويتي (ما يعادل  ٢٣٫٩٦شركة كواليتي نت المستحوذ عليها أصول 

مليون ريال سعودي) ونتج عن ذلك اإلستحواذ تسجيل  ٣٦٤٫١مليون دينار كويتي (ما يعادل  ٢٩٫٤١العوض المدفوع 
عودي) بناًء على أحدث التقارير الخاصة بتوزيع مليون ريال س ٦٧٫٥مليون دينار كويتي (ما يعادل  ٥٫٤٥شهرة بمبلغ 

مليون  ١٠٫٦١كما بلغ رصيد النقد وما يماثله في الشركة المشتراه مبلغ  القيمة العادلة لصافي األصول المستحوذ عليها.
ال مليون ريال سعودي) وبالتالي فإن صافي التدفقات النقدية الناتجة عن دمج االعم ١٣١٫٣٥دينار كويتي (ما يعادل 

  مليون ريال سعودي). ٢٣٢٫٦٦مليون دينار كويتي (ما يعادل  ١٨٫٧٩بلغ 
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

٤٩ 
 

 الشركات التابعة (تتمة) - ١٨
شركة ذات مسؤلية محدودة ومملوكة  -، قامت الشركة بتأسيس شركة أبراج االتصاالت ٢٠١٨خالل الربع األول  -١٢

وتتولى شركة أبراج االتصاالت مسؤولية مليون ريال سعودي.  ٢٠٠برأس مال  %١٠٠لشركة االتصاالت السعودية بنسبة 
، حصلت شركة أبراج ٢٠١٩تملك األبراج وإنشائها وتشغيلها وتأجيرها وإستثمارها تجارياً في المملكة. وخالل الربع األول 

، قامت  ٢٠١٩االتصاالت على التراخيص التشغيلية الالزمة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. وخالل الربع الرابع 
مليون ريال سعودي ليصبح اجمالي  ٢٫٣٠٠لشركة بزيادة رأس مال شركة أبراج االتصاالت المحدودة بمبلغ وقدره ا

  مليون ريال سعودي. ٢٫٥٠٠رأسمالها 
في شركة المدفوعات الرقمية السعودية سيس أبت حلول اس تي سيشركة قامت ، ٢٠١٧من عام  خالل الريع الرابع -١٣

 .المدفوعات الرقمية تقديم خدماتفي نشاطها الرئيسي يتمثل ومليون ريال سعودي  ١٠٠برأس مال قدره المملكة 
 حلول اس تي سيمن شركة  شركة المدفوعات الرقمية السعودية تم انتقال ملكية  ٢٠١٩من عام الثالث خالل الربع و

قامت  ٢٠١٩خالل الربع الرابع  .المجموعةمالي على مستوى أثر السعودية ولم يكن لذلك أي  تصاالتاالشركة إلى 
 ٤٠٠سمالها أليصبح اجمالي ر مليون ريال ٣٠٠بمبلغ شركة المدفوعات الرقمية السعودية مال رأس الشركة بزيادة 

المدفوعات الرقمية شركة بترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي  قامت ٢٠٢٠. وفي يناير مليون ريال سعودي
 .لكترونيةإالسعودية كشركة محفظة 

في  خاصة (شركة المنطقة الذكية للعقار) أغراضأنشأت الشركة شركة تابعة ذات  ٢٠١٩خالل الربع الرابع من عام  -١٤
تطوير وتمويل وإدارة المشاريع العقارية  ونشاطها الرئيسيمليون ريال سعودي.  ١٠٧برأس مال يبلغ حوالي المملكة 

 .التجارية والمكتبية والسكنيةوإقامة المرافق والمجمعات والمباني 
  

 تفاصيل الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل ولها حقوق ملكية غير مسيطرة جوهرية
يبين الجدول أدناه تفاصــيل الشــركات التابعة غير المملوكة بالكامل للمجموعة والتي لديها حقوق ملكية غير مســيطرة 

  كما في:

    اسم الشركة التابعة

وحقوق نسبة الملكية 
التصويت المقتناة من قبل 
  حقوق الملكية غير المسيطرة

أرباح متعلقة 
بحقوق الملكية غير 

    المسيطرة
حقوق الملكية الغير مسيطرة 

  المتراكمة

      
     ٢٠١٩   

  
٢٠١٨  

للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  

ديسمبر  ٣١  
٢٠١٩  

ديسمبر  ٣١  
٢٠١٨  

  

 الكويتية تصاالتاال شركة
 ١٫١٤٣٫٥٨٢  ١٫٢٨٥٫١٥٥   ٢٥٩٫٥٤٥    %٤٨٫٢  %٤٨٫٢   (اس تي سي الكويت)

  ٤٫٣٣٢    ٧٫٢٩٧    ٦٢٠      تابعة فردية غير جوهرية  شركات

      ١٫١٤٧٫٩١٤    ١٫٢٩٢٫٤٥٢    ٢٦٠٫١٦٥  

 غير المملوكة بالكامل للمجموعة الكويتية (اس تي سي الكويت) االتصاالتلشركة فيما يلي ملخصاً للبيانات المالية 
 :جوهرية والتي لديها حقوق ملكية غير مسيطرة

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 
        المالي المركز قائمة

 ١٫٩٠٧٫٧٢٦    ٢٫٣٤٥٫٢٤٤  المتداولة  األصول
   ١٫٨٦٧٫٤٠١    ٢٫٧٤٩٫٥٤٧  غير المتداولة  األصول

  )١٫٣٣٧٫٢١٩(    )٢٫١١٤٫١٠٠(  المتداولة  االلتزامات
 )٦٥٫٣٣١(    )٣١٤٫٣٩٣( غير المتداولة  االلتزامات

  ٢٫٣٧٢٫٥٧٧    ٢٫٦٦٦٫٢٩٨  االصول صافي

  ١٫٢٢٨٫٩٩٥    ١٫٣٨١٫١٤٣  حصة المجموعة من صافي األصول 
  ١٫١٤٣٫٥٨٢    ١٫٢٨٥٫١٥٥  حصة حقوق الملكية غير المسيطرة
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

٥٠ 
 

 الشركات التابعة (تتمة) - ١٨
 (تتمة) ملكية غير مسيطرة جوهريةتفاصيل الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل ولها حقوق 

  
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  
 ٢٠١٨   ٢٠١٩  

       خراآل الشامل والدخل الدخل قائمة
  ٣٫٥٥٤٫٣٧٢   ٣٫٦٢٩٫٩٤١  اإليردات

        
 ٦٢٢٫٦٣٠   ٥٣٨٫٨٩٨  السنة  ربح

 )٣٫٨٩٣(   )٣٫٠٥٣(   اُألخرى للسنة الخسارة الشاملة
 ٦١٨٫٧٣٧   ٥٣٥٫٨٤٥ سنة للالدخل الشامل  إجمالي

  ٣٢٠٫٥٠٦    ٢٧٧٫٥٦٧  من الدخل الشامل حصة المجموعة     
  ٢٩٨٫٢٣١    ٢٥٨٫٢٧٨  من الدخل الشامل حصة حقوق الملكية غير المسيطرة

  

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  
 ٢٠١٨   ٢٠١٩  

       التدفقات النقدية  قائمة
  ١٫٠٦٩٫٥٤٨   ١٫١٦٨٫٦٦٧  األنشطة التشغيلية

 )٣٨٥٫٠٦٢(   )١٫٢٥٤٫٨١١(  االستثماريةاألنشطة 
 )٢٦٩٫٦٧٤(   )٧٤٫٥٨١(  األنشطة التمويلية

 ٤١٤٫٨١٢   )١٦٠٫٧٢٥( صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في يماثله
 

 نقد وما يماثله - ١٩

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
)لأو أقمرابحة قصيرة األجل (مع استحقاق لمدة ثالثة أشهر  ٦٫٤٧٦٫٤٠٧   ٦٫٣١٦٫١٦٢  
  النقد لدى البنوك  ١٫٤٩٤٫٦٩٤    ١٫٦٤٠٫٧٣٨

  النقد في الصندوق  ١٢٫٣٦٥    ٥٫٨٤٨
 شيكات قيد التحصيل  ٤٧٫٥٤٤   ١٩١٫١١٧

٨٫٠٣١٫٠١٠   ٨٫١٥٣٫٨٦٥  
  

قامت الشــــركة باســــتثمار جزء من النقد الفائض، في مرابحات لمدة ثالثة أشــــهر أو أقل مع عدة بنوك محلية، يتراوح 
  .%)٣٫٧-%١:  ٢٠١٨%  (٣٫٧-%١معدل ربحها خالل السنة 

  

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة - ٢٠
  )٢١إيضاح  -مشتركةمع الجهات ذات العالقة (شركات زميلة ومشاريع واألرصدة المعامالت التجارية  ١-٢٠

  ما يلي:كديسمبر  ٣١بلغت تعامالت المجموعة التجارية مع الجهات ذات العالقة خالل السنة المنتهية في 

٢٠١٩    ٢٠١٨   
 المقدمة تصاالتاالخدمات  ٤٣٠٫٦٨٢  ٥٠٣٫٠٠٨    

 المستلمة تصاالتاالخدمات  ٢٩٫٠٥٠  ١٧٫١٨٨
  

  
  
  
 
  
  
  



  السعودية تصاالتشركة اال
  سعودية)(شركة مساهمة 

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

٥١ 
 

  (تتمة) العالقةالمعامالت مع الجهات ذات  -٢٠
  )(تتمة)٢١إيضاح  -المعامالت التجارية واالرصدة مع الجهات ذات العالقة (شركات زميلة ومشاريع مشتركة ١-٢٠

تتم عمليات البيع والشــراء من الجهات ذات العالقة وفقا لشــروط التعامل العادية. ان األرصــدة القائمة غير مضــمونة 
  الى الجهات ذات العالقة.  أوأي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من  إستالم أووبدون عمولة ولم يتم تقديم 

  

  وفيما يلي بياناً باألرصدة القائمة في نهاية السنة المالية:

  

  المعامالت التجارية واألرصدة مع جهات ذات عالقة (الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة)  ٢-٢٠

بالتعامالت مع الجهات الحكومية اإليراداتبلغت  بالحكومة المتعلقة  نة المنتهية في  والجهات ذات العالقة   ٣١للســــ
مليون ريال ســعودي) وبلغت المصــاريف المتعلقة  ٦٫٣٣٥: ٢٠١٨ديســمبر  ٣١مليون ريال ســعودي ( ٦٫٨٧٣: ٢٠١٩ديســمبر 

 ٣١(متضــمنة الرســوم الحكومية) للســنة المنتهية في  مةوالجهات ذات العالقة بالحكوبالتعامالت مع الجهات الحكومية 
  .مليون ريال سعودي) ٣٫٢١٤: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي ( ٢٫٧٤٨: ٢٠١٩ديسمبر 

ــــ (الموافق ١٤٤٠ربيع ثاني  ٤) بتاريخ ١٩٦بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ( أنهالى  شارةاإل تجدر ) تم تعديل ٢٠١٨ديسمبر  ١١هـ
تجارياً في المملكة لتصبح نسبة موحدة قدرها  تصاالتاالنسب المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة نظير تقديم خدمات 

صافي إيرادات  %١٠ صاالتاالسنوياً من  ضا عن  ٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من  ت سابقة  النسبعو صافي  %١٥البالغة وال ات إيرادمن 
خدمات الهاتف الثابت وإيرادمن صـــــافي  %١٠خدمات الهاتف الجوال و خدمات المعطيات. إيرادمن صـــــافي  %٨ات  ات 

  وباإلضافة إلى ذلك تم دمج تراخيص الخدمات للشركة لتكون ترخيصاً موحداً.
  

