
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصاالت المتنقلة السعوديةاالشركة 

 سعودية(مساهمة  )شركة
 

 )مراجعة غير)الموجزة  األولية القوائم المالية

 في تينهيالمنتأشهر  والتسعة الثالثة تيلفتر

 م2018 سبتمبر 30

 



 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

  )غير مراجعة( األولية القوائم المالية

 2018 سبتمبر 30المنتهيتين في  أشهروالتسعة الثالثة  رتيلفت
 

  

  

 صفحة فهرس

  

 1 مراجعي الحسابات المحدود فحص تقرير

  

 2 الموجزةاألولية قائمة المركز المالي 

  

 3 الموجزةاألرباح أوالخسائر والدخل الشامل األولية قائمة 

  

 4 الموجزة األولية المساهمينقائمة التغيرات في حقوق 

  

 6-5 الموجزة األولية التدفقات النقديةقائمة 

  

 28 - 7 الموجزةاألولية حول القوائم المالية  إيضاحات
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 التكوين والنشاطات -1

ية تقوم شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )"الشركة" أو "زين السعودية"( بتقديـم خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة العربية السعود  1-1

 .حيث تقوم بتشغيل وشراء وتقديـم وتركيب وإدارة وصيانة خدمات الهاتف المتنقل

 

 11هــ )الموافق 1428جمادى األولى  25بتاريخ  176مساهمة سعودية" أنشئت بموجب القرارات الوزارية رقم إن الشركة هي "شركة 

 26م بتاريخ /48م( والمرسوم الملكي رقم 2008يناير  7هـ )الموافق 1428ذو الحجة  28بتاريخ  357م( وقرار رقم 2007يونيو 

الصادر من مدينة الرياض بالمملكة العربية  1010246192جـل التجـاري رقم ( والس2007يونيو  12هـ )الموافق 1428جمادى األولى 

م( كمشغل ثالث لخدمة الهاتف النقال ولديه رخصة تشغيل غير 2008مارس  12هـ )الموافق 1429ربيع األول  4السعودية بتاريخ 

 عام. 25محدودة التقنية في المملكة العربية السعودية تبلغ مدتها 

 

 .، المملكة العربية السعودية 11351، الرياض  295814مسجل للشركة هو صندوق بريد إن العنوان ال

 

 االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع الكويت.لشركة  خالل هذه الفترة ، أصبحت الشركة شركة تابعة 

 

ــ )الموافق  1437ذي الحجة  30بناء على األمر السامي بتاريخ  ـــ من قبل هيئة السوق المالية  م( الذي تم اإلعالن عنه2016أكتوبر  1هـ

( للتنسيق مع شركة CITC( والذي وجه لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات )2016أكتوبر  2هـــــــــ )الموافق  1438محرم  01بتاريخ 

 االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( إلى:

يناير  18هــ )الموافق  1469ربيع األول  21سنة تنتهي في  32سنة إضافية، لتصل الفترة المتبقية الى  15تمديد ترخيصها لمدة  .أ

 م(. 2047

 

 منح الشركة الرخصة الموحدة حيث يمكن أن تقدم جميع خدمات االتصاالت بما في ذلك خدمات الهاتف الثابت. و .ب

 

 ة البدائل بشأن المبالغ المستحقة للحكومة.التنسيق مع وزارة المالية لمناقش .ج

 

م( أصدرت "الهيئة" لشركة زين الرخصة الموحدة لتقديم جميع خدمات 2017فبراير  20هـــــــــ )الموافق  1438جمادى األولى  23في 

 م(.2016أكتوبر  1هــ )الموافق  1437ذي الحجة  30اإلتصاالت تمشيا مع األمر السامي بتاريخ 

 

مليون لاير سعودي، تعتقد إدارة الشركة  (66،9)م بمبلغ 2018 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة  خسارةالشركة صافي تكبدت  1-2

إعادة تمويل المرابحة المشترك القائم لديها بشروط بالشركة قامت في الوفاء بإلتزاماتها من خالل قيامها بأنشطتها اإلعتيادية. ستنجح أنها 

لدى مدراء الشركة توقعات معقولة بأن الشركة لديها الموارد الكافية (، 7ايضاح رقم ).وجود تسهيل إضافي لرأس المال العاملتفضيلية مع 

 لمواصلة أدائها التشغيلي فى المستقبل المنظور.
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 ()تتمة التكوين والنشاطات -1
 

رأس المال من ، بإعادة هيكلة رأس مال الشــــركة من خالل تخفيض 2018 مايو 7أوصــــى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ   1-3

سهم إلى  583,729,175لاير سعودي، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من  3,616,110,780لاير سعودي إلى  5,837,291,750

ــــــة  222,118,097سهم عن طريق إلغاء  361,611,078 ــــــال هو إطفاء الخسائر المتراكمـ سهم. إن الغرض من تخفيض رأس المـ

لاير ســعودي من خالل إصــدار  6,000,000,000صــى المجلس بزيادة رأس المال بمقدار . كما أو2017يونيو  30للشــركة كما في 

لاير ســعودي إلى  3,616,110,780ســهم جديد )أســهم حقوق أولوية( والذي ســيؤدي لزيادة رأس مال الشــركة  من  600,000,000

لتخفيض دين الشــركة. تخضــع توصــية لاير ســعودي، ما ســيؤدي الي ضــخ ســيولة نقدية إضــافية ســيتم اســتخدامها  9,616,110,780

 مجلس اإلدارة لموافقة الجهات التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك هيئة السوق المالية والجمعيات العامة غير العادية المقرة له.

 

 .م2018 أكتوبر 28من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  األولية الموجزة تمت الموافقة على هذه القوائم المالية  1-4

 

 سس االعدادأ   -2
 

 اإللتزامبيان 
 

بشأن التقارير المالية المرحلية حسب ما هو معتمد في  34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم الموجزة تم إعداد البيانات المالية األولية 

 العربية السعودية. المملكة 

 

. وفيما يلي وصــــف التغيرات التي طرأت على 9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  تم

 (4 و2السياسات المحاسبية المهمة )إيضاح رقم

 

ـ ( الذي يلزم الجهات ه 1438محرم  15م )الموافق 2016أكتوبر  16أصدرت هيئة السوق المالية قرار مجلس المفوضين بتاريخ 

المدرجة بتطبيق نموذج التكلفة عند قياس أصول الممتلكات والمصانع والمعدات والعقارات االستثمارية واألصول غير الملموسة عند 

رير المالية، مع تنبي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لفترة مدتها ثالث سنوات تبدأ من تاريخ تبني المعايير الدولية إلعداد التقا

تتطلب االستمرار في التقيد باشتراطات اإلفصاح عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي 

وقد التزمت الشركة باالشتراطات الواردة في هذه  أو تحث على اإلفصاح عن القيمة العادلة ضمن بند الملحوظات إلى البيانات المالية.

 البيانات المالية.

 

 سس القياسأ  
 

وقياس  بطريقة اكتواريةتم إعداد البيانات المالية وفق ا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا مخّصص مكافأة نهاية الخدمة والذي تم تقييمه 

 كما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة. مل اآلخرمن خالل الدخل الشابالقيمة العادلة األصول المالية 

 

ا على القيمة العادلة للمقابل المالي المدفوع مقابل السلع والخدمات.  تقوم التكلفة التاريخية عموم 

 

م، ما لم يذكر 2017 ديسمبر 31للسنة المنتهية في بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر استخدمت الشركة نفس السياسة المحاسبية 

.(4و2)ايضاح  خالف ذلك



 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
   

 مراجعة ()غير  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2018 سبتمبر 30المنتهيتين في  أشهروالتسعة الثالثة  رتيلفت
 

9 

 )تتمة( أ سس االعداد -2
 

 األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة
 

وفق ا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية يتطلب  الألولية الموجزة إن إعداد البيانات المالية

على المبالغ المعلن عنها لألصول والخصوم واإلفصاح عن األصول والخصوم واالفتراضات الهامة التي تؤثرات استخدام بعض التقدير

يتم االستمرار في تقييم التقديرات  المحتملة في تاريخ التقريروالمبالغ المعلن عنها لإليرادات والمصروفات خالل الفترة المشمولة بالتقرير.