: ٢٠١٨ديســــمبر  ٣١مليون ريال ( ١٨٫٥٠٨ :٢٠١٩ديســــمبر  ٣١صــــيد الذمم المدينة مع الجهات الحكومية كما في بلغ إجمالي ر
 ٣١وبلغ إجمالي رصــيد الذمم الدائنة مع الجهات الحكومية كما في ). ٢-١١(أنظر ايضــاح رقم مليون ريال ســعودي)  ١٢٫٣٤٣

من ضمن المعامالت  أنه علماً مليون ريال سعودي).  ٣٫٧٠٦: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي ( ٩٥٣مبلغ  ٢٠١٩ديسمبر 
ها وزارة أصــدرتمليون ريال ســعودي في الصــكوك التي  ٣٫٩٠٢المجموعة بمبلغ  اســتثمرتالتجارية مع الجهات الحكومية، 

  ).٢-١٧(انظر إيضاح رقم  ٢٠١٩المالية خالل الربع األول من عام 

  القروض إلى جهات ذات عالقة   ٣-٢٠
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  ٢٬٣٦٠    ٥٬٣٥٨   التنفيذيين كبارقروض إلى 
  

 
  مزايا ومكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  ٤-٢٠

 ٣١وتعويضــات أعضــاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين خالل الســنة المنتهية في  مكافآتفيما يلي بياناً بمزايا و
  ديسمبر:

٢٠١٩    ٢٠١٨   
 مزايا ومكافآت قصيرة األجل  ٢٨٠٫٣٨١    ٢٠٦٫٢٢٤
 مخصص إجازات ومكافأة نهاية الخدمة ٦٠٫٠٦١  ٥٥٫٣٦٨

  

  مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة   مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

          	  
 شركات زميلة  ٢٩٢٫٠٢٠    ٣٣٨٫٦٥٢    ٣٨٫٩١٠  ٢٣٫١٨٤
 مشاريع مشتركة   ١٢٫٢١٥    ٥٫٤٤٤    ١٦٨٫١٧٣  ١١٢٫٨٠١
٣٠٤٫٢٣٥    ٣٤٤٫٠٩٦    ٢٠٧٫٠٨٣  ١٣٥٫٩٨٥    



  السعودية تصاالتشركة اال
  سعودية)(شركة مساهمة 

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

٥٢ 
 

 زميلة ومشاريع مشتركةاستثمارات في شركات  - ٢١
 زميلة شركات استثمارات في   ١-٢١

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

 تفاصيل الشركات الزميلة  ١-١-٢١
  

  فيما يلي تفاصيل كل شركة من الشركات الزميلة لدى المجموعة كما في نهاية السنة:

  نسبة حصص الملكية / حقوق التصويت  بلد التأسيس    اسم الشركة الزميلة
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١      

  
 تصاالتالمؤسسة العربية لال

  ١  عربسات)(لفضائيةا

  
 

  %٣٦٫٦٦   %٣٦٫٦٦ العربية السعودية  المملكة

  %١٠    %١٠ العربية السعودية       المملكة  ٢  السعودية موبايل فيرجن اتحاد
  %٣٥   %٣٥ العربية المتحدة  اإلمارات  ٣ كوم يأوجيه تيل شركة

الفضائية (عربسات) من قبل الدول األعضاء في الجامـعة العربــية في أبريل  تصاالتلالتم إنشاء المؤسسة العربية  -١
. وتوفر عربسات عدداً من الخدمات لهذه الدول األعضاء إضافة إلى كافة القطاعات الرسمية والخاصة في نطاق ١٩٧٦

تفية اإلقليمية (صوتية، تغطيتها وبصورة أساسية منطقة الشرق األوسط. تشمل الخدمات المقدمة حالياً: الخدمة الها
الخدمة وتأجير ِسعات على أساس  إستعادةنقل بيانات، فاكس وتلكس)، بث تلفزيوني، بث إذاعي إقليمي، خدمات 

من المؤسسة العربية  %٣٦٫٦٦على حصة  ١٩٩٩السعودية في أبريل  تصاالتاالسنوي أو شهري. حازت شركة 
مليون ريال سعودي  ١٫٨٧٥مليون دوالر أمريكي (أي ما يعادل  ٥٠٠ هارأسمالالفضائية (عربسات) والبالغ  تصاالتلال

 بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ).

 المتنقلة تصاالتاال خدمات مشغلي شبكات لتقديم ٢٠١٣عام  السعودية خالل موبايل فيرجن اتحاد شركة تأسست -٢
ن إ فيرجن، شركة مال رأس من  %١٠قدرها  حصة الشركة وتمتلك ٢٠١٤عام  خالل نشاطها بدأت وقد ية،فتراضاإل

من والشركة المعامالت الهامة بين شركة اتحاد فيرجن على المجموعة تملك القدرة على ممارسة التأثير الجوهري 
 .للشركةخالل اعتماد شركة اتحاد فيرجن على الشبكة التقنية 

ــ الموافق ١٤٤٠جمادى األول  ٤وافق مجلس اإلدارة في تاريخ  %  ٣٩م على شراء حصة إضافية مقدارها ٢٠١٩يناير  ١٠هـ
لعدم اســــتكمال اإلجراءات القانونية والنظامية  مليون ريال. ونظراً  ١٥١في شــــركة فيرجن موبايل الســــعودية بمبلغ 

على الحصـــة اإلضـــافية وبذلك تبقى حصـــة  ســـتحواذفقد قررت الشـــركة عدم اســـتكمال إجراءات اإل ٢٠١٩خالل عام 
 .٢٠١٩ديسمبر  ٣١% كما في  ١٠الشركة في شركة فيرجن موبايل السعودية 

 

 ٢٠٠٨كيوم المحدودة، شركة قابضة مسجلة بمدينة دبي، اإلمارات العربية المتحدة. في أبريل يشركة أوجيه تيل -٣
 %٣٥ابعة (شركة اس تي سي تركيا القابضة) على استحوذت شركة االتصاالت السعودية من خالل احدى شركاتها الت

مليار ريال  ١٣٫٥مليار دوال أمريكي، ما يعادل تقريباً  ٣٫٦تقريباً   المحدودة البالغ تيليكوممن رأس مال شركة أوجيه 
يناير  ١سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ. تم استنفاد كامل رصيد استثمار المجموعة في أوجيه تليكوم في 

كوم صعوبات مالية لتسوية يشركة أوجيه تيل واجهت، وعليه توقفت المجموعة عن اإلعتراف بالخسائر اإلضافية. ٢٠١٦
 ٢٠١٨مستحقات القروض الحالية وقدرتها على االلتزام بالتعهدات المالية المتفق عليها مع المقرضين. خالل عام 

التابعة الرئيسية وإعادة هيكلة إستثماراتها في تركيا  استكملت شركة أوجيه اإلجراءات الالزمة لتصفية شركاتها
(شركة تابعة لـشركة  OTASشركة  بدأت تصفية، ٢٠١٩خالل عام وجنوب أفريقيا لمقابلة االلتزامات مع المقرضين. 

إجراءات من المتوقع البدء في ف OTASباالضافة الى ذلك، وبعد االنتهاء من تصفية شركة  .)أوجيه تيلكيوم في تركيا
 كيوم المحدودة في المستقبل المنظور.يتصفية شركة أوجيه تيل

 



  السعودية تصاالتشركة اال
  سعودية)(شركة مساهمة 

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

٥٣ 
 

 شركات زميلة ومشاريع مشتركة (تتمة)استثمارات في  - ٢١
 شركات زميلة (تتمة)استثمارات في  ١-٢١
  تفاصيل الشركات الزميلة الجوهرية  ٢-١-٢١

  فيما يلي ملخصاً للبيانات المالية الخاصة للشركة الزميلة الجوهرية: 

        الفضائية (عربسات) تصاالتلالالمؤسسة العربية 

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 
      المالي المركز قائمة
 ١٫١١٠٫٥٧٢  ١٫٦٠٥٫٨٦١  المتداولة  األصول
   ٦٫٠٩٦٫٥٢٠    ٥٫٦٦٥٫١٢٨  غير المتداولة  األصول

  )٤٩٠٫٧٩٩(    )٤٤١٫٨٦٤(  المتداولة  اتلتزاماال
 )١٫٦٣٣٫١٨١(  )١٫٨٣٣٫٢٣٨( غير المتداولة  اتلتزاماال
   

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 ٢٠١٨   ٢٠١٩  

     خراآل الشامل والدخل الدخل قائمة
  ٩٩٧٫٣٠٨ ٩٤٥٫٢٢٨  اإليردات

 ٣١٦٫٠٢٨ ١٨٢٫٦٢٢  السنة  ربح
 )٥٥٫٣٥٨( )٢٨٫٢٩٤(   اُألخرى للسنة الخسارة الشاملة

 ٢٦٠٫٦٧٠ ١٥٤٫٣٢٨ سنة للالدخل الشامل  إجمالي
  

  يلي تسوية لملخص المعلومات المالية أعاله إلى القيمة الدفترية لحصة المجموعة في عربسات:  فيما

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 
  

  ٥٫٠٨٣٫١١٢  ٤٫٩٩٥٫٨٨٧  أصول الشركة  صافي
 %٣٦٫٦٦ %٣٦٫٦٦  عربسات ملكية في المجموعة حصة
  ١٫٨٦٣٫٤٦٩  ١٫٨٣١٫٤٩٢  عربسات في المجموعة لحصة الدفترية القيمة

  
  ديسمبر ٣١فيما يلي المعلومات المجمعة للشركات الزميلة التي ال تعتبر جوهرية بمفردها للسنة المنتهية في 

 ٢٠١٨    ٢٠١٩  
     

  ٦١٫٩٨٨    ١٫٣٠١  من العمليات المستمرة  الربحالمجموعة في  حصة
        

  ٢٦٩٫٨٠٩    ٣٫٣٨٢  (*) الزميلة الشركات في المجموعة لحصة المجمعة الدفترية القيمة
        

  ٢٫١٣٣٫٢٧٨    ١٫٨٣٤٫٨٧٤  الزميلة الشركات في المجموعة لحصة الدفترية القيمة اجمالي
  

(أنظر  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  (*) تتضمن ارقام المقارنة االستثمار في شركة كريم والذي تم إعادة تصنيفه تحت بند أصول محتفظ بها للبيع
 ).١٤إيضاح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  السعودية تصاالتشركة اال
  سعودية)(شركة مساهمة 

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

٥٤ 
 

 شركات زميلة ومشاريع مشتركة (تتمة)استثمارات في  - ٢١
  مشتركةمشاريع استثمارات في    ٢-٢١

في القوائم المالية الموحدة للمجموعة  المشاريع المشتركة المذكورة أدناه في جميع ستثماراتالمحاسبة عن اإل يتم
  الملكية. حقوق وفق طريقة

 
  المشاريع المشتركةتفاصيل  ١-٢-٢١

  فيما يلي تفاصيل المشاريع المشتركة كما في:

   اسم المشروع المشترك
  

    بلد التأسيس
  

  نسبة الملكية / حقوق التصويت
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١     

 البحرية للكوابل العربية الشركة
  المحدودة

  
١  

  
    السعودية العربية المملكة

  
٥٠%   

  
٥٠%  

  )سي سي(سي  االتصال مراكز شركة
  
٢  

  
    السعودية العربية المملكة

  
٤٩%   

  
٤٩%  

بيناريانج جي إس إم القابضة  مجموعة
  (بي جي إس إم)

  
٣  

  
    ماليزيا

  
٢٥%   

  
٢٥%  

  

بغرض إنشاء وتأجير وإدارة وتشغيل كيبل بحري  ٢٠٠٢تأسست الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة في سبتمبر  -١
 . ىأُخربينهما وأي دول  تصاالتااليربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان لتمرير 

 %٥٠على نسبة  ٢٠٠٢السعودية في سبتمبر  تتصاالاالشركة استحوذت ، ٢٠٠٣بدأ النشاط التشغيلي للشركة في يونيو 
، تم تخفيض ٢٠١٦مليون ريال سعودي. وفي نوفمبر  ٧٥من رأس مال الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة والبالغ 

  مليون ريال سعودي. ٢٥رأس مال الشركة الى 

الدليل مع شركة ايجيس في نهاية واستعالمات  تصاالتاالتم تأسيس شركة مراكز االتصال لتقديم خدمات مراكز  -٢
من  %٥٠مليون ريال سعودي، تمتلك الشركة  ٤٫٥في المملكة العربية السعودية، برأس مال قدره  ٢٠١٠ديسمبر 

من حصتها في شركة مراكز االتصال لشركاء آخرين وفقاً  %١، قامت الشركة ببيع ٢٠١٥رأسمالها. خالل الربع الرابع من 
 .%٤٩بذلك أصبحت حصة الشركة لشروط اتفاق الشركاء. و

من مجموعة ماكسيس القابضة  %٦٢مجموعة بيناريانج جي إس إم، مجموعة استثمارية قابضة في ماليزيا تمتلك  -٣
في  ىأُخر إستثماراتالمتنقلة في ماليزيا. كذلك كانت تمتلك  تصاالتاالالماليزية (ماكسيس) والتي تعمل في قطاع 

  .٢٠١٨ها خالل العام إستبعاددولة الهند (شركة إيرسيل) والتي تم 

من مجموعة بيناريانج (من خالل شركاتها التابعة:  %٢٥السعودية على نسبة  تصاالتاالحازت شركة  ٢٠٠٧في سبتمبر 
ماليزي أي ما يعادل مليار رينجت  ٢٠٫٧ها رأسمالالقابضة واس تي سي ماليزيا القابضة) والبالغ آسيا شركة اس تي سي 

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

، قامت المجموعة بمراجعة استثمارها الخارجي في مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة (مشروع ٢٠١٣وخالل عام 
مار. وعليه وقعت تعديل الفعلي المشترك على هذا االستث مشترك) بما في ذلك طريقة إدارتها وتحديد مدى التأثير

إحدى في االتفاقية مع باقي الشركاء في مجموعة بيناريانج فيما يتعلق بحقوقها التشغيلية في مجموعة إيرسيل (
على ذلك قامت المجموعة بالتوقف عن معالجة استثمارها في مجموعة  الشركات التابعة لمجموعة بيناريانج). وبناءً 

  .٢٠١٣من الربع الثاني  داءً إبت إيرسيل بطريقة حقوق الملكية

  

 

 



  السعودية تصاالتشركة اال
  سعودية)(شركة مساهمة 

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

٥٥ 
 

 مشاريع مشتركة (تتمة)زميلة وشركات استثمارات في   - ٢١
 مشاريع مشتركة (تتمة)استثمارات في  ٢-٢١
  تفاصيل المشاريع المشتركة الجوهرية  ٢-٢-٢١

  فيما يلي بياناً بالمعلومات المالية الملخصة للمشروع المشترك الجوهري للمجموعة: 
  

    إس إم القابضةبي جي  مجموعة بيناريانج
 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

        المالي المركز قائمة
  ٣٫٢٧٣٫٤٨٣    ٣٫٧٩٤٫٧٢٠  المتداولة  األصول
  ٢٥٫٨٥١٫٧٤٥    ٢٧٫١٧٥٫٨١٢  غير المتداولة  األصول

  )٤٫٥٤٧٫٦٩٩(    )٥٫٧٦٩٫٥٢٠(  المتداولة  اتلتزاماال
  )١٢٫٩٤٦٫٤٥٣(    )١٣٫٦٧١٫٤١٧( غير المتداولة  اتلتزاماال

  

  أعاله ما يلي: اتلتزامتتضمن مبالغ األصول واال

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
  ١٫٣٧٤٫٨٥٢    ١٫٣٤٢٫٩٣٩  وما يماثله  النقد
 واآلخرين التجاريين الدائنين(باستثناء  المتداولة المالية اتلتزاماال

 )١٫١٦٤٫٨٩٢(   )١٫٠٥٧٫٨٣٩(  )والمخصصات
 التجاريين الدائنين(باستثناء  المتداولة غير المالية اتلتزاماال

 )١٢٫٣٣٩٫٧٣٦(    )١٣٫٠٦٧٫٠٩١(    )والمخصصات واآلخرين
  

  

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٨    ٢٠١٩ خراآل الشامل والدخل الدخل قائمة

  ٨٫٠٨٧٫١٤٧    ٨٫٣٣٨٫٠٧٦  اإليردات
        

  ١٫١٩٢٫٤٣٤    ٤٢٦٫٧٥٠  المستمرة العمليات من الربح
  ٦٠٠٫٧٢٣    -  المستمرة غير العمليات من الربح
  ١٫٧٩٣٫١٥٧    ٤٢٦٫٧٥٠  السنة ربح

        
  ١٦٧٫٩٤٩    )٥٫٣٠٦(  للسنة اآلخر الشامل الربح(الخسارة الشاملة) 

  ١٫٩٦١٫١٠٦    ٤٢١٫٤٤٤  للسنة الشامل الربح اجمالي

  

  )١٫٠٣٢٫٥٠٤(    )١٫٢٩٢٫٦٤٢( وإطفاء استهالك
  ٤٨٫٢٦٤    ٨٥٫٣٣٧  تمويل اتإيراد

  )٨٨٤٫٣١٧(    )٩٤٥٫٨٦١(  تمويل تكاليف
  )٥٥٦٫٠٠٣(    )٤٥١٫٠٧٦(  الدخل ضريبة مصاريف

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

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 
 غير الملكية حقوق حصة(باستثناء  إم إس جي بي أصول صافي

  )٥٫١٩٢(    ٣٦٤٫٤٠٠  )إيرسيل في اآلخرين المساهمين وحصة المسيطرة

  )١٫٢٩٨(    ٩١٫١٠٠  المجموعة في المشروع المشترك  حصة
  ١٫١٨٤٫٠٧٠    ١٫١٨٤٫٠٧٠  ، بالصافيالعادلة القيمة تعديالت و الشهرة
  ٣٫٢٠٨٫٠٢٤    ٣٫٤٤٣٫٤٢٢  واخرى ليايرس مجموعة إستبعاد: تسويات

  ٤٫٣٩٠٫٧٩٦    ٤٫٧١٨٫٥٩٢  المشترك المشروع في المجموعة لحصة الدفترية القيمة



  السعودية تصاالتشركة اال
  سعودية)(شركة مساهمة 

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

٥٦ 
 

 شركات زميلة ومشاريع مشتركة (تتمة)استثمارات في  - ٢١
 مشاريع مشتركة (تتمة)استثمارات في   ٢-٢١

  

  ديسمبر: ٣١فيما يلي معلومات مجمعة للمشاريع المشتركة التي ال تعتبر جوهرية بمفردها للسنة المنتهية في
 ٢٠١٨    ٢٠١٩ 

  ٨٫٨٠٦    ٦٫٠٦٠  المجموعة في الربح من العمليات  حصة
  -    ١٫٣٤١  اآلخر الشامل الدخل في المجموعة حصة
  ٨٫٨٠٦    ٧٫٤٠١ الشامل الدخل إجمالي في المجموعة حصة

  ٥٧٫٦٥٩   ٦٥٫٠٦٠  المشتركة المشاريع هذه في المجموعة لحصة الدفترية القيمة مجموع
        

  ٤٫٤٤٨٫٤٥٥    ٤٫٧٨٣٫٦٥٢  المشتركة المشاريع في المجموعة لحصة الدفترية القيمة اجمالي
  

  

  رأس المال المصدر  - ٢٢
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

        :من بالكامل والمدفوع المصدر المال رأس يتكون
  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ مليار سهم عادي مدفوع بالكامل ٢

  

  

  

 النظامي حتياطياإل - ٢٣
  

من صافي  %١٠الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة تم تجنيب تماشيا مع متطلبات نظام 
على موافقة الجمعية العامة العادية  بناءً من قيمة رأس المال المصدر، و %٥٠نظامي حتى بلغ  إحتياطيالدخل ك

تم إقرار وقف التجنيب لبلوغه  ٢٠١١مارس  ٢٨هـ الموافق ١٤٣٢ربيع اآلخر  ٢٣للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
النظامي عند وصوله إلى  حتياطيبأن التغيير الجديد في نظام الشركات، يتضمن توقف التجنيب لإل علماً نصف راس المال. 

 حتياطي. هذا اإل%٥٠المكون بنسبة  حتياطيمن رأس المال، اال أن الشركة أبقت على اإل %٥٠كحد ادنى بدال من  %٣٠
  زيع على مساهمي الشركة.غير قابل للتو

 

  ىأُخرات إحتياطي - ٢٤

  
  

 إحتياطي
ترجمة 

العمالت 
    األجنبية

  
تحوط  إحتياطي

التدفقات 
    النقدية

إعادة  إحتياطي
  إستثماراتتقييم 

من خالل قائمة 
الدخل الشامل 

    اآلخر
  
  اإلجمالي    ىأُخرات إحتياطي

  )١٫٩٠٣٫٨٧٨(   )٢٫١٣٧٫٤٠٢(    ٤٢٥٫٩٧٤    )١٤٠٫١٢٩(    )٥٢٫٣٢١(  ٢٠١٩يناير  ١كما في 
  )٤٢٥٫٩٧٤(    -    )٤٢٥٫٩٧٤(    -    -  اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  أصول

(انظر   إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة
  )٧١٠٫٠٥٤(    )٧١٠٫٠٥٤(    -    -    -  )٢٧إيضاح 

  )١٫٤٧٩(    -    -    -    )١٫٤٧٩(  فرق تحويل من ترجمة عمليات أجنبية
  )٤٨٤(    -    -    )٤٨٤(    -  عن تحوطات التدفقات النقدية الخسائرصافي 
من الشركات الزميلة وشركات المشروع  الحصة

  ٢٩٦٫٢٦١    ٢٩٦٫٢٦١    -    -    -  المشترك
  )٢٫٧٤٥٫٦٠٨(    )٢٫٥٥١٫١٩٥(    -    )١٤٠٫٦١٣(    )٥٣٫٨٠٠(  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

                    
  )١٫٧٧٥٫٣٩٠(   )١٫٩٠٥٫٣٧٤(    ٣١٢٫٤٣١    )١٤٠٫٨٦٥(    )٤١٫٥٨٢(   ٢٠١٨يناير  ١كما في 

  ١١٣٫٥٤٣    -    ١١٣٫٥٤٣    -    -  اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  أصول
(انظر  إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة

  ١٣٫٤١٤    ١٣٫٤١٤    -    -    -  )٢٧إيضاح 
  )١٠٫٧٣٩(    -    -    -    )١٠٫٧٣٩(  فرق تحويل من ترجمة عمليات أجنبية

  ٧٣٦    -    -    ٧٣٦    -  المكاسب عن تحوطات التدفقات النقديةصافي 
من الشركات الزميلة وشركات المشروع  الحصة

  المشترك
  
-    

  
-    

  
-    

  
)٢٤٥٫٤٤٢(    

  
)٢٤٥٫٤٤٢(  

  )١٫٩٠٣٫٨٧٨(    )٢٫١٣٧٫٤٠٢(    ٤٢٥٫٩٧٤    )١٤٠٫١٢٩(    )٥٢٫٣٢١(  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 



  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

٥٧ 
 

  قروض  - ٢٥

مليون ريال ســعودي)، وبلغ إجمالي القروض المســتلمة خالل الســنة  ٦٣٦: ٢٠١٨ديســمبر  ٣١( مليون ريال ســعودي ٣٥١ :٢٠١٩ ديســمبر ٣١المنتهية في بلغ إجمالي القروض المســددة خالل الســنة 
 مليون ريال سعودي). وفيما يلي بيانا بالقروض: ٣٠٤: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي ( ٥٫٣٨١: ٢٠١٩ ديسمبر ٣١المنتهية في 

     

  
طبيعة 
  القرض

تاريخ 
الحصول على 
  القروض

  الجزء غير المتداول  الجزء المتداول  نسبة الفائدة  العملة  قسطآخر تاريخ 

 ٣١الرصيد كما في 
  ٢٠١٩ديسمبر 

 ٣١الرصيد كما في 
  ٢٠١٨ديسمبر 

 ٣١الرصيد كما في 
  ٢٠١٩ديسمبر 

 ٣١الرصيد كما في 
  ٢٠١٨ديسمبر 

  %٠٫٧شهور سايبور + ٣  ريال سعودي  ٢٠٢٤يونيو   ٢٠١٤يناير   )١(صكوك 
-  -  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  