بقة وعوامل أخرى، بما فيها التوقعات باألحداث المستقبلية التي يُعتقد أن تكون معقولة الوقوع في ظل واألحكام، وتقوم على الخبرة السا

ما سوف تتساوى التقديرات المحاسبية الناتجة بحكم  ونادرا   تقوم الشرکة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. الظروف الحالية.

 .تعريفيها مع النتائج الفعلية ذات الصلة

 

مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالة للسنة تطبيق السياسات المحاسبية والمصادر الرئيسية  عنددارة إلإن األحكام الهامة التي اتخذتها ا

ير المالي وحاالت عدم   التأكد المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقر اتلتقديرلوالمصادر الرئيسية السابقة باستثناء األحكام الهامة الجديدة 

 .9والمعيار الدولي للتقرير المالي  15

 

المتراكم، األثر باستخدام طريقة  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  و15اعتمدت الشركة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .كما تم إدراجها سابقاالُمقدمة عن العام السابق،  البيانات يتم تعديل بناء  على ذلك، لم  بتاريخ التطبيق األولي.هذا المعيار مع أثر تطبيق 

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض 
 

 يعتبر اللاير السعودي هو العملة الوظيفية للشركة. وتم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي، مقربا  إلى أقرب ألف.
 

 ( بصيغتها الجديدة المعدلةIFRSتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )
 

( التالية بصيغتها الجديدة والمنقحة، والتي تم إصدارها IFRSلم تقم الشركة حتى اآلن بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )

 بشأن الشركة، ولكن لم يتم تفعيلها حتى اآلن:

 

 الجديدة والمعدلة IFRSالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
سارية لفترات سنوية تبدأ 

 في أو بعد

 م2019يناير  1 عقود اإليجار (16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )  

 

 م.. ومن2019يناير  1( في البيانات المالية للشركة للسنة التي تبدأ في 16سيتم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

ا على المبالغ المعلن عنها واإلفصاحات الواردة 16المحتمل أن يكون لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) ا كبير  ( أثر 

 تقديم تقدير معقول ألثر في البيانات المالية للشركة فيما يتعلق باألصول المالية والخصوم المالية للشركة. ومع ذلك، ال يمكن عمليا  

 ر حتى تقوم الشركة بإجراء مراجعة تفصيلية.ياالمع ايق هذتطب
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 السياسات المحاسبية الهامة  -3

 

 الممتلكات والمعدات
 

 نخفاض القيمة المتراكمة. إاإلهالك المتراكم وخسائر  درج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا  تُ 

 

قيمتها المتبقية علی مدى أعمارها اإلنتاجية باستخدام طريقة القسط الثابت. ويجب عتراف باإلهالك لشطب تکلفة األصول ناقصا ويتم اإل

مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة اإلهالك في نهاية كل فترة تقرير، وتحتسب أي تغيرات في التقديرات على 

 أساس مستقبلي.

 

 على ممتلكاتها ومعداتها:تطبق الشركة معدالت اإلهالك السنوية التالية 
 

 ٪33.3إلى  ٪5 معدات شبكة اإلتصاالت

 ٪33.3إلى  ٪20 نظم المعلومات والخوادم

  ٪20 األثاث والتجهيزات واألدوات المكتبية

 ٪20 السيارات ومعدات النقل األخرى

 

 ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
 

ســـتمرار في والمعدات بمجرد التصـــرف فيه أو عندما ال يُتوقع أي منافع اقتصـــادية مســـتقبلية من اإليتم اســـتبعاد أي من بنود الممتلكات 

ستبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات على أنه الفرق بين متحصالت إستخدام األصل. ويتم تحديد أي ربح أو خسارة ناتجة عن بيع أو إ

 .في األرباح أو الخسائرعتراف به البيع والقيمة الدفترية لألصل، ويجب اإل

 

 األصول غير الملموسة
 

شكل منفصل بالتكلفة ناقصا  تُ  اإلطفاء المتراكم وخسائر  درج األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة التي يتم شراؤها ب

نتاجية المقدرة. ويجب مراجعة عتراف باإلطفاء على أســـــــاس القســـــــط الثابت على مدى أعمارها اإلنخفاض القيمة المتراكمة. ويتم اإلإ

حتســب تأثيرات أي تغيرات في التقديرات على أســاس مســتقبلي. األعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة تقرير، وتُ 

نخفاض القيمة إائر خس درج األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة التي يتم شراؤها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا  تُ 

 المتراكمة.

 

 تطبق الشركة معدالت اإلطفاء السنوية التالية على أصولها غير الملموسة:
 

 ٪2.5 رسوم الترخيص

 ٪50إلى  ٪20 برامج الحاسوب

 %6.67 الطيف الترددي

 

 نخفاض قيمتها في تاريخ كل تقرير.إللعالمات التجارية عمر إنتاجي غير محدد، ويتم تقييم  يكون

 

ستخدامه أو التصرف فيه. يتم إقتصادية مستقبلية من إأي أصل غير ملموس بمجرد التصرف فيه أو عندما ال يُتوقع أي منافع  ستبعادإيتم 

ستبعاد األصل غير الملموس، التي تحسب على أساس الفرق بين صافي متحصالت البيع إعتراف بالمكاسب أو الخسائر الناتجة عن اإل

 ستبعاد األصل.إوالقيمة الدفترية لألصل، في األرباح أو الخسائر عند 
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  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  -3
 

 )تتمة( الممتلكات والمعدات
 

 نخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسةإ
 

القيم الدفترية ألصولها الملموسة وغير الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على  بمراجعة في نهاية كل فترة تقريرقوم الشركة ت

سترداد لألصل من ات، يتم تقدير القيمة القابلة لإلنخفاض القيمة. في حالة وجود مثل هذه المؤشرإأن تلك األصول قد تعرضت لخسائر 

ســــــترداد ألصــــــل منفرد، تقوم نخفاض القيمة )إن وجدت(. عندما ال يكون من الممكن تقدير المبلغ القابل لإلإأجل تحديد مدى خســــــارة 

ســــترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصــــل. وعندما يمكن تحديد أســــاس معقول وثابت للتوزيع، الشــــركة بتقدير المبلغ القابل لإل

تُوزع كذلك أصول الشركات إلى وحدات توليد النقد الفردية، أو يتم توزيعها بخالف ذلك على أصغر شركة من وحدات إنتاج النقد التي 

 يمكن تحديد أساس توزيع معقول وثابت لها.

 

ســتخدام، ســتخدام. عند تقدير قيمة اإلإلتكلفة البيع والقيمة الناتجة من ا ســترداد هو ما يتعدى القيمة العادلة ناقصــا  ويكون المبلغ القابل لإل

ة يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالي

 . للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لألصل الذي لم يتم تعديل التدفقات النقدية المستقبلية له

 

ر أقل من قيمته الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية )وحدة توليد النقد( إذا كان المبلغ القابل لإل ســترداد لألصــل )وحدة توليد النقد( قد قُّدق

 نخفاض القيمة مباشرة في األرباح أو الخسائر.إسترداد. يتم إدراج خسارة لألصل إلى مبلغه القابل لإل

 

عدلة للمبلغ ، يجب زيادة القيمة الدفترية لألصــــل )أو وحدة توليد النقد( إلى أن تصــــل للتقديرات المُ القيمة الحقا  وفي حال عكس خســــارة 

ســـــــترداد، ولكن بحيث ال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها إذا لم يتم القابل لإل

نخفاض القيمة إعتراف بعكس خسارة في القيمة لألصل )أو وحدة توليد للنقد( في السنوات السابقة. يتم اإل نخفاضعتراف بخسارة اإلاإل

 في األرباح أو الخسائر. مباشرة  

 

 المخزون
 

للتكلفة. تقدر قيمة المخزون بالتكلفة أو صــافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أدنى. وتحدد تكاليف المخزون على أســاس المتوســط المرجح 

 .البيعكل التكاليف المقدرة لإلنهاء والتكاليف الالزمة إلتمام  يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر للمخزون ناقصا  

 

 النقد وما يعادله
 

 ا  ميو 90مســـتحقة خالل  نالتي تكويتألف النقد وما يعادله المبين في بيان التدفقات النقدية من النقد في الصـــندوق والودائع في البنوك، و

 الشركة ما لم يُذكر خالف ذلك. من قبل ستخدامإللأو أقل، وهي متاحة 
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 منافع الموظفين
 

 مكافأة نهاية الخدمة
 

،مع إجراء تقييم المتوقعة ئتمان اإل وهو عبارة عن خطة مزايا محددة، باســـتخدام طريقة وحدة،يتم تحديد مخصـــص مكافأة نهاية الخدمة 

. وتُدرج عمليات إعادة القياس، التي تشـــمل المكاســـب والخســـائر الناتجة عن التقييم األكتواري، الســـنويتقريرالإكتواري في نهاية فترة 

تحدث فيها. وتدرج  في الدخل الشـــــامل األخر في الفترة التي معترف به مباشـــــرة في قائمة المركز المالي مع قيد أي خصـــــم أو ائتمان

عمليات إعادة القياس المعترف بها في الدخل الشــــامل اآلخر على الفور في األرباح المبقاة، ولن يتم إعادة تصــــنيفها ضــــمن األرباح أو 

ق معدل الخســائر. ويتم إثبات تكلفة الخدمة الســابقة في الربح أو الخســارة في فترة تعديل الخطة. كما يتم احتســاب الفائدة من خالل تطبي

 لتزامات أو األصول المحددة. وتُصنف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:الخصم في بداية الفترة الى صافي اإل

 

 تکاليف الخدمة )بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية، تكلفة الخدمة السابقة، وكذلك المكاسب والخسائر الناتجة عن التخفيضات والتسوية(؛ 

 د؛مصروفات الفوائ 

 .إعادة القياس 

 

 تقدم الشركة العنصرين األولين لتكاليف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة في بند "المصاريف العامة واإلدارية".

المالي، كتواري إللتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين من بداية التحول للمعايير الدولية للتقرير يم اإليقامت الشركة بالبدء بإستخدام التق

 .يونعلى أساس س

 

 ستحقاقات التقاعدإ
 

. ويمثل ذلك خطة مساهمة محددة. وتسجل اإلجتماعيةموظفيها السعوديين إلى المؤسسة العامة للتأمينات لتدفع الشركة مساهمات التقاعد 

 المدفوعات كمصاريف عند تكبدها.

 

 منافع الموظفين قصيرة األجل
 

عتراف بااللتزام بالمنافع المســـتحقة للموظفين فيما يتعلق باألجور والرواتب واألجازات الســـنوية واألجازات المرضـــية في الفترة يتم اإل

 التي يتم فيها تقديم الخدمة ذات العالقة بالمبلغ غير المخصوم من المنافع المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة. 

 

تعلق بمنافع الموظفين القصـــيرة األجل بالمبلغ غير المخصـــوم للمنافع المتوقع دفعها مقابل الخدمة لتزامات المعترف بها فيما يوتقاس اإل

 .ذات العالقة

 

 المنح الحكومية

 

 ال يتم اإلعتراف بالمنح الحكومية حتى يكون هناك تأكيد معقول بأن الشركة ستلتزم بالشروط المتعلقة بها وبأن المنح سيتم استالمها.
 

القيمة الدفترية ذات الصلة . يتم  في التوصل الىيتم تسجيل المنح الحكومية المتعلقة بالممتلكات والمعدات كخصم من تكلفة الموجودات 

 تسجيل أي مبالغ إضافية مستلمه كمنحة مؤجلة ويتم تسويتها مقابل النفقات الرأسمالية المسجلة على الموجودات.
 

 خل )سداد المصروفات( مقابل المصاريف ذات الصلة.يتم تسوية المنح المتعلقة بالد
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 اإليجار
 

يتم تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلية عندما تقوم شروط عقد اإليجار بتحويل كافة مخاطر ومنافع الملكية إلى المستأجر. يتم 

 كعقود إيجار تشغيلية. ليس لدى الشركة أي عقود إيجار تمويلي.تصنيف جميع عقود اإليجار األخرى 

 

إال  اإليجار.يتم تحميل مصاريف اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلية على قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد 

 المنافع اإلقتصادية من األصل المؤجر.ستنفاد إإذا كان هناك أساس منتظم آخر أكثر تمثيالً للنمط الزمني الذي يتم فيه 

 

 العمالت األجنبية
 

ً  الوظيفيةيتم اإلعتراف بالمعامالت التى تتم بعمالت أخرى غير العملة   للشررررررركة )العمالت األجنوية(ي والتي هي الرياو السررررررعودي وفقا

سعار ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت. في نهاية كل فترة تقاريري يتم إعادة تحويل الونود النقدية المقومة بالعمالت األجنوية بأ

م الصرررررررف السررررررائدة في ذل  التاريخ. ال يتم إعادة تحويل الونود غير النقدية التي يتم قياسررررررها من حية التكلفة التاريخية بعملة أجنوية. يت

 اإلعتراف بفروقات الصرف على الونود النقدية في األرباح أو الخسائر في الفترة التي تنشأ فيها.

 

 الزكاة
 

الشركة الزكاة وتخصصها وفقا للوائح المالية السعوديةي ويتم تحميلها على األرباح أو الخسائر. وتحتسب باستخدام معدالت  تحتسب

 .اية فترة المشمولة بالتقريرالضريوة السارية أو المطوقة جوهريا بنه

 

 تكلفة اإلقتراض
 

المتعلقة مواشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة كجزء من تل  الموجودات. يتم تحميل تكاليف  اإلقتراضيتم رسملة تكاليف 

 القروض األخرى على قائمة األرباح أو الخسائر

 

 مخصصات
 

الشركة إلتزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن حدث سابقي وهناك إحتماو وجود إستخدام للموارد يتم إثوات المخصصات عندما يكون لدى 

 .لتسوية اإللتزامي وإمكانية تقدير المولغ بشكل يعتمد عليه

 

 حقوق االستخدام الغير قابلة لإللغاء

 

منح حق استخدامه لفترة محددة. يتم اإلعتراف  يتعلق هذا البند بحق استخدام جزء من سعة كابالت النقل األرضي أو البحري الذي تم

بحقوق اإلستخدام غير القابلة لإللغاء بالتكلفة كأصل عندما يكون لدى الشركة الحق المحدد غير القابل لإللغاء إلستخدام جزء من األصل 

خدام ألغلبية العمراإلنتاجي لألصل المعني، التي تتكون عموما  من األلياف البصرية أو أصول النطاق العريض ، وتمتد فترة حق اإلست

الى  10المعني. ويتم إطفاؤها بطريقة القسط الثابت على الفترة المتوقعة لإلستخدام أو فترة العقد، أيهما أقصر والتي تتراوح عادة ما بين 

 عاما. 20
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هي نفس السياسات المطبقة في  الموجزة األوليةباستثناء ما هو موضح أدناه، فإن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه البيانات المالية 

في البيانات المالية للسنة  ا  غيرات في السياسات المحاسبية أيض. ومن المتوقع أن تُدرج الت2017ديسمبر  31 كما فيالبيانات المالية 

 .2018ديسمبر  31ة في المنتهي

المعيار الدولي للتقارير المالية و"اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء"  15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  يا  اعتمدت الشركة مبدئ 

ا من  9رقم   .2018يناير  1"األدوات المالية" اعتبار 
 

 "اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء" 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

"اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء"  15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2014صدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو أ

 تسجيلمبادئ  15ولي للتقارير المالية رقم مع السماح بالتطبيق المبكر. يحدد المعيار الد 2018يناير  1من  على أن يسري تطبيقه اعتبارا  

 ،15للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ا  من خمس خطوات لذلك. وفق ا  مكون ا  ن العقود مع العمالء ويضع نموذجاإليرادات الناتجة م

غ المقابل للبضائع والخدمات جرى تحويل الخدمات في حدود مقدار حق ناقل الملكية في المبليبضائع وسباعتبارها اإليرادات  ستُسجل

يرادات وحجمها وتوقيتها وعدم فصاح فيما يتعلق بطبيعة اإلكما يحدد المعيار مجموعة شاملة من متطلبات اإل ،وذلك عند نقل ملكيتها

 يرادات والتدفقات النقدية المقابلة مع العمالء.التأكد من اإل

 

رحلة في بداية أقرب بأثر رجعي، وذلك بتعديل أرقام المقارنة وتعديل األرباح الم 15يمكن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 هالمبقامن تاريخ تقديم الطلب، بتعديل األرباح  را  اعتبا 15ن ذلك، يمكن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم عوبدال  فترة مقارنة.