  %٣٫٨٩  دوالر امريكي  ٢٠٢٩مايو   ٢٠١٩مايو   )٢( صكوك
-  -  ٤٫٦٧٠٫٠٣٨  -  

  %٠٫٦٥سايبور+  ريال سعودي  ٢٠٢٢فبراير   ٢٠١٩فبراير   مرابحة
-  -  ١٨٠٫٦٧٣  -  

  %٠٫٥٥اليبور +  ريال سعودي  ٢٠١٩ يناير  ٢٠١٨ديسمبر   مرابحة
-  ٢٣٢٫٤٩٩  -  -  

  %٠٫٢٥شهر بايبور + ١  دينار بحريني  ٢٠٢١ديسمبر   ٢٠٠٩مايو    )٣(مرابحه 
٥٣٫٧٨١  ٢٦٫٨٢٩  ٢٦٫٨٩١  ٢٦٫٨٢٨  

  %١٫٦شهر بايبور + ١  دينار بحريني  ٢٠٢٢مايو   ٢٠١٧يوليو    )٤(مرابحه 
٥٢١٫٢٨١  ٥٠٤٫٦٢٣  ٥٨٫٢٨٠  ٢٥١٫١٣٧  

  ٢١٫٧٨٦  ١٨٫٦٧٣  ٢٫٨٦٣  ٣٫٠٦٢  %٢٫١  دينار بحريني  ٢٠٢٥نوفمبر   ٢٠١٨ديسمبر   مرابحة
  %٠٫٦٥شهور كاليبور + ٦  رينغت ماليزي  ٢٠٢٢ديسمبر   ٢٠١٧ديسمبر   )٥مرابحه (

-  -  ١٫٣٦٨٫٦٣١  ١٫٣٨٣٫٣٥٨  
  -  ١٣٩٫٢٨٢  -  ٤٦٫٤٢٧  %٣٫٧٥  دينار كويتي  ٢٠٢٣ابريل   ٢٠١٩مايو   مرابحة
  -  -  -  ٦١٫٨٨٥  %٣٫٥  دينار كويتي  ٢٠٢٠فبراير   ٢٠١٩مايو   تورق

  ٣٫٩٦٥٫٤٧٩  ٨٫٩٢٣٫٤٧٦  ٣٢٠٫٥٣٣  ٣٨٩٫٣٣٩  االجمالي



  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -السعودية (جميع المبالغ بآالف الرياالت 

 

٥٨ 
 

  قروض (تتمة)  - ٢٥
اسمية تبلغ مليون ريال قيمة مليار ريال سعودي. لشهادات الصكوك  ٥أصدرت الشركة برنامج صكوك بحد اقصى   ) ١

  سنوات. ١٠سعودي لكل منها وتم إصدارها بالقيمة االسمية ولمدة 

) على قيام الشركة ٢٠١٩ابريل  ٢٤هــــــ (الموافق ١٤٤٠شعبان لعام  ١٩تمت الموافقة في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ  ) ٢
عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص يتم انشاؤها  أوبإنشاء برنامج صكوك دولية وطرح صكوك بشكل مباشر 

من خالل ســلســلة من  أوعدة مراحل،  أومرحلة  أوء عدة أجزا أوثانوية في جزء  أوها الصــدار صــكوك أولية اســتخدامو
مليون دوالر امريكي الجمالي قيمة إصــــدارات وأجزاء  ٥٫٠٠٠بما ال يتجاوز مبلغا وقدرة واإلصــــدارات بالدوالر األمريكي 

  أعاله في أي وقت من األوقات.  هبرنامج الصكوك المشار الي
  

  

(وهي شـــركة تم  ٢٠١٩الســـعودية المحدودة خالل الربع الثاني  تصـــاالتاالوبناء على ما تقدم قامت شـــركة صـــكوك 
تأسيسها لغرض اصدار صكوك بموجب برنامج الصكوك المشار اليه أعاله بالدوالر االمريكي) بطرح اإلصدار األول من 

 البرنامج. هذا سنوات ١٠مليون ريال سعودي) لمدة  ٤٫٦٨٨مليون دوالر امريكي (ما يعادل  ١٫٢٥٠برنامج الصكوك بمبلغ 
الف دوالر امريكي  ٢٠٠صـــك بقيمة اســـمية  ٦٫٢٥٠عبارة عن صـــكوك دولية بالدوالر األمريكي وباجمالي عدد صـــكوك 

  ومدة استحقاق عشر سنوات.  %٣٫٨٩للصك بعائد سنوي يبلغ 
 

د عائ لدى شركة اس تي سي البحرين تسهيالت مرابحة مضمونة مقابل أرض ومبنى مملوكة لها. تم التحوط عن خطر ) ٣
 الربح لجزء كبيرمن تسهيالت المرابحة. 

مليون ريال  ٨٤٤مليون دينار بحريني ( ٨٤٫٨لدى  شــركة اس تي ســي البحرين تســهيالت مرابحة غير مضــمونة بقيمة  ) ٤
قدية للتحوط لمخاطر معدل الربح. تدفقات الن بات تحوط ال ية  ســــعودي)، دخلت الشــــركة في ترتي لدفتر مة ا القي

تلف جوهرياً عن قيمتها العادلة ألن تأثير الخصــــم ومخاطر االئتمان والمخاطر الســــوقية لتســــهيالت المرابحة ال تخ
 ال يعتبر جوهرياً. ىخراألُ 

 هذه التسهيالت مضمونة مقابل خطاب ضمان مقدم من الشركة.  ) ٥
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٥٩ 
 

 مخصصات   - ٢٦
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

 ٧٫٣٣٦٫٠٥٧   ٥٫٨٠٦٫١١٧ )١(مخصصات قانونية وتنظيمية 
  ٣٨٥٫٣٠٤    ٢٤٢٫٢٠٣  )٢( أخرىو مخصصات إزالة األصول

    ٧٫٧٢١٫٣٦١    ٦٫٠٤٨٫٣٢٠  
  ٦٫٨٢٩٫٤٥١    ٥٫١٥٧٫١١٠  متداولة      

  ٨٩١٫٩١٠    ٨٩١٫٢١٠  غير متداولة
  ٧٫٧٢١٫٣٦١    ٦٫٠٤٨٫٣٢٠  

  

 ٢٠١٨    ٢٠١٩ 
        )١(مخصصات قانونية وتنظيمية 

  ٨٫٣٩٢٫١٩٨    ٧٫٣٣٦٫٠٥٧  يناير  ١الرصيد في 
  ١٫٢٩٨٫٨٢٣    ٥٠٧٫٨٢٥  السنة خالل إضافات

  )٢٫٣٥٤٫٩٦٤(    )٢٫٠٣٧٫٧٦٥(  السنة خاللالمسدد / تسويات 
  ٧٫٣٣٦٫٠٥٧    ٥٫٨٠٦٫١١٧  ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

        
        )٢(مخصصات إزالة األصول وأخرى 

  ٤٤٤٫٢٣٤    ٣٨٥٫٣٠٤  يناير  ١الرصيد في 
 ٧٫٠٧٩   ١٧٢٫٢٢٦  السنة خالل إضافات

 )٦٦٫٠٠٩(    )٣١٥٫٣٢٧(  تخفيضات / تسويات ناتجة عن إعادة التقييم وأخرى
  ٣٨٥٫٣٠٤    ٢٤٢٫٢٠٣ ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

  
  

تعتبر المجموعة طرفاً في عدد من المطالبات القانونية والتنظيمية. قامت المجموعة، وبعد الحصول على المشورة   )١
بتجنيب مخصصات اخذاً باالعتبار حيثيات كل حالة على حدة. إن توقيت التدفقات النقدية الخارجية القانونية المستقلة، 

المرتبطة بغالبية المطالبات تكون عادة أكثر من سنة، ومع ذلك قد يكون توقيت التدفقات النقدية لبعض المطالبات 
 أقل من سنة.

والتي يتوقع أن يكون  ىخرعدد من المواقع واألصول األُ  استخدامخالل ممارسة الشركة لنشاطها االعتيادي، يتم   )٢
. يتوقع حدوث التدفقات النقدية الخارجية المرتبطة صولية عند إزالة األصللها تكاليف مرتبطة بإعادتها لحالتها األ

 األصول.  استخدامخالل عشر سنوات من تاريخ بدء 
 

  برامج منافع التقاعد  - ٢٧
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

  

المجموعة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها. تحســـب المكافأة المســـتحقة على أســـاس آخر راتب للموظف وفترة  تمنح
الخدمة، شــــريطة إكمال حد أدنى من الخدمة ويتم احتســــابها وفقاً لقوانين العمل في الدولة المعنية وتســــتحق عند 

قابل هذه المكافأة كمصاريف مستحقة على مدى االستقالة أو عند إنهاء خدمات الموظف. تقيد التكاليف المتوقعة م
  فترة عمل الموظف.

  في الرواتب. تتعرض خطة المجموعة لمخاطر إكتوارية مثل مخاطر معدالت الخصم ومخاطر التغير
ــدالت  ــاطر مع مخ

  الخصم
  .برنامج مكافأة نهاية الخدمة اتالتزاممعدل الخصم يزيد من  إنخفاض

ــاطر التغير في  مخ
  الرواتب

احتســاب القيمة الحالية لمخصــص برنامج مكافأة نهاية الخدمة على أســاس الرواتب يتم 
الزيادة في رواتب المشــــاركين في فإن المســــتقبلية للمشــــاركين في البرنامج، وعليه 

 البرنامج. اتالتزامالبرنامج سوف تزيد  من قيمة 
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  برامج منافع التقاعد (تتمة)  - ٢٧

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة (تتمة)
  

. وخالل الســنة ٢٠١٩ديســمبر  ٣١أحدث تقييم إكتواري كما في  اســتخدامتم احتســاب مخصــص مكافأة نهاية الخدمة، ب
 اتلتزامزيادة في القيمة الحالية ال والذي نتج عنهالخصــــم،  بمعدلات االكتوارية المتعلقة فتراضــــتم تحديث اإلالمالية 

  المنافع المحددة.

المنافع المحددة، وتكلفة الخدمة الحالية ذات الصــــلة، وتكلفة الخدمة الســــابقة،  لتزامتم قياس القيمة الحالية ال
  طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة.  استخدامب

تمثل معدل  ٢٠١٩ات اإلكتوارية الهامة المســـتخدمة في تحديد مخصـــص مكافأة نهاية الخدمة خالل العام فتراضـــإن اإل
يادة المتوقعة في% ٤٫٣-% ٣٫٢(الخصــــم  يادة  )%٥ -% ٤٫٣(: معدل الخصــــم ٢٠١٨( )% ٥٫٧-% ٢٫٧الرواتب ( ) والز والز

  ).% ٥ -%  ٣٫٣المتوقعة في الرواتب 

  : ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  فيما يلي صافي المصاريف المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٣٥٤٫١٠١    ٣٦٧٫٤٢٣  الخدمة  تكلفة
  ١٧٦٫٤٧٧    ١٩٣٫٤٩٠  الفائدة  مصروف

  ٥٣٠٫٥٧٨    ٥٦٠٫٩١٣  
  

  ديسمبر:  ٣١وفيما يلي بياناً بحركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة للسنة المنتهية في 

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  ٣٫٩٢٢٫٠٦٥    ٣٫٩١٩٫٣٦٢  السنة بداية في الرصيد

 الخسارة أو الربح قائمة في بها المعترف المصاريف
  ٥٣٠٫٥٧٨    ٥٦٠٫٩١٣  الموحدة
 خراآل الشامل الدخل قائمة في مدرجة إكتوارية خسائر

  )١٣٫٤١٤(    ٧١٠٫٠٥٤  الموحدة
  )٥٢١٫٨٦١(    )٤٥١٫٠٥٠(  السنة خالل المدفوع
 ١٫٩٩٤   ٧٣٫٥٢٦  ىأُخرو الترجمة فروقات
  ٣٫٩١٩٫٣٦٢    ٤٫٨١٢٫٨٠٥  السنة نهاية في الرصيد

  

  

ات ذات العالقة التي قد تحدث فتراضـــالمحتملة في اإلتحليل األثر أدناه قد تم تحديده على أســـاس التغيرات المعقولة 
  ات ثابتة.فتراضفي نهاية السنة المالية، مع إبقاء باقي اإل