سنة األولى للتقرير )نهج األثر التراكمي شركة في بداية ال ستخدام نهج األثر التراكمي، مما يعني أن ال شركة تطبيق المعيار با (. تعتزم ال

سوية للرصيد اإلكاألثر التراكمي لتطبيق هذا المعيار في البداية  ستُسجل سنوية التي تتضمن المبقاه في فتتاحي لألرباح ت فترة التقرير ال

 تاريخ التطبيق المبدئي.

 

 .2018يناير  1في  المبقاهعلى األرباح  15تحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يلخص الجدول التالي تأثير ال
 

 .2018يناير  1في  15تأثير اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4-1
 

  عجز متراكم
 

 إيضاحات
 المبلغ

 بآالف الرياالت السعودية

 136,710  ذمم مدينة وتجارية أخرى

 (14,405)  وتجارية أخرى دائنةذمم 

 122,305  2018يناير  1صافي التأثير في 
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 (ة)تتمة السياسات المحاسبية الهامالتغير في  -4
 الموجزة ةالمركز المالي المرحلي قائمةعلى  15و  9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  أثر 4-2

 :2018سبتمبر  30تأثير على قائمة المركز المالي كما في اليلخص الجدول التالي  (أ)

 

 بأالف الرياالت السعودية 

 

كما هو مفصح 
 عنها

 
المعيار الدولي 
للتقارير المالية 

15رقم   
 

المعيار الدولي 
للتقارير المالية 

9رقم   
 

المبالغ من دون تطبيق 
المعياير الدولية للتقارير 

15و 9المالية أرقام    
        الموجودات

        موجودات غير متداولة
 6,153,478  -  -  6,153,478 ممتلكات ومعدات
 15,413,641  -  -  15,413,641 ملموسةموجودات غير 

 -  -  (1,541)  1,541 تعاقديةموجودات 
 698,025  -  -  698,025 أخرى موجودات

        

 22,265,144  -  (1,541)  22,266,685 مجموع الموجودات غير المتداولة
        

        موجودات متداولة
 62,272  -  -  62,272 مخزون
 2,063,776  (9,084)  (53,081)  2,125,941 مدينة وتجارية أخرىذمم 

 -  -  (157,448)  157,448 تعاقديةموجودات 
 1,420,288  -  -  1,420,288 النقد وما في حكمه

        

 3,546,336  (9,084)  (210,529)  3,765,949 مجموع الموجودات المتداولة
        

 25,811,480  (9,084)  (212,070)  26,032,634 مجموع الموجودات
        

        والمطلوبات المساهمين حقوق

        واالحتياطيات المال رأس
 5,837,292  -  -  5,837,292 المال رأ 

 (3,343)  -  -  (3,343) تحوط احتياطي
 (8,165)  -  -  (8,165) أخرى اتاحتياطي

 (2,420,568)  (9,084)  (212,070)  (2,199,414) عجز متراكم

 3,405,216  (9,084)  (212,070)  3,626,370 واالحتياطيات المال رأسمجموع 
        مطلوبات غير متداولة 

 7,878,893  -  -  7,878,893 تسايل قرض طويل األجل

 6,312,940  -  -  6,312,940 مستحق إلى جاات ذات عالقة
 583,607  -  -  583,607 غير متداولة أخرى مطلوبات
 3,343  -  -  3,343 مالية أدوات مشتقات
 98,004  -  -  98,004 للموظفين الخدمة نااية مكاف ة مخصص

        

 14,876,787  -  -  14,876,787 المتداولة غير المطلوبات مجموع

        مطلوبات متداولة 

 4,472,181  -  -  4,472,181 ذمم دائنة و تجارية أخرى

 2,496,767  -  -  2,496,767 الجزء المتداول من القروض طويلة األجل
 560,529  -  -  560,529 إيرادات معجلة

 7,529,477  -  -  7,529,477 مجموع المطلوبات المتداولة

 25,811,480  (9,084)  (212,070)  26,032,634 والمطلوبات المساهمين حقوقمجموع 
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 )تتمة(ة السياسات المحاسبية الهامالتغير في  -4

 الموجزة ةلمرحليأو الخسارة ااألرباح  قائمةعلى  15و  9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  أثر 3 -4

 :2018سوتمور  30لفترة الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  الموجزةالربح أو الخسارة  قائمة)ب( يلخص الجدوو التالي التأثير على 

 

  

 

2018مبر تسب 30هية في تلفترة الثالثة أشهر المن  2018مبر تسب 30هية في تلفترة التسعة أشهر المن    

السعوديةبآالف الرياالت   بآالف الرياالت السعودية   

 كما هو مفصح عنها 

المعيار الدولي 

للتقارير المالية 

15رقم   

المعيار الدولي 

للتقارير المالية 

9رقم   

المبالغ من دون تطبيق 

ير الدولية ايالمع

للتقارير المالية أرقام  

15و 9  

 كما هو مفصح عنها 

المعيار الدولي 

للتقارير المالية 

15رقم   

المعيار الدولي 

المالية للتقارير 

9رقم   

المبالغ من دون تطبيق 

يير الدولية االمع

للتقارير المالية أرقام  

15و 9  

(40,968) 1,951,884 اإليرادات   - 1,910,916  5,484,284 (89,765)  - 5,394,519 

(615,390) تكلفة اإليرادات والمبيعات  - - (615,390)   (1,797,862)   - (1,797,862)  

(40,968) 1,336,494 إجمالي الربح  - 1,295,526  3,686,422 (89,765)  - 3,596,657 
          

(547,456) مصاريف توزيع وتسويق  - (2,198)  (549,654)   (1,613,648)  - (954)  (1,614,602) 

(61,296) مصاريف عمومية وإدارية   - - (61,296)   (158,805)  - - (158,805)  

(459,335) مصاريف اإلستهالك واإلطفاء  - - (459,335)   (1,322,806)  - - (1,322,806)  

(40,968) 268,407 األرباح التشغيلية  (2,198)  225,241  591,163 (89,765)  (954)  500,444 

(246,251) مصاريف تمويل  - - (246,251)   (689,081)  - - (689,081)  

 16,059 - - 16,059  6,619 - - 6,619 إيرادات تمويل

أخرى إيرادات  19,230 - - 19,230  14,963 - - 14,963 

)الخسارة( قبل الزكاة /صافي الربح   48,005 (40,968)  (2,198)  4,839  (66,896)  (89,765)  (954)  (157,615)  

 - - - -  - - - - الزكاة

)الخسارة( للفترة /صافي الربح   48,005 (40,968)  (2,198)  4,839  (66,896)  (89,765)  (954)  (157,615)  
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 (ة)تتمة السياسات المحاسبية الهامالتغير في  -4
 

 )تتمة( ""اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 فيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة التغييرات التي طرأت على السياسات المحاسبية السابقة فيما يتعلق بالسلع

 .للشركة أدناهوالخدمات 

، تُســــجل اإليرادات عندما يحصــــل العميل على ملكية الســــلع أو الخدمات. يتطلب تحديد 15الدولي للتقارير المالية رقم بموجب المعيار 

 .ا  اجتهادي ا  تقدير-في وقت معين أو بمرور الوقت-توقيت نقل الملكية

نوع المنتج 

 الخدمة /

طبيعة ، وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء ، وشروط 

 الدفع الهامة
 ير في السياسة المحاسبيةيالتغطبيعة 

اإليرادات 

من 

االتصاالت 

 المتنقلة

تتكون أغلبية اإليرادات من اإليرادات من 

اإلتصاالت المتنقلة. تتكون اإليرادات من 

اإلتصاالت المتنقلة من مبالغ محّملة على العمالء 

عند استخدامهم لفترات البث والرسائل النصية 

المتنقلة األخرى بما في وجميع خدمات اإلتصاالت 

ذلك توفير خدمات البيانات والمعلومات ورسوم ربط 

مستخدمي الشبكات والخط األرضي والمحمول 

 األخرى بشبكة الشركة.

 

تسجل فترات اإلتصال المستخدمة من قبل العمالء 

كجزء من الفواتير الدورية ويعترف بها كإيراد خالل 

الخدمات غير تلك الفترة. يتم تسجيل اإليرادات من 

المفوترة والناتجة من الخدمات التي قدمت من تاريخ 

إعداد الفاتورة إلى نهاية كل فترة محاسبية كإيرادات 

مستحقة بينما يتم تأجيل اإليرادات غير المكتسبة من 

الخدمات التي سيتم تقديمها في الفترات التالية لكل 

فترة محاسبية. أما اإليرادات الناتجة عن بيع 

قات المسبقة الدفع فإنها تؤجل إلى أن يستخدم البطا

العميل فترات اإلتصال أو عند انتهاء صالحية 

 الرصيد.

 

يرادات الناتجة عن توفير خدمات يتم اإلعتراف باإل

البيانات والمعلومات عندما تقوم الشركة بتقديـم 

الخدمة ويتوقف ذلك على طبيعة الخدمة فإما أن 

الفاتورة الصادرة  يعترف بها بحسب إجمالي مبلغ

للعميل أو بمبلغ الخصم المستحق مقابل تيسير 

الخدمة. ان الدخل الناتج عن توفير خدمات 

المحتوى، يتم اإلعتراف به على أساس الصافي 

 لتسجيل حصتها من الدخل.

تقدم الشركة هواتف مدعومة لعمالئها، ويتطلب المعيار الدولي 

خصيص سعر المعاملة من الشرکات ت 15رقم  ةيللتقارير المال

المستقل  عيأساس سعر الب یلكل التزام أداء محدد في العقد عل

النسبي، وسيؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في إيرادات الهواتف 

ا، ووجود فارق بين اإل المفصح عنها  يراداتالمدعومة مقدم 

والمبالغ المفوترة، وتخفيض متوسط إيرادات كل مستخدم للخدمات 

 الجارية.

 

الشركة عقود مع العمالء ممن لهم خصائص مماثلة.  تبرم 

، يمكن للشركة 15وبموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

أن تختار تطبيق المعيار على محفظة من العقود أو التزامات األداء 

عن ا  إذا كانت النتيجة ال تختلف جوهريذات الخصائص المماثلة 

 :خاللمحاسبة العقد تلو العقد من 

تقييم البنود التي تشكل محفظة مع مراعاة، على سبيل   •

والمواقع ، والفترات الزمنية، المثال، أثر مختلف العروض

 الجغرافية وتعديالت العقود؛

الدوري ما إذا كان نهج المحفظة يعطي نتيجة  التقييم •

 مختلفة بشكل مادي؛

حديد متى يكون نهج ممارسة التقدير االجتهادي لت •

، بما في ذلك النظر فيما إذا كانت أي اتفاقيات ا  مناسبالمحفظة 

 خاصة بالعميل مستحقة.

 

. ويتطلب بكرة للخدمات اإلضافيةالترقية المُ تقدم الشركة حقوق  

د المحاسبة، بما في ذلك ما إذا كان قد جرى يذلك من الشركة تحد

منح العميل حق مادي، إذا كان للحق أثر في سعر المعاملة أو إذا 

المحاسبة ينطبق أو إذا كانت المبالغ المتنازل طريقة تعديل  كان

ا إلبرام عقد ج . ويُمثل الحق المادي خيار ديدعنها تمثل حافز 

الحصول على سلع أو خدمات إضافية بسعٍر ال يوافق سعر البيع 

 المستقل للسلعة أو الخدمة، ويعتبر بمثابة التزام أداء منفصل.
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 (ة)تتمة السياسات المحاسبية الهامالتغير في  -4
 

 )تتمة( ""اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

نوع المنتج / 

 الخدمة

طبيعة ، وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء ، 

 وشروط الدفع الهامة
 ير في السياسة المحاسبيةيطبيعة التغ

اإليرادات من 

االتصاالت 

 المتنقلة

يتم تقديم الحوافز للعمالء كجزء من العروض 

تقديــــــــم مثل هذه الحوافز في الترويجية. عند 

ســـــياق العرض الذي يتضـــــمن مزايا أخرى، 

عادلة للحافز  لذي يمثل القيمة ال فإن اإليراد ا

والمرتبط بــالمزايــا األخرى المقــدمــة للعميــل 

كجزء من العرض نفســــه، يؤجل ويعترف به 

ــا  لوفــاء الشـــــــركــة اللتزامــاتهــا المتعلقــة  طبق

بالحافز. وفيما يخص العروض التي تتضــمن 

أكثر من ميزة، فإن قيمة العرض توزع على 

كل ميزة بناء  على القيمة العادلة لكل عنصـــر 

منفردا . تقوم الشركة بصفة عامة بتحديد القيم 

العادلة للعناصــر المنفردة طبقا  لألســعار التي 

 يتم عندها بيع كل ميزة على أساس مستقل.

منصوص  إذا لم تكن الخصومات المتعلقة باالحتفاظ بالعميلحتى 

عليها صراحة في العقد، فإن الممارسة التجارية المتعارف عليها 

عتبار الثابت متغير في جوهره. وبدال  من يمكن أن تعني أن اإل

ذلك، يمكن النظر إلى هذه الخصومات على أنها تعديالت في العقد. 

لتحديد ما إذا ا  تقييم 15ي للتقارير المالية رقم يتطلب المعيار الدول

ض نقدي متغير أم تعديل للعقد. وسيتطلب ذلك يعوتكان الخصم 

وقد يؤثر في توقيت تسجيل اإليرادات. يتطلب  ا  اجتهادي ا  تقدير

تقييم ما إذا كانت العروض  15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

الترويجية للعمالء الحاليين هي تعديالت على عقود أو معامالت 

ة وكذلك تحديد العمليات واألنظمة القادرة على تتبع جميع تسويقي

متيازات والعروض الترويجية الممنوحة للعمالء الخصومات واإل

 ورصدها.

 

جرى تأجيل بعض ي، س15وفق ا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

تكبدة في الحصول على عقد مع عميل وفق التكاليف اإلضافية المُ 

ي ويجرى إطفاؤها حيث يُسجل اإليراد بموجب بيان المركز المال

العقد ذي الصلة. وسيؤدي ذلك بشكل عام إلى تسجيل مبالغ بعض 

العموالت المستحقة لتجار الغير في وقٍت الحق. غير أن الشركة 

قد تختار إطفاء تكاليف شراء العقد إذا كانت فترة إطفاء األصل 

 الناتج سنة واحدة أو أقل.
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 (ة)تتمة السياسات المحاسبية الهامالتغير في  -4
 

 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم -األدوات المالية 
 

والقياس  اإلعترافاألدوات المالية:  - 39"األدوات المالية" محل معيار المحاسبة الدولي رقم  9يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

على تصنيف األصول  9أو بعدها. ويؤثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2018يناير  1التي تبدأ في  ويةالسنلفترة من ا ةأ تفعيلدويب

لشركة بوضع مخصص للخسائر لنخفاض قيمة األصول المالية ومحاسبة التحوط. ويرتبط األثر األولي إوالخصوم المالية وقياسها و

 مقابل أصولها المالية وكذلك بمتطلبات بعض اإلفصاحات اإلضافية. المتوقعة ئتمانية المستقبليةاإل
 

قه بأثر رجعي مع تسجيل األثر التراكمي لتطبيق يتطبتم ، كما 2018يناير  1من تاريخ سريانه في  عتبارا  إالشركة هذا المعيار  طبقت 

 .2018يناير  1من  اعتبارا   ةالمبقاتعديل على الرصيد االفتتاحي لألرباح  ةعتبارإب هذا المعيار مبدئيا  
 

على الرصيد االفتتاحي لالحتياطيات واألرباح المبقاة  9يلخص الجدول التالي تأثير االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 طريقة التحويل ، انظر أدناه(. بيان)لالطالع على 
 