نقطة أساس، فإن مخصص مكافأة  نهاية الخدمة (سينخفض) أو يزيد  ٢٥) معدل الخصم بـ إنخفاضفي حالة زيادة أو ( -
 مليون ريال سعودي). ١١١أو يزيد بمبلغ  : (ينخفض)٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي ( ١٢٧ بمبلغ

، فإن مخصص مكافأة نهاية الخدمة سوف يزيد %٠٫٢٥) في الرواتب المتوقع بنسبة إنخفاضإذا كان هنالك زيادة أو ( -
  مليون ريال سعودي). ١١٢) بقيمة إنخفاض: زيادة أو (٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي ( ١٢٦أو (ينخفض) بقيمة 

يل األثر أعاله التغيير الفعلي في مخصــــص مكافأة نهاية الخدمة كما أنه من غير المحتمل أن تحدث قد ال يمثل تحل
  ات قد تكون مرتبطة ببعضها.فتراضات بمعزل عن بعضها البعض كما أن بعض اإلفتراضالتغيرات في اإل

  
  برامج االشتراكات المحددة

 

والتي تتم إدارتها من قبل مؤســــســــات حكومية في الدول تقوم المجموعة بالمشــــاركة في برامج التقاعد لموظفيها 
 مليون ٤٤٣: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المعنية. بلغ المبلغ المعترف به كمصروف برامج االشتراكات المحددة للسنة المنتهية في 

  مليون ريال سعودي). ٤٠١: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ريال سعودي (
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 العقد اتالتزام - ٢٨
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

 ٣٫١٩٢٫٦٨٨   ٢٫٦٣٢٫٥٨٢  مؤجلة من خدمات  إيرادات
  ١١٨٫١٦٧    ٦٠٥٫٠٦٨  والء العمالء  برنامج

  ٣٫٣١٠٫٨٥٥    ٣٫٢٣٧٫٦٥٠  
  

 متداولة ٢٫٤٦٥٫٧٣٥   ٢٫٥٣٨٫٩٤٠
 غير متداولة ٧٧١٫٩١٥   ٧٧١٫٩١٥

٣٫٢٣٧٫٦٥٠    ٣٫٣١٠٫٨٥٥    
  

  
  
  

 اإليجارعقود  اتالتزام - ٢٩
  

  :٢٠١٩خالل عام  اإليجارعقود  اتالتزامفيما يلي الحركة على 
  

 

 ٢٫٣٦٧٫٣٤٨  ٢٠١٩يناير  ١كما في الرصيد 
 ١٫١٧٤٫٩٩٠  خالل السنةاإلضافات 

 )٧١٢٫٤٦٧(  خالل السنة المدفوعات
 ١٣٧٫٥٧٦  السنويةتكاليف الفائدة 

  )٨٦٫٢٧٠(  ىأُخرتسويات 
  ٢٫٨٨١٫١٧٧   ٢٠١٩ ديسمبر ٣١كما في الرصيد 

  

  متداولة ١٫٣٠٠٫٢٤٢
 متداولةغير  ١٫٥٨٠٫٩٣٥
٢٫٨٨١٫١٧٧    

  
  
  

  

 ىأُخرمالية  اتالتزام  - ٣٠

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
  ١٫٥٢٨٫٩٢٣    ١٫٦١٨٫٦٥٣  الترددي بتراخيص الطيف  متعلقة مالية اتالتزام

  ٨١٫٩٢٧    ٢٫١١١٫١٦١  أرباح مستحقة  توزيعات
  ٦٫١٤٠    ٧٫٣٧٣  مشتقة  اتالتزام

  ١٫٦١٦٫٩٩٠    ٣٫٧٣٧٫١٨٧  
        

  ٩٠٫٧٣١    ٢٫١٤٥٫٢٧٦    متداولة
  ١٫٥٢٦٫٢٥٩    ١٫٥٩١٫٩١١  متداولة  غير

  ١٫٦١٦٫٩٩٠    ٣٫٧٣٧٫١٨٧  
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 ىأُخر اتالتزام - ٣١

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
  ٣٫٦٩٩٫٠٧٧    ٩٥٦٫٤٧٨  حكومية  مستحقات

  ٢٫١٨٥٫٤٣١    ٣٫٣٤١٫٩٤٣  * مؤجلة إيرادات
  ٤١١٫٢٢٦    ٧٦٦٫١٤٥  ىأُخرو نظامية مستحقات

  ٦٫٢٩٥٫٧٣٤    ٥٫٠٦٤٫٥٦٦  
  
  

  
  
  

  

 

  المؤجلة ادناة : اإليراداتتفاصيل * 

  )*منح حكومية (  ٣٫٣٢٠٫٦٨٤    ٢٫١٣٨٫٠٩٨
  ىأُخر ٢١٫٢٥٩   ٤٧٫٣٣٣

٣٫٣٤١٫٩٤٣   ٢٫١٨٥٫٤٣١  
        

 متداولة ٢١٫٢٥٩   ٤١٫١٤١
 غير متداولة ٣٫٣٢٠٫٦٨٤   ٢٫١٤٤٫٢٩٠
٣٫٣٤١٫٩٤٣    ٢٫١٨٥٫٤٣١    

في المناطق النائية (أنظر  اتصاالتوتقنية المعلومات للشركة لبناء شبكة  تصاالتاالتتمثل المنح الحكومية، بالمنح المقدمة من هيئة (*) 
 ).٦-٤إيضاح 

  وآخروندائنون تجاريون  - ٣٢
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

 ٨٫٣٢٣٫١٢٩    ٨٫٣٦٤٫٦٢٦  المستحقة المصاريف
 ٣٫٠٥٠٫٣٤٨    ٦٫٥٥٠٫٨١٢  التجاريون الدائنون

  ١٫٤٢٤٫٩١٢    ١٫٣٨٢٫٥٨١  الموظفين مستحقات
  ١٫٠٣١٫٩٨١   ١٫٤٤٥٫٧٨٠  خرون آ دائنون

  ٢٣٤٫٦٣٠    ٨٨٠٫٨٦٤  موردين ومحتجزات رأسمالية مستحقات
  ٢٧٫٩٠٧    ٦٩٫٧٤٩  المستردة العمالء تأمينات

  ١٤٫٠٩٢٫٩٠٧    ١٨٫٦٩٤٫٤١٢  
  

ال يوجد عوائد محملة على أرصــدة الدائنين التجاريين. لدى المجموعة ســياســة إدارة مخاطر مالية لضــمان ســداد جميع 
  المبالغ المستحقة خالل فترات االئتمان المتفق عليها مسبقا.

 دخل الزكاة وضريبة ال - ٣٣
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

 ١٫٤٤٣٫٢٢٤    ١٫٤٥٢٫٦٤٥  (أ)   الزكاة
  ٢٢٫٥٥١    ٢٩٫٦٣٣  (ب) الدخل ضريبة

  ١٫٤٦٥٫٧٧٥    ١٫٤٨٢٫٢٧٨  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 متداولة ١٫٥٥٥٫٨٦٠    ٤٫١١٨٫٧١٨
 غير متداولة ٣٫٥٠٨٫٧٠٦    ٢٫١٧٧٫٠١٦
٥٫٠٦٤٫٥٦٦    ٦٫٢٩٥٫٧٣٤    
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 (تتمة)دخل الزكاة وضريبة ال - ٣٣
 الزكاة  .أ

تقوم المجموعة باحتســـاب وتســـجيل مخصـــص الزكاة على الوعاء الزكوي وفقاً لقواعد وأســـس الزكاة في المملكة 
  العربية السعودية.

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ بداية السنة –المال  رأس

        :اإلضافات
  ٦٠٫٣٧٧٫٩٠٨    ٦٣٫١٥١٫٥٨٧  السنة بداية - والمخصصات اتحتياطيواإل المبقاة األرباح
  ٤٫٥٨٩٫٥٢٤    ١٥٫٣١٨٫٨٣١  ودائنون  قروض
  ١٠٫٠٩٧٫٧٧٥    ١٠٫١٢٩٫٠٦١  المعدل الدخل صافي
  ٩٥٫٠٦٥٫٢٠٧    ١٠٨٫٥٩٩٫٤٧٩  المعدل المساهمين حقوق إجمالي

        :اإلستبعادات
  ٥٨٫٠٥٠٫٠٣٢    ٥٨٫٢٢٧٫٠٦٦  واإلستثمارات )المعدل( الممتلكات صافي

  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٢٫٠٠٠٫٠٠٠  مدفوعة أرباح توزيعات
  ٣٢٦٫٠٦٤    ١٫٩٦٢٫٢٦٦  أخرى وأرصدة المؤجلة المصروفات

  ٦٦٫٣٧٦٫٠٩٦    ٧٢٫١٨٩٫٣٣٢  المعدل اإلستبعادات إجمالي
  ٢٨٫٦٨٩٫١١١    ٣٦٫٤١٠٫١٤٧  الزكاة وعاء

    ٩٣٨٫٥٣٨  للسنة بالكامل المملوكة للشركات المحتسبة الزكاة
  

٧١٧٫٢٢٨  
  -    )٢٠٣٫٨٩٣(  خالل السنة الزكاة على تسويات
  ٦٫٧١٨    ٦٫٤٦٣   للسنة بالكامل مملوكة الغير الشركات : زكاةيضاف
  ٧٢٣٫٩٤٦    ٧٤١٫١٠٨  لسنةالمحمل خالل ا الزكاة مخصص إجمالي

  الزكاة  مخصص
٢٠١٩    ٢٠١٨   
 الرصيد في بداية السنة ١٫٤٤٣٫٢٢٤  ١٫٤٨٨٫٠٠١
  المحمل خالل السنة   ٧٤١٫١٠٨    ٧٢٣٫٩٤٦

 التسويات خالل السنة  )٣٫٩٠٧(  )٩٩٫٥٣٥(
  المبالغ المدفوعة خالل السنة  )٧٢٧٫٧٨٠(  )٦٦٩٫١٨٨(

 الرصيد في نهاية السنة ١٫٤٥٢٫٦٤٥  ١٫٤٤٣٫٢٢٤
  

مع سداد الزكاة المستحقة بناء على تلك االقرارات وتسلمت  ٢٠١٨قدمت المجموعة جميع إقراراتها الزكوية حتى نهاية عام 
أصبحت المجموعة تقدم إقراراً زكويا موحداً لها ولشركاتها التابعة  ٢٠٠٩شهادات الزكاة لتلك السنوات. علما انه بدءاً من عام 

 هـ) ٢٨/٤/١٤٢٨وتاريخ  ١٠٠٥باشر أو غير مباشر (طبقا للقرار الوزاري رقم المملوكة بالكامل سواء بشكل م

و  ٢٠٠٨مع الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يخص االعتراضات عن األعوام  م توصلت المجموعة الى تسوية ٢٠١٩خالل عام 
  .مليون ريال سعودي ٥٧تج عنها دفع مبلغ والتي ن ٢٠١١و  ٢٠١٠وباإلضافة الى تسوية نهائية تخص االعتراضات عن األعوام  ٢٠٠٩

تلقت المجموعة اشعاراً من الهيئة العامة للزكاة والدخل يفيد بعدم استكمال إجراءات التسوية المتعلقة  ٢٠٢٠في شهر فبراير 
افية سابقاً) حتى تئنسوبالتالي ال تزال هذه االعتراضات منظورة لدى األمانة العامة للجان الضريبية (اللجنة اال ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨بعامي 

عداد هذه القوائم المالية الموحدة. علما بأن الفروقات الزكوية المعترض عليها ناتجة بشكل جوهري عن بند المقارنة إتاريخ 
 بين الوعاء الزكوي و الربح المعدل أيهما أعلى. و تعتقد المجموعة بأن نتائج هذه االعتراضات المذكورة أعاله ستكون لصالحها. 

 مليون ريال سعودي، ٢٢٦بمبلغ  ٢٠١٨تسلمت المجموعة ربطاً زكوياً يتضمن فروقاً تخص اإلقرار الزكوي لعام  ٢٠٢٠شهر يناير  في
لن يترتب عن ذلك انه ترى المجموعة سالمة موقفها القانوني و .عتراض عليه خالل المهلة النظاميةوستقوم المجموعة باإل

 أي مخصصات إضافية جوهرية.
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 (تتمة)دخل الزكاة وضريبة ال - ٣٣

 دخل الضريبة  . ب
يمثل نصيب المجموعة من ضرائب الدخل المستحقة على الشركات التابعة وفقاً لألنظمة الضريبية السائدة في بلدانها، 

ريال  مليون ٢٣:  ٢٠١٨ريـــال سعــــودي ( مليون ٢١مبلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ويبلغ مصروف ضرائب الدخل للسنة المنتهية في 
  سعودي).

  

   اإليرادات - ٣٤

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٤٣٫١٤٢٫٠٦٩    ٤٥٫٦٤٢٫٩٤٥  تقديم الخدمات
  ٨٫٣٧٢٫٨٥٠    ٨٫٥٥٦٫٠٩٠  السلع بيع
  ٤٤٨٫٣٢٤    ١٦٨٫٤٩٦  ىأُخر

  ٥١٫٩٦٣٫٢٤٣    ٥٤٫٣٦٧٫٥٣١  
 

   اإليراداتتكلفة  - ٣٥

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٤٫٩٩٨٫٦٠٩    ٤٫٥١٥٫٤٨٨  شبكات  استخدام رسوم
  ٣٫٥٦٥٫٥٥٣    ٣٫١٠٨٫٥٠٨  )*رسوم حكومية (

  ٤٫٣٨٦٫١٦٧    ٦٫٠٤٩٫٠٢٨  األجهزة المباعة  تكلفة
  ٢٫٩٦٩٫١٧٨    ٣٫٠٥٩٫٤٦٦  تكاليف موظفين
  ٢٫٣٤٦٫٩٩٤    ٢٫٧٣٠٫٨٩٢  إصالح وصيانة

 ١٫٥٣٢٫٣٥٩   ١٫٣٠٢٫٥٨١  البطاقات وطباعة شحن اعادة تكلفة
  ٣٧٣٫٦٤٤    ٣١٥٫٧٩٧  )١٥(أنظر إيضاح  تكاليف العقد إنخفاضو إطفاء
  ١٫٣١٧٫٦٥٧    ٨٩٤٫٥٤٦  ىأُخر

  ٢١٫٤٩٠٫١٦١   ٢١٫٩٧٦٫٣٠٦ 
، والتوصــيلالبريد، و تصــاالتاالخدمات  ،معدات وســياراتو" مصــاريف متنوعة أهمها: إيجارممتلكات ىأُخربند " يتضــمن

  .سالمة ومصاريف مرافق واستشاراتالمن وواأل
 
 الرسوم الحكومية: تفاصيلفيما يلي  )*(

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٢٫٨٠٠٫١٤٩    ٢٫٢٣٧٫٩٨٣  ياً خدمة تجار الرسوم تقديم 
  ٣٩٨٫٢٥٠    ٣٧٣٫٢٣٧  رسوم الرخصة

  ٣٥٠٫١٣٦    ٣٦٠٫٠٣٩  رسوم الطيف الترددي
  ١٧٫٠١٨    ١٣٧٫٢٤٩  ىأُخر

  ٣٫٥٦٥٫٥٥٣   ٣٫١٠٨٫٥٠٨ 
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  وتسويقية مصاريف بيعية - ٣٦

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

 ٢٫٣١٤٫٦٨٤   ٢٫١٥٢٫٢٥٣  تكاليف الموظفين
  ٧٠٦٫٩٣٥    ٦٦٢٫٠٤٣  )١-١١القيمة في المدينين التجاريين (انظر إيضاح  إنخفاضخسائر 

 ٥٦٠٫١١٤   ٧٦٩٫٦٠١  دعاية وإعالن
 ٥٠٥٫٦٢٣   ٧٨٦٫٨٠٩  عمولة مبيعات

 ٢٦٨٫٥٣٤   ٢٦٠٫٨٩٨  مصاريف مراكز االتصال
 ٢٤١٫١٥١   ١٠٢٫٨٠٧  أصول العقد إنخفاضو إطفاء

 ١٩٥٫٢٠١   ٣٢٠٫٧٦٥  إصالح وصيانة
 ١٤٢٫٤١٤   ٨٣٫٢٤٥  تكلفة رعاية األنشطة الرياضية

  ٤٢٫٩٨٩   ٨٨٫٣٤٦  )١٥(أنظر إيضاح  تكاليف العقد إنخفاضو إطفاء
 ٥٠٢٫٦٤٣   ٣٥٥٫٢٠٢  ىأُخر

  ٥٫٤٨٠٫٢٨٨    ٥٫٥٨١٫٩٦٩  
  

  .تصاالتاال مرافق إدارة ومصاريف ،تصاالتاال ومصاريف ،متنوعة أهمها: األمن والسالمة " على بنودىأُخر" تضمنت

  مصاريف عمومية وإدارية - ٣٧

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٢٫٦١٧٫٢٥٧    ٣٫٣٠٣٫٣٦٥  تكاليف الموظفين
  ٩١٤٫٦٠٩    ٨٨٠٫٤٧١  إصالح وصيانة

  ٢٤٧٫٢٠٢    ٤٠٤٫٧٧٦  أتعاب استشارية وقانونية ومهنية
  ١٤٠٫٣١١    ١٤١٫١٨١  مصاريف األمن والسالمة

  ١٠٧٫٠٩٧    ١٢٠٫٢١١  رسوم خدمة سداد
  ١٧٩٫٦٨٣    ٩٩٫٠٢٥  عامة مرافقمصاريف 
  ٣٥٩٫٣٥١    ٨٨٫٦٠٥  ةإيجار تشغيلي ودعق تكاليف
  ٥٩١٫٥٢٩    ٥٠٦٫٦٤٢  أُخرى

  ٥٫١٥٧٫٠٣٩    ٥٫٥٤٤٫٢٧٦  
  

 وبريد ومناولة شحن ومصاريف مكتبية، مستلزماتو ،أقساط تأمين مصاريف"أُخرى" على بنود متنوعة أهمها:  تضمنت
 .توصيل وخدمات

  

 إيرادات تمويل - ٣٨

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٣٧٨٫٠٤٢    ٣٦٠٫١٣٦  المرابحات إيرادات
  ١٧٣٫٤٩٣    ٢٧٩٫٠٢٥  الصكوك إيرادات

  ٥٥١٫٥٣٥   ٦٣٩٫١٦١ 
 

  تكاليف تمويل - ٣٩

  ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

 ٦٧٫٨٣٦   ١٤٤٫٤٢٩   بالمرابحاتتكاليف التمويل المتعلقة 
  ٥٩٫١٠٤    ١٩٣٫٦٣٥  بالصكوكتكاليف التمويل المتعلقة 

  -   ١٣٧٫٥٧٦  اإليجار عقود اتالتزامبالمتعلقة  التمويل تكاليف
  ٢٦٨٫٥٠٠    ٢٨٩٫٥١٤  المالية اتلتزامواال بالمخصصات المتعلق الخصم تخفيض

  ٣٩٥٫٤٤٠   ٧٦٥٫١٥٤  
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  ىأُخرصافي خسائر  - ٤٠

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٧٫٤٦٥    ٢٨٧٫٤٨٠  الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مصنفة مالية أصول مكاسب صافي
  )٢٩١٫٤٣١(    )٣٢٤٫٥٤٦(  ومعدات ممتلكات استبعاد/  بيع خسائر
  ٦٨٫٤٧٣    )٣٫٨٩٤(  ىأُخرو األجنبية العمالت أسعار تغير مكاسب (خسائر) صافي

  )٢١٥٫٤٩٣(    )٤٠٫٩٦٠(  
  

 ربحية السهم  - ٤١
 

صافي الدخل العائد  مساهمي الشركة على المتوسط المرجح الى يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة 
 ديسمبر: ٣١لعدد األسهم للسنة المنتهية في 

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  ١٠٫٧٧٩٫٧٧١    ١٠٫٦٦٤٫٦٦٦  السنة العائد إلى مساهمي الشركة  ربح

المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض إحتساب ربحية السهم  المتوسط
  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  األساسية 

  ٥٫٣٩    ٥٫٣٣  )السعودي(بالريال  والمخفضة األساسية السهم ربحية
 

  .األساسية السهم ربحية تساوي المخفضة السهم ربحية فإن وبالتالي مخفضة أسهم المجموعة لدى يوجد ال
  

  

 األدوات المالية  - ٤٢

  إدارة رأس المال   ١-٤٢
  

  :لضمان هارأسمال المجموعة تدير
  .االستمرارية لمبدأ وفقاً  االستمرار على قدرتها -
  .األمثل النحو وعلى بكفاءة االستراتيجية ستثماراتاإل ومتطلبات العامل هارأسمال تمويل -
  .األرباح توزيعات دفع استقرار على تحافظ الطويل المدى على أرباح توزيع سياسة تقديم -
  .ممكن حد ألقصى للمساهمين العوائد  زيادة -
   .على تركيبة مالئمة من الدين وحقوق الملكية الحفاظ -

  

االســـتراتيجية، وتغيرات البيئة االقتصـــادية،  ســـتثماراتالمجموعة بمراجعة هيكلة رأســـمالها في ضـــوء قرارات اإل تقوم
   .وتقوم بتقييم تأثير هذه التغيرات على تكلفة رأس المال والخطر المتعلق برأس المال

  

. ولم تدخل المجموعة أي تعديالت على أهداف هامالكل رأســــتتعلق بهي ال تخضــــع المجموعة ألي متطلبات خارجية
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في وإجراءات إدارة رأس المال خالل السنة 
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 (تتمة)األدوات المالية  - ٤٢

  (تتمة)إدارة رأس المال   ١-٤٢
  

المجموعة بمراجعة هيكلة رأس المال بشــــكل ســــنوي لتقييم تكلفة رأس المال واألخطار المتعلقة به. تهدف تقوم 
  المجموعة لتحقيق النسب التالية:

 أو أقل. %٢٠٠تساوي  طفاءواإل ستهالكالفوائد والضرائب واالنسبة مستوى الدين مقابل الدخل ما قبل  ) ١( 
 أو أقل. %٥٠نسبة مستوى الدين مقابل الدين وحقوق الملكية تساوي  ) ٢( 

 ديسمبر: ٣١كانت النسب في نهاية السنة المنتهية في 
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٤٫٢٨٦٫٠١٢    ٩٫٣١٢٫٨١٥  )أ( الدين
  ١٩٫٨٣٥٫٧٥٥    ٢١٫٢٦٤٫٩٨٠  )ب(طفاء واإل ستهالكوالضرائب واال الفوائدما قبل  الدخل

  %٢٢    %٤٤  طفاءواإل ستهالكالدين مقابل الدخل ما قبل الفوائد والضرائب واال

       
  ٤٫٢٨٦٫٠١٢    ٩٫٣١٢٫٨١٥   الدين
  ٧٠٫٩٤٧٫٦١٠    ٧٢٫٣٦٧٫٨٦١  )ج( الملكية حقوق+  الدين
  %٦    %١٣  )الملكية(الدين+حقوق  مقابل الدين

 ).٢٥طويلة وقصيرة األجل كما ورد في اإليضاح رقم (يعرف الدين على أنه القروض  ) أ( 
 ستهالكباال تعديله بعد التشغيلي الربح أنه على طفاءواإل ستهالكوالضرائب واال الفوائدما قبل  الدخل يعرف ) ب( 

 .طفاءواإل
 غير الملكية وحقوق المبقاة واألرباح اتحتياطيواإل المصدر المال رأس مجموع بأنها الملكية حقوق تعرف ) ج( 

  .المسيطرة
  

 القيم العادلة لألدوات المالية   ٢-٤٢
تستخدم المجموعة تقنيات تقييم تتناسب مع الظروف الراهنة والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة. ألغراض 

إذا كانت استناداً إلى درجة ما  ٣أو  ٢، ١إعداد التقارير المالية، يتم تصنيف عمليات قياس القيمة العادلة ضمن المستوى 
هذه المدخالت إلى عمليات قياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها، وأهمية المدخالت لقياس القيمة العادلة بصــــورة 

  ).٤-١٧(انظر إيضاح  شاملة
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٦٨ 
 

 األدوات المالية (تتمة) - ٤٢

  القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة) ٢-٤٢
  :للمجموعة المالية اتلتزامواال لألصول العادلة القيم التالي الجدول يوضح

  
  األدوات المالية  فئات

٤٢.   