 عجز متراكم
 إيضاحات

 المبلغ
 بآالف الرياالت السعودية

   9تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 8,130  ذمم مدينة وتجارية أخرى

 8,130  2018يناير  1صافي التأثير في 

 

 وتأثيرها في السياسات المحاسبية السابقة. فيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية المهمة الجديدة وطبيعة التغييرات
 

I. تصنيف األصول والخصوم المالية وقياسها 
 

 وملخصا فلتصني 39 مقر ليدولا لمحاسبةا رمعيا في لحاليةبالمتطلبات ا رکبي دٍ ح لیإ 9 مقر لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعياا ظيحتف 

لغرض األصول المالية المحتفظ بها  39السابقة ضمن معيار المحاسبة الدولي . ومع ذلك، يستبعد هذا المعيار الفئات سهاقياو لماليةا

 والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع.،  ستحقاقحتى تاريخ اإل
 

الخصوم المالية واألدوات بعلى السياسات المحاسبية للشركة المتعلقة  ا  كبير ا  تأثير 9يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  لم

 أدناه(.  الثالثالمالية المشتقة )لالطالع على المشتقات التي تستخدم كأدوات تحوط، أنظر البند 
 

 على تصنيف األصول المالية وقياسها.  9أدناه تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  يرد
 

ة؛ أو ا، تُصنف األصول المالية عند التسجيل األولى، على النحو المقاس وفق: التكلفة المطف9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  وفق ا

يستند تصنيف األصول المالية بموجب المعيار  عادلة من خالل الربح أو الخسارة.القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو القيمة ال

 إلى نموذج العمل الذي جرى فيه إدارة األصل المالي وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية. ا  عموم 9ي للتقارير المالية رقم الدول
 

 تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يتم، ولم ينالتالي طينالشر اذا استوفىة ايقاس األصل المالي بالتكلفة المطف 
 

 حتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية;ضمن نموذج أعمال يهدف الى اإلاالحتفاظ باألصل  –

تنشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، تدفقات نقدية في تواريخ محددة، والتي تتمثل فقط في دفع المبلغ األصلي والفائدة  –

المستحقة عليه.
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 )تتمة(التغير في السياسات المحاسبية الهامة  -4

 

 )تتمة( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم -األدوات المالية 

I.  تتمة(تصنيف األصول والخصوم المالية وقياسها( 
 

تخصيصه  يجري، ولم ينالتالي طينيُقاس استثمار الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حالة استيفائه لكل من الشر

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 

 و؛ةحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يُحقق هدفه من تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالياإل –

 لغ األصلي والفائدة المستحقة.الشروط التعاقدية لألصل تدفقات نقدية في تواريخ محددة، والتي تتمثل فقط في دفع المبعن تنشأ  –
 

عند التسجيل المبدئي لالستثمار في أسهم الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، قد تختار الشركة بال رجعة عرض التغيرات الالحقة في 

 ستثمار.القيمة العادلة لالستثمار في الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االختيار على أساس االستثمار عن طريق االستثمار باال
 

أو القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر كما هو مبين أعاله بالقيمة  المطفاةتُقاس جميع األصول المالية غير المصنفة المقاسة بالتكلفة 

العادلة من خالل الربح والخسارة. يشمل ذلك جميع األصول المالية المشتقة. عند التسجيل األولي، يجوز للشركة بال رجعة أن تُحدد 

العادلة في الدخل الشامل اآلخر كما في القيمة العادلة من خالل  أو القيمة المطفاةأصال  مالي ا يفي بالمتطلبات المفترض قياسها بالتكلفة 

 الربح والخسارة إذا أدى القيام بذلك إلى استبعاد عدم المطابقة المحاسبية أو التقليل منها والذي قد ينشأ بطريقة أخرى. 
 

إليه،  ا  بالقيمة العادلة مضافا  بسعر المعاملة( مبدئي ا  دون عنصر تمويل مهم يُقاس مبدئي يُقاس األصل المالي )ما لم يكن ذمم تجارية مدينة

 بالنسبة لبند لم يُدرج في القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة، تكاليف المعامالت التي يمكن عزوها مباشرة  إلى االستحواذ عليها.
 

 القياس الالحق لألصول المالية.
 

 أو الخسارةاألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 

تُقاس هذه األصول بالقيمة العادلة في وقٍت الحق. تُسجل األرباح والخسائر الصافية، بما في ذلك أي فوائد أو إيرادات توزيعات أرباح، 

 في األرباح أو الخسائر.
 

  لمطفأةاأصول مالية بالتكلفة 
 

عن طريق انخفاض قيمة الخسائر )انظر  المطفاةباستخدام طريقة الفائدة الفعلية. تُخفض التكلفة  المطفاةبالتكلفة  ا  تُقاس هذه األصول الحق

أدناه(. يُسجل دخل الفائدة وصرف العمالت األجنبية والمكاسب والخسائر واالنخفاض في القيمة في األرباح والخسائر.  االيضاح الثاني

 باح أو الخسائر.ستبعاد في األريُسجل أي مكسب أو خسارة بشأن اإل
 

 استثمارات الديون بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر 
 

بالقيمة العادلة. تُسجل إيرادات الفوائد المحتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ومكاسب وخسائر صرف العمالت  قا  تُقاس هذه األصول الح

ستبعاد، المكاسب والخسائر الصافية األخرى في الدخل الشامل اآلخر. عند اإلنخفاض في قيمة األرباح أو الخسائر. تُسجل األجنبية واإل

 يُعاد تصنيف المكاسب والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى أرباح أو خسائر.
 

 استثمارات أسهم الملكية بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر
 

بالقيمة العادلة. تُسجل توزيعات األرباح باعتبارها دخل في الربح أو الخسارة ما لم تكن توزيعات األرباح تُمثل ا  تُقاس هذه األصول الحق

 ا  يفها إطالقستثمار. تُسجل المكاسب والخسائر الصافية األخرى في الدخل الشامل اآلخر ولم يُعاد تصنسترداد جزء من تكلفة اإلإبوضوح 

 إلى ربح أو خسارة.
 

فقط بمتطلبات انخفاض  2018يناير  1على القيم الدفترية لألصول المالية في  9ر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يتعلق أث

  القيمة الجديدة على النحو الموضح أدناه.
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 )تتمة( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم -األدوات المالية 
 

II. انخفاض قيمة األصول المالية 

بنموذج "خسارة االئتمان  39نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي رقم  9يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

وأصول العقود واستثمارات الدين بالقيمة  المطفاةيد على األصول المالية التي تُقاس بالتكلفة المتوقعة". ينطبق نموذج انخفاض القيمة الجد

، تُسجل 9العادلة في الدخل الشامل اآلخر ولكن ال ينطبق على االستثمارات في أدوات األسهم. وفق ا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .39خسائر االئتمان قبل معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 من الذمم التجارية المدينة والنقد وما يُعادله والذمم المدينة األخرى. المطفاةتتكون األصول المالية بالتكلفة 

 وفق أي من األسس التالية: 9تُقاس مخصصات الخسارة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

ا: وهي خسائر اإل 12خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  –  12في غضون  ئتمان المتوقعة الناتجة عن حاالت تقصير محتملةشهر 

 من تاريخ اإلبالغ. شهرا  

ئتمان المتوقعة التي تنشأ جراء جميع حاالت التقصير ئتمان: وهي خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى فترة اإلخسائر اإل –

 المحتملة على مدار مدة األداة المالية المتوقعة.
 

ئتمان، باستثناء ما يلي، والتي تقاس على مدى فترة اإلئتمان المتوقعة تقيس الشركة مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي خسائر اإل

ا: 12باعتبارها خسائر ائتمان متوقعة لمدة   شهر 
 

 سندات الدين التي تحددت بأن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ اإلبالغ. –

التي تحدث على مدار الفترة  ئتمان لها )أي مخاطر التقصيرسندات الدين واألرصدة البنكية األخرى التي لم تزداد مخاطر اإل –

 المتوقعة لألداة المالية( زيادة  ملحوظة  منذ التسجيل األولي.