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

    العادلة القيمة    الدفترية القيمة  المالية األصول
 مستويات

  القيمة العادلة
            

  ٣مستوى     ٢١٫٣٧٢٫٣٦٨    ٢١٫٣٧٢٫٣٦٨  )١١إيضاح أنظر ( وآخرونمدينون تجاريون 
  ٢مستوى     ٢٫١٨١٫٤١٦    ٢٫١٨١٫٤١٦  )١٢إيضاح أنظر ( مرابحات قصيرة األجل

            
  ٣مستوى     ١٫٥٥٠٫٨٦٩    ١٫٥٥٠٫٨٦٩  )١٧إيضاح أنظر (الخسارة  أوبالقيمة العادلة من خالل الربح 

            
         بالتكلفة المطفأة :

  ٢مستوى     ٥٫٦٠٠٫٥٤٣    ٥٫٦٠٠٫٥٤٣  صكوك
  ٢مستوى     ٤٣٨٫٤٨١    ٤٣٨٫٤٨١  قروض الموظفين 

  ٢مستوى     ١١٠٫١٢٩    ١١٠٫١٢٩  ىأُخر
            
  ٣١٫٢٥٣٫٨٠٦    ٣١٫٢٥٣٫٨٠٦      
            المالية  اتلتزاماال
            

            بالتكلفة المطفأة:
            :)٢٥(انظر إيضاح  قروض

  ٢مستوى     ١٫٢٣٢٫٥٥٤    ١٫٢٣٢٫٥٥٤  غير مضمونة – وتورق مرابحات
  ٢مستوى     ٦٫٦٧٠٫٠٣٨    ٦٫٦٧٠٫٠٣٨  غير مضمونة –صكوك 

  ٢مستوى     ١٫٤١٠٫٢٢٣    ١٫٤١٠٫٢٢٣  مضمونةمرابحات 
  ٢مستوى     ١٫٦١٨٫٦٥٣    ١٫٦١٨٫٦٥٣  )٣٠إيضاح أنظر ( ىأُخرمالية  اتالتزام

  ٢مستوى     ٢٫١١١٫١٦١    ٢٫١١١٫١٦١  )٣٠إيضاح أنظر (توزيعات مستحقة 
            

            الخسارة أوبالقيمة العادلة من خالل الربح 
  ٢مستوى     ٧٫٣٧٣    ٧٫٣٧٣  )٣٠إيضاح أنظر (مشتقة  اتالتزام

  ١٣٫٠٥٠٫٠٠٢    ١٣٫٠٥٠٫٠٠٢      
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٦٩ 
 

 األدوات المالية (تتمة) - ٤٢

  القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة) ٢-٤٢
  

  األدوات المالية  فئات
٤٣.   

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
 مســــــتـــويـــات    العادلة  القيمة    الدفترية  القيمة  المالية  األصول

  القيمة العادلة 
            

  ٣مستوى     ١٤٫٤٩٣٫١٤٩    ١٤٫٤٩٣٫١٤٩  )١١إيضاح أنظر ( وآخرونمدينون تجاريون 
  ٢مستوى     ٩٫٦٨٥٫٤٩١    ٩٫٦٨٥٫٤٩١  )١٢إيضاح أنظر ( مرابحات قصيرة األجل

            
  ٢مستوى     ٣٫١١٥٫١٨٥    ٣٫١١٥٫١٨٥  )١٧إيضاح أنظر (الخسارة  أوبالقيمة العادلة من خالل الربح 

            
         : 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  ىأُخر 
            

ــالقيمــة العــادلــة من خالل الــدخــل الشــــــامــل  اآلخر   مصــــنفــة ب
  ١٫٣٩٤٫٦٠٢    ١٫٣٩٤٫٦٠٢   )١٧إيضاح أنظر (

  ٣مستوى   

  ٣٣٫٠٣٩٫٩٠١    ٣٣٫٠٣٩٫٩٠١      
            المالية  اتلتزاماال
            

            بالتكلفة المطفأة:
            :)٢٥(انظر إيضاح  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  )٣٠إيضاح أنظر ( ىأُخرمالية  اتالتزام

  ٢مستوى     ٨١٫٩٢٧    ٨١٫٩٢٧  )٣٠إيضاح أنظر (توزيعات مستحقة 
            

            الخسارة أوبالقيمة العادلة من خالل الربح 
  ٢مستوى     ٦٫١٤٠    ٦٫١٤٠  )٣٠نظر إيضاح أ(مشتقة  اتالتزام

  ٥٫٩٠٣٫٠٠٢    ٥٫٩٠٣٫٠٠٢      
  

  مخاطر معدل الربح  ٣-٤٢
 

تنشـــأ مخاطر المجموعة الرئيســـية المتعلقة بمعدل الربح من القروض واألصـــول المالية بمعدالت فائدة متغيرة. تقوم 
  عقود مقايضة معدل الربح. استخدامالمجموعة بإدارة مخاطر معدالت الربح من خالل بعض شركات 

  أي تغيير على تعرض المجموعة لمخاطر الربح أو الطريقة التي تدار بها هذه المخاطر وقياسها.لم يحدث 

على التعرض لمعدالت الربح بالنســـبة لألدوات المالية غير المشـــتقة في نهاية الســـنة المالية.  بناءً تم تحليل األثر أدناه 
 صولالخسارة، وفيما يتعلق باأل ئد في السوق على الربح أووحيث أن تحليل األثر يشير إلى أثر التغير في معدل الربح السا

ذات المعدل العائم، فقد تم إعداد هذا التحليل بافتراض أن المبالغ القائمة في نهاية الســــنة هي قائمة  اتلتزامواال
نقطة أســـاس تمثل تقييم اإلدارة للتغيرات المعقولة المحتملة في معدل  ٢٠طوال الســـنة. إن الزيادة أو النقص بمقدار 

أســاس مع إبقاء بقية المتغيرات ثابتة، ســينخفض (ســيرتفع)  نقطة ٢٠إذا كانت معدالت الربح أعلى (أقل) بمقدار  الربح.
هذا األثر اإلفتراضــي على ربح المجموعة ريال ســعودي )  مليون ٤٫٥: ٢٠١٨( ريال ســعودي مليون ١٨ربح المجموعة بمبلغ 

  المالية بمعدل ربح متغير.  اتلتزامينشأ بشكل أساسي من األثر المحتمل لال
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 األدوات المالية (تتمة) - ٤٢

  إدارة مخاطر العمالت األجنبية  ٤-٤٢
  

صرفه  مقابل الدوالر األمريكي.وعليه، فإن المجموعة  سعر  يعتبر الريال السعودي العملة الوظيفية للمجموعة والمثبت 
صرف من العمليات بالعمالت األجنبية األُ  سعار ال ضة فقط لتقلبات أ عدا الدوالر األمريكي. ولذا فإن خطر تقلب  ىخرمعر

  جنبية منخفض على مستوى المجموعة.العمالت اال

  إدارة مخاطر األئتمان  ٥-٤٢
  

شادات معتمدة تسمح فقط بالتعامل مع أطراف  سياسات وار ضع  ىأُخرلدى المجموعة  صنيف ائتماني مرتفع وت ذات ت
 ىأُخرلكل طرف. تســمح ســياســات وإرشــادات المجموعة باالســتثمار فقط لدى أطراف  للمخاطر حدود بمقدار التعرض

صـنيف ائتماني جيد صـادرة عن وكاالت تصـنيف ائتمان عالمية وتقيد التعرض للمخاطر لكل جهة على أن ال تتعدى ذات ت
من حقوق ملكية الشــــركاء في الطرف اآلخر. تتم مراقبة مخاطر اإلئتمان الخاصــــة  للمجموعة  %٣٠نســــبة التعرض عن 

  بشكل ربع سنوي.

، فإن تركيز المخاطر المتعلقة بالمدينين التجاريين يعتبر محدود ألن ١١باسـتثناء تركيز مخاطر االئتمان المذكور في إيضـاح 
عمالء المجموعة يتكونون من عدد كبير من عمالء غير ذوي العالقة. يتم وضــع شــروط الدفع والحد االئتماني بالتوافق 

  .تصاالتاالقطاع مع معايير 

قييم مســتمر للوضــع المالي للمدينين التجاريين وتعتقد اإلدارة عدم الحاجة لتكوين مخصــص مخاطر ائتمان يتم إجراء ت
  ).١١في قيمة هذه االرصدة (أنظر إيضاح رقم  نخفاضزيادة عن المخصص الحالي لإل

بترتيبات التمويل  باإلضــافة إلى ذلك، تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشــأن الضــمانات المالية المقدمة فيما يتعلق
هذه المخاطر هو المبلغ حد األعلى لتعرض المجموعة ل عة. إن ال تاب كات ال قد يتعين على  لبعض الشــــر لذي  األعلى ا

المجموعة سداده عند استحقاق الضمان. ال يوجد أي مؤشر أو واقعة تدل على أن المجموعة ستتكبد أي خسائر بشأن 
  المالية الموحدة. ضماناتها المالية بتاريخ إعداد القوائم

 إدارة مخاطر السيولة ٦-٤٢
  

وضـــعت المجموعة إطار عمل شـــامل إلدارة مخاطر الســـيولة من أجل الوفاء بمتطلبات التمويل والســـيولة القصــــيرة 
  والمتوسطة والطويلة األجل للمجموعة على ضوء التعليمات المعتمدة.

قصيرة األجل وتسهيالت  إستثماراتات نقدية وإحتياطيتقوم المجموعة بالتأكد من توفر السيولة عن طريق االحتفاظ ب
تحدد المجموعة متطلبات سيولتها  ائتمانية تلتزم بها وغير مسحوبة من بنوك محلية ودولية ذات تصنيف ائتماني عالي.

  عن طريق المراقبة المستمرة لتوقعات النقد قصيرة وطويلة األجل بالمقارنة مع التدفقات النقدية الفعلية.

ات متعلقة إفتراضــعدة  اســتخدامويتم إجراء اختبارات الضــغط ببشــكل دوري مراجعة موقف الســيولة بالمجموعة يتم 
  بالمصاريف الرأسمالية، توزيعات األرباح، تحصيل المدينين التجاريين، وسداد القروض بدون إعادة التمويل. 
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 األدوات المالية (تتمة) - ٤٢

 إدارة مخاطر السيولة (تتمة)  ٦-٤٢
  

المالية للمجموعة وفترات الســداد المتفق عليها. تم  اتلتزامالتعاقدية المتبقية لال اإلســتحقاقيبين الجدول أدناه تواريخ 
المالية ووفقا القرب تاريخ يجب على المجموعة  اتلتزامإعداد الجدول على أســاس التدفقات النقدية غير المخصــومة لال

  السداد فيه.

  
  

 ١٫٠٧٢: ٢٠١٨( ٢٠١٩ديســمبر  ٣١ســعودي كما في  مليون ريال ٤٫٦١١لدى المجموعة تســهيالت تمويل غير مســتخدمة بمبلغ 
ها من خالل التدفقات النقدية التشغيلية والنقد وما يماثله اتالتزامتتوقع إدارة المجموعة وفائها ب .)مليون ريال سعودي

  والمتحصالت من األصول المالية المستحقة السداد. 
والدائنين التجاريين فيما يتعلق برســــوم المكالمات وفقا لشــــروط االتفاقيات مع المشــــغلين، يتم مقاصــــة المدينين 

والتجوال ويتم سداد صافي المبالغ المستحقة. وبالتالي تم اظهار المبالغ المتعلقة بها بالصافي في قائمة المركز المالي 
  الموحدة.