 

اختارت الشركة قياس مخصصات الخسارة للذمم التجارية المدينة وأصول العقود بمبلغ يساوي خسائر االئتمان المتوقعة على مدى فترة 

 ئتمان.اإل

ئتمان المتوقعة، لألصل المالي قد ازدادت زيادة  ملحوظة منذ التسجيل األولي وعند تقدير خسائر اإلئتمان عند تحديد ما إذا كانت مخاطر اإل

في اعتبارها المعلومات المعقولة والقابلة للدعم التي تكون ذات صلة ومتوفرة دون تكلفة ال حاجة لها أو مجهود مضني.  الشركةتضع 

ئتماني المدروس للشركة بما إلى الخبرة التاريخية والتقييم اإل ية على حٍد سواء، استنادا  ويشمل ذلك المعلومات والتحليالت الكمية والنوع

 في ذلك المعلومات التطلعية المستقبلية.
 

. تعتبر الشركة ا  يوم 30ئتمان على األصل المالي زيادة  ملحوظة إذا تجاوزت مدة استحقاقها أكثر من تفترض الشركة زيادة مخاطر اإل

 المالي يكون في حالة تقصير عندما:أن األصل 

ئتمانية إلى الشركة بالكامل، دون لجوء الشركة إلى إجراءات مثل التحقق يكون من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته اإل –

 من الضمان )إذا كان ُمحتفظ به(، أو

 ستحقاق.بعد اإل ا  يوم 90يتجاوز تاريخ األصل المالي أكثر من  –
 

ئتمان المتوقعة في الفترة التعاقدية القصوى التي تتعرض فيها الشركة عتبار عند تقدير خسائر اإللقصوى التي تؤخذ في اإلتتمثل الفترة ا

 ئتمان.لمخاطر اإل
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 )تتمة( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم -األدوات المالية 
 

II.  تتمة(انخفاض قيمة األصول المالية( 
 

 ئتمان المتوقعةقياس خسائر اإل

ئتمان على أنها القيمة الحالية لجميع العجوزات ئتمان. تُقاس خسائر اإلالحتمالية خسائر اإل ا  مرجح ا  ئتمان المتوقعة تقديرتُمثل خسائر اإل

 تلقيها(. الشركةللعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع  ا  كيان وفقالنقدية )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة لل

 ئتمان المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.تُخصم خسائر اإل
 

 ئتمانية منخفضةإأصول مالية ذات قيمة 

ة وسندات الدين بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اما إذا كانت الخصوم المالية المدرجة بالتكلفة المطف تقاريرلل  تقيّم الشركة في كل تاريخ

ئتمانية منخفضة عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات إئتمانية منخفضة. يكون األصل المالي ذو قيمة إاآلخر ذات قيمة 

 النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.
  

 عرض انخفاض القيمة

 ة من إجمالي القيمة الدفترية لألصول.ال المالية الُمقاسة بالتكلفة المطفتُخصم مخصصات الخسائر لألصو
 

نخفاض في القيمة المتعلقة بالذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى، بما في ذلك أصول العقود على حدة في تُعرض خسائر اإل

 .مصاريف التوزيع والتسويق
 

III. التحوط 
 

 مشتقات األدوات المالية
 

قوم الشركة باستخدام مشتقات األدوات المالية للتحوط ، ت 39 مقر ليدولا لمحاسبةا رلمعيا فقا و نفسها لمحاسبيةا تلسياساا کةرلشا تستخدم

ية من مخاطر أسعار الفائدة على األسعار العائمة لتسهيل المرابحة المشترك. تستخدم الشركة مشتقات األدوات المالية لتحوط التدفقات النقد

المخاطر للشركة. ال تستخدم الشركة مشتقات األدوات  من مخاطر أسعار الفائدة وفقا  للسياسات المعتمدة وبما يتناسب مع استراتيجية إدارة

 المالية ألغراض المضاربة. يتم قياس مشتقات األدوات المالية بالقيمة العادلة. إن الجزء الفعّال من التغيرات في القيمة العادلة لهذه

رالمرتبطة بالجزء غير الفعّال يتم اإلعتراف المشتقات يتم اإلعتراف بها كاحتياطي تحوط في قائمة حقوق الملكية. إن األرباح والخسائ

يتم بها مباشرة في قائمة قائمة األرباح أوالخسائروالدخل الشامل. إن األرباح والخسائرالتي تم اإلعتراف بها مبدئيا  في احتياطي التحوط، 

رعلى قائمة قائمة األرباح أوالخسائروالدخل تحويلها إلى قائمة قائمة األرباح أوالخسائروالدخل الشامل في الفترة التي حدث فيها التأثي

 .الشامل من قبل البند المتحوط منه
 

IV. االنتقال 
 

بأثر رجعي، باستثناء ما هو موضح  9تُطبق التغييرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 أدناه.
 

المعلومات المقارنة للفترات السابقة فيما يتعلق بمتطلبات التصنيف والقياس )بما حصلت الشركة على إعفاء بعدم إعادة صياغة  –

في ذلك االنخفاض في القيمة(. تُسجل الفروق في القيم الدفترية لألصول والخصوم المالية الناتجة عن اعتماد المعيار الدولي للتقارير 

متطلبات  2017. بالتالي ال تعكس المعلومات المقدمة لعام 2018يناير  1حتياطيات كما في في األرباح المحتجزة واإل 9المالية رقم 

ا. 39بخالف معيار المحاسبة الدولي  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   عموم 
 

 إلى الحقائق واألوضاع التي كانت موجودة في تاريخ التطبيق األولي. ا  ُطبّقت التقييمات التالية استناد –

يد نموذج العمل الذي يُحتفظ بموجبه باألصل المالي.تحد –
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 الممتلكات والمعدات -5
 

 سبتمبر 30مليون لاير سعودي ) 400، قامت الشركة بشراء أصول بتكلفة 2018عام  سبتمبر 30خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 30لاير ســعودي ) آالف 3 موجودات بقيمة صــافية قدرهاســتبعاد إمليون لاير ســعودي(. خالل الفترة، قامت الشــركة ب 311م : 2017

 30لاير ســـعودي ) آالف 6)خســـارة( من بيع ممتلكات ومعدات بمبلغ  /لاير ســـعودي( مما نتج عنه ربح  ألف 140:  م2017 ســـبتمبر

م، بلغت مصـــروفات اإلهالك 2018 ســـبتمبر 30لاير ســـعودي(. خالل فترة الثالثة أشـــهر المنتهية في  ألف (290):  م2017 ســـبتمبر

 مليون لاير سعودي(. 402:  م2017  سبتمبر 30مليون لاير سعودي ) 459

ستحوذ عليها األصول  بلغ اجمالي شهر المنتهية في  خالل الُم سعة أ سعودي ) 1.405:  2018سبتمبر  30الت  سبتمبر  30مليون لاير 

 لاير سعودي(مليون  742:  2017
 

 العالقةمعلومات األطراف ذات  -6
 

 خالل الفترة الحالية، دخلت الشركة في المعامالت التجارية التالية مع أطراف ذات عالقة:
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 م2017 ديسمبر 31 م2018 سبتمبر 30 

 بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية 

 2,098 2,389 إيرادات من جهات مملوكة من قبل مساهمين 

 1,457 1,145 مشتريات من جهات مملوكة من قبل مساهمين

 12,396 13,108 رسوم استخدام عالمة تجارية محملة من قبل مساهمين

 71,543 78,110 رسوم تمويل من قبل مساهمين

 

 فيما يلي األرصدة القائمة كما في تاريخ التقرير:

 م2017 ديسمبر 31 م2018 سبتمبر 30 

 بآالف الرياالت السعودية الرياالت السعوديةبآالف  

 5,943,083 6,312,849 مبالغ مستحقة لمساهمين

 42 91 مبالغ مستحقة إلى جهات مملوكة لمساهمين

 673 716 مبالغ مستحقة من مساهمين

 5,837 - مبالغ مستحقة من شركة مملوكة من قبل مساهمين

 

م قام بعض المساهمون المؤسسون بتقديم مبالغ كدفعات مقدمة للشركة. خالل 2009خالل عام  طبقا  للترتيبات المتفق عليها مع الشركاء