ضعة الت صة لها، أو أنها خا صةيوضح الجدول التالي األدوات المالية المعترف بها والتي تم عمل مقا سية  فاقيات مقا رئي
 كما في:  ىأُخرملزمة واتفاقيات مشابهة 

  

  صافي المبالغ 
ء إجراالمبالغ التي تم 
  مقاصة لها

 
  المبالغ اإلجمالية

٢٠١٩ديسمبر  ٣١في         
 األصول المالية      
وآخرونمدينون تجاريون  ٢٦٫١٣١٫٠٥٣  )٤٫٧٥٨٫٦٨٥(   ٢١٫٣٧٢٫٣٦٨   
       
 االلتزامات المالية      
وآخروندائنون تجاريون  ٢٣٫٤٥٣٫٠٩٧  )٤٫٧٥٨٫٦٨٥(  ١٨٫٦٩٤٫٤١٢   
       
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في      
 األصول المالية      
وآخرونمدينون تجاريون  ١٧٫٠٥٢٫٥٣٠  )٢٫٥٥٩٫٣٨١(   ١٤٫٤٩٣٫١٤٩   
 االلتزامات المالية             
وآخروندائنون تجاريون  ١٦٫٦٥٢٫٢٨٨  )٢٫٥٥٩٫٣٨١(  ١٤٫٠٩٢٫٩٠٧   

       التدفقات النقدية غير المخصومة
 ٥أكثر من 
  سنوات

أكثر من سنة 
   القيمة الدفترية  سنة فأقل  سنوات ٥الى 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١       
  )٣٢دائنون تجاريون وآخرون (إيضاح  ٩٫٠٠٧٫٦٨٧  ٩٫٠٠٧٫٦٨٧  -  -

  )٢٥قروض (إيضاح  ٩٫٣١٢٫٨١٥  ٤٠١٫٩٦٧  ٢٫٩١٨٫٨٥٧   ٦٫٠٥٣٫٤٢٣
  )٣٠توزيعات أرباح مستحقة (إيضاح  ٢٫١١١٫١٦١  ٢٫١١١٫١٦١  -  -

  )٢٩(إيضاح  التزامات عقود اإليجار  ٢٫٨٨١٫١٧٧   ١٫٥٣٢٫٧٩٨   ١٫٦٨٩٫٣٢٤   ٤٨٣٫٩١٩
  )٣٠التزامات مالية أُخرى (إيضاح  ١٫٦١٨٫٦٥٣  ٢٢١٫٣٤٧  ٨٨٥٫٣٨٦  ١٫٠٦٨٫٨١٥

  )٣٠التزامات مشتقة (إيضاح  ٧٫٣٧٣  ٥٫٥٢٣  ١٫٢٤٣  ٦٠٧
٢٤٫٩٣٨٫٨٦٦  ١٣٫٢٨٠٫٤٨٣  ٥٫٤٩٤٫٨١٠  ٧٫٦٠٦٫٧٦٤   

-  -  ٤٫٠٨٢٫٣٢٩  ٤٫٠٨٢٫٣٢٩ 
 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  )٣٢دائنون تجاريون وآخرون (إيضاح 
  )٢٥قروض (إيضاح  ٤٫٢٨٦٫٠١٢  ٣٢٣٫١٩٦  ٢٫٠٢٠٫٠٠١  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠

  )٣٠توزيعات أرباح مستحقة (إيضاح  ٨١٫٩٢٧  ٨١٫٩٢٧  -  -
  )٣٠التزامات مالية أُخرى (إيضاح  ١٫٥٢٨٫٩٢٣  ٢٢١٫٣٤٧  ٨٨٥٫٣٨٦  ١٫٢٩٠٫١٦١

  )٣٠التزامات مشتقة (إيضاح  ٦٫١٤٠  ٤٫٤٥١  ١٫٦٨٩  -

٩٫٩٨٥٫٣٣١  ٤٫٧١٣٫٢٥٠  ٢٫٩٠٧٫٠٧٦  ٣٫٢٩٠٫١٦١   
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  (تتمة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  مالم يذكر خالف ذلك) -السعودية (جميع المبالغ بآالف الرياالت 
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 األدوات المالية (تتمة) - ٤٢
  الناشئة عن األنشطة المالية اتلتزامالتغيرات في اال ٧-٤٢

  

 :الناشئة عن األنشطة المالية  اتلتزامفيما يلي التغيرات في اال
    

    تدفقات نقدية    ٢٠١٩يناير  ١
تغيرات غير 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    نقدية

  ٣٨٩٫٣٣٩   )١( ٣١٠٫٩٥٣    )٢٤٢٫١٤٧(    ٣٢٠٫٥٣٣    قروض قصيرة االجل

ــ تزام ل قود  اتا ــارع يج جزء  – اإل ل ا
  المتداول

  
١٫٣٠٠٫٢٤٢    )٢(٥٤٠٫٧٧٤    )٧١٢٫٤٦٧(    ١٫٤٧١٫٩٣٥  

  ٨٫٩٢٣٫٤٧٦    )٣١٤٫٦١٩(    ٥٫٢٧٢٫٦١٦    ٣٫٩٦٥٫٤٧٩    قروض طويلة االجل

    ١٠٫٦١٣٫٠٥٧    ٥٣٧٫١٠٨    ٤٫٣١٨٫٠٠٢    ٥٫٧٥٧٫٩٤٧  
  

    
    تدفقات نقدية    ٢٠١٨يناير  ١

تغيرات غير 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    نقدية

  ٣٢٠٫٥٣٣    )١(١٣٣٫٦١٠    )٤٦٠٫٨٤٠(    ٦٤٧٫٧٦٣    قروض قصيرة االجل

  ٣٫٩٦٥٫٤٧٩    )١( )٤٠٫٥٠١(    -    ٤٫٠٠٥٫٩٨٠    قروض طويلة االجل

    ٤٫٢٨٦٫٠١٢    ٩٣٫١٠٩    )٤٦٠٫٨٤٠(    ٤٫٦٥٣٫٧٤٣  

 بشكل رئيسي إعادة تصنيف من الجزء الغير متداول الى الجزء المتداول تضمن ت   ) ١( 
 .بشكل رئيسي التزامات عقود ايجار جديدة تضمن ت ) ٢( 

  رأسمالية ارتباطات - ٤٣

وتقنية المعلومات  تصاالتاال، قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع وزارة المالية ووزارة ٢٠١٨ عام خالل الربع الرابع من -أ
وتقنية المعلومات ("الجهات الحكومية") تتعلق بتسوية شاملة ونهائية للخالف القائم والمتعلق  تصاالتاالوهيئة 

يناير  ١بالمقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا والمقابل المالي الخاص بالتراخيص الممنوحة للشركة عن الفترة من 
رأسمالية في بنيتها التحتية بما يتوافق مع  اتإستثمارالشركة ب التزامذلك مقابل و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١وحتى  ٢٠٠٨

حسب شروط  ٢٠١٨يناير  ١خالل فترة ثالث سنوات اعتبارا من  تصاالتلالاستراتيجية المملكة في تطوير البنية التحتية 
 ونصوص اتفاقية التسوية الشاملة (والمشار إليها بـ "مؤشرات االداء المستهدفة").

 

مليون  ٣٠٠اإلنترنت بمبلغ  االتصاالت و بيئة لتطوير يهدف صندوق في ستثمارا اتفاقية المجموعة شركات إحدى لدى  -ب
 مليون دوالر امريكي ٣٠٠: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  مليون ريال سعودي) ١٫١٢٥(ما يعادل  دوالر أمريكي

 .مليون ريال سعودي)) ١٫١٢٥(ما يعادل 
  

  

 

 محتملة  اتالتزام - ٤٤
  

: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي كما في  ٤٫٥١٤لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة بمبلغ  -أ
 مليون ريال سعودي). ٦٫٥٩٧

: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي كما في  ٩٦١ لدى المجموعة اعتمادات مستندية قائمة بمبلغ -ب
 مليون ريال سعودي). ٦٥٥

 

عمالئها يتضمن المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة  كبار أحد استلمت الشركة خطاب من ٢٠١٦مارس  ٢١ بتاريخ -ج
 راءاآل على بناء االدارة بصرية. تعتقد ألياف شبكة مليون ريال سعودي والتي تتعلق بمشروع تنفيذ ٧٤٢والبالغة 
 جوهري أثر لها ليس المطالبة ههذ وأن ال أساس لها،المستقلة التي تم الحصول عليها بأن مطالبة العميل  القانونية

  للمجموعة. المالية النتائج على
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 محتملة (تتمة) اتالتزام - ٤٤
   

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

عن الهيئة العامة  لدى المجموعة اعتراض مقدم للجنة االستئنافية حول المطالبات المتعلقة بالربط الضريبي الصادر - هـ
 ٢٠٠٤شبكات المشغلين الدوليين لألعوام من  إستئجارللزكاة والدخل ("الهيئة") والمتعلق بضريبة االستقطاع لرسوم 

مليار ريال سعودي. تعتقد ادارة الشركة أن النظام الضريبي السعودي ال ينص على فرض ضريبة  ٢٫٩بمبلغ  ٢٠١٥وحتى 
شبكات المشغلين الدوليين نتيجة لعدم تحقق مصدرية الدخل داخل المملكة العربية  إستئجاراستقطاع عن خدمة 

فإن هذه الخدمة ال تخضع لضريبة االستقطاع. وبناًء على آراء المختصين في هذا الشأن وطبيعة الخالف  السعودية، لذا
، فإن إدارة الشركة ال تعتقد بأن هذا تصاالتاالوكذلك وجود قضايا مماثلة تم البت فيها لصالح شركات في قطاع 

  الربط سيترتب عنه أي مخصصات إضافية.

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

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

 األحداث الالحقة - ٤٥
شركة كريم. ومن المتوقع تسجيل أثر هذا أصول على اإلستحواذ عملية أوبر شركة إستكملت  ٢٠٢٠يناير  ٢بتاريخ  .١

  م.٢٠٢٠المباشر في شركة كريم خالل الربع األول من عام إستثمارها على نتائج المجموعة من بيع اإلستحواذ 

تم توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم غير ملزمة، مع مجموعة "فودافون العالمية" تستحوذ بموجبها  ٢٠٢٠ناير ي ٢٩تاريخ ب .٢
مليون دوالر أمريكي (ما يعادل  ٢٫٣٩٢من أسهم شركة فودافون مصر وذلك بقيمة تبلغ حوالي  %٥٥الشركة على 

  على ان يتم تحديد المقابل المالي النهائي عند التوقيع على االتفاقيات النهائية. )مليون ريال سعودي ٨٫٩٧٠حوالي 

 األرباح توزيعات   - ٤٦
  

سياسة توزيع األرباح لفترة الثالث سنوات  )٢٠١٨ديسمبر  ١٦(الموافق  هــ١٤٤٠ثاني ربيع  ٩ بتاريخأقر مجلس ادارة الشركة 
 (الموافقهـ ١٤٤٠شعبان  ١٩ بتاريخ الجمعية العامةمن قبل  تم اعتمادهاوالتي  ،٢٠١٨القادمة بداية من الربع الرابع من عام 

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

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

   أن سياسة توزيعات األرباح قابلة للتغيير بناء على التالي:علماً 
  . 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
عهدات لجهات مصــــرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكاالت التصــــنيف االئتماني والتي قد تكون أو ت اتالتزام. أي ٣

 ملزمة على الشركة من وقت آلخر.
  :٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في  السنةاألرباح التالية خالل بتوزيع  قامت الشركةوتماشياً مع هذه السياسة، 

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

، بمبلغ ٢٠١٩من عام الرابع بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع  وتماشياً مع ذات السياسة، ستقوم الشركة
  . ريال سعودي عن كل سهم ١سعودي بواقع مليون ريال  ٢٫٠٠٠ مقداره
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٧٤ 
 

 اعتماد القوائم المالية الموحدة  - ٤٧
  

) القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠٢٠مارس  ١٧هـ ( الموافق ١٤٤١رجب  ٢٢اعتمد مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 
٢٠١٩ .  

 ارقام المقارنة  - ٤٨
 .٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في للسنة تم إعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة لتتماشى مع التصنيف المستخدم 