شريك 2012 شركة باإلضافة إلى ذلك، قام  ستخدام أصل مبلغ هذه الدفعات لزيادة رأس مال ال صلة تم ا م، وبناء على الموافقات ذات ال

 .ن الشركةمؤسس بتزويد الشركة بقروض إضافية وببعض الدفعات بالنيابة ع

 تخضع كل هذه الدفعات المقدمة والقروض والمبالغ المستحقة للمساهمين لمصاريف تمويل على أساس المعدالت السائدة في السوق.
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 األجلالقروض طويلة  -7
 

 م2017ديسمبر  31 م2018 سبتمبر 30 
 بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية 

 5,965,541 5,364,717 (7-1الجزء المتداول ) –مشترك  تسهيل مرابحة

 35,935 - (7-2الجزء المتداول ) –تسهيل ضمان إئتمان تصدير 

 2,264,223 2,268,504 ( 7-3تسهيل طويل األجل من بنك الصين الصناعي والتجاري )

 2,609,888 2,840,015 (7-4قرض وزارة المالية )

 (24,714) (97,576) يخصم تكلفة ترتيب القروض

 10,375,660 10,850,873 

 (6,169,722) (2,496,767) يخصم الجزأ المتداول ضمن اإللتزامات المتداولة

 7,878,893 4,681,151 

 

مع مجموعة من البنوك والتي تشــــــمل  2009"  اتفاقية تمويل المرابحة "قامت الشــــــركة بإعادة تمويل م، 2013يوليو  31ي ف 7-1

م والتي 2018يونيو  30تســـهيل المرابحة الحاليين لتمديد تاريخ إســـتحقاق تســـهيل المرابحة لفترة خمس ســـنوات تنتهي في مســـتثمري 

مليار لاير  6.3مليار لاير سعودي، الجزء باللاير السعودي يبلغ  8.6ويبلغ رصيد أصل القرض  م.2013يوليو  31كانت تستحق في 

وقد تم إعادة هيكلة اإلتفاقية بحيث يتم  مليار لاير ســـــعودي(. 2.3مليار دوالر أمريكي ) 0.6 ســـــعودي والجزء بالدوالر األمريكي يبلغ

من القرض خالل السنتين الرابعة والخامسة من مدة التسهيل كحد أدنى إلزامي، فيما  %25سداد القرض بشكل تدريجي، حيث يستحق 

غ رصيد أصل من التسهيل وبلمليار لاير سعودي   2.7٪ المتبقية عند حلول تاريخ اإلستحقاق. قامت الشركة بسداد 75تستحق الـــــــــ 

 . قالستحقاا يخرتا في مليار لاير سعودي 5.9القرض 

 

تنتهي  ستحقاق لخمس سنوات إضافيةومددت تاريخ اإل 2013 قامت الشركة بإعادة تمويل "اتفاقية تمويل المرابحة" 2018يونيو  5في 

الجزء باللاير  ،مليار لاير سعودي 5،9صل القرض أل الجديد رصيداللغ بمع فترة سماح مدتها ثالث سنوات. و م 2023يونيو  29في 

و  مليار لاير ســعودي(. 1،575مليار دوالر أمريكي ) 0.42مليار لاير ســعودي والجزء بالدوالر األمريكي يبلغ  4،38الســعودي يبلغ 

باللاير السعودي جزء ال، مليون لاير سعودي 647،3عامل يبلغ مجموعها المال التفاقية على تسهيالت رأس شتمل اإلعالوة على ذلك، ت

 لاير سعودي( لمدة عامين. مليون 171مليون دوالر أمريكي ) 45،6مليون لاير سعودي ، والجزء بالدوالر األمريكي البالغ  476يبلغ 

 

إن التســهيل الجديد  .ســاط ربع ســنوية خالل خمس ســنواتتســتحق بأق "اتفاقية تمويل المرابحة"إن مصــاريف التمويل كما هو محدد في 

من شركة اإلتصاالت المتنقلة ش.م.ك. ورهن بعض أسهم الشركة المملوكة بواسطة بعض المساهمين  ضمانمضمون جزئيا بموجب 

 التنازل عن بعض العقود والذمم المدينة.و  ينالمؤسس

 

لاير  مليون 428.3باللاير الســـــــعودي: )الجزء  في وقت مبكر عيطو مبلغ فعدب کةرلشا تقام،  2018 معا نم ثلثالا بعرلا لخال

 .لاير سعودي ونملي 600 مبلغجمالي إب ( يکيرمأ رالدو ونملي 45.8: يکيرألما بالدوالر زءلجوا ، سعودي

 



 المتنقلة السعوديةشركة االتصاالت 

 ) شركة مساهمة سعودية (
   

 مراجعة ()غير  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2018 سبتمبر 30المنتهيتين في  أشهروالتسعة الثالثة  رتيلفت
 

25 

 )تتمة( القروض طويلة األجل -7
  

 325و ب( يبلغ مجموعهما  م تم التوقيع على اتفاقية تســــهيل ضــــمان ائتمان تصــــدير مؤلف من جزئين )أ2012يونيو  20في  7-2

مليون دوالر أمريكي بين الشــركة، وبعض البنوك الدولية. إن هذا التســهيل مضــمون من قبل شــركة اإلتصــاالت المتنقلة ش.م.ك. ودين 

 ثانوي لتسهيل المرابحة. إن الغرض من هذا التسهيل هو:
 

 .تسديد مبالغ دائنة ألحد موردي الشركة التقنيين 

  الخطط التوسعية الجديدة المقدمة من نفس المورد التقني.تمويل المزيد من 
 

مليون دوالر أمريكي من  98مليون دوالر أمريكي( بالكامل، كما وقامت باســتخدام  155قامت الشــركة باســتخدام الجزء أ من القرض )

 م.2013الربع األول لعام  مليون دوالر أمريكي من الجزء ب. تم إلغاء الجزء المتبقي من الجزء ب غير المستخدم خالل 170
 

)سعر  LIBORإن مصاريف التمويل كما تم ذكرها في اتفاقية التسهيل تستحق على أقساط نصف سنوية على مدة القرض وعلى اساس 

 الفائدة بين البنوك في لندن( باإلضافة الى الهامش المتفق عليه. إن سداد القرض سيتم على دفعات نصف سنوية لمدة خمس سنوات تبدأ

م للجزء ب من القرض )إجمالي 2013مليون دوالر أمريكي( وتبدأ بشهر يوليو  155م للجزء أ من القرض )إجمالي 2012بشهر يوليو 

 مليون دوالر أمريكي(. 98

 عشر( أقساط بالكامل. ثمانيةم: 2017 ديسمبر 31) التمويل بالكاملم تم سداد 2018 يناير 31 كما في
 

مليار لاير سعودي، وتمتد لفترة  2.25م وقعت الشركة اتفاقية تمويل تجاري جديد طويل األجل بمبلغ 2016أغسطس  15في  7-3

 عامين قابلة للتمديد لعام إضافي وتسدد عند اإلستحقاق، التمويل التجاري الجديد تم توقيعه مع بنك الصين الصناعي والتجاري )اندستلاير

اينا( الستبدال اإلتفاقية القائمة مع تحالف بنكي، هذه اإلتفاقية الجديدة تحمل تكاليف تمويلية أقل من القرض آند كوميرشل بانك أوف تش

)سعر الفائدة بين البنوك في لندن( باإلضافة الى الهامش المتفق عليه وتدفع على  LIBORالقائم، ان مصاريف التمويل على اساس 

 يتية ش.م.ك.امل بضمان غير مشروط وغير قابل لإللغاء من قبل شركة اإلتصاالت المتنقلة الكوأقساط ربع سنوية. ان التمويل مغطى بالك
 

 .2019 أغسطس 8ستحقاق النهائي إلى خ اإلم قامت الشركة بتمديد تاري 2018مارس  18في 
 

للدولة عن السنوات السبع القادمه  م، قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع وزارة المالية السعودية لتأجيل دفعات مستحقة2013في عام  7-4

مليار لاير سعودي. إن هذه المدفوعات المؤجله تحت هذه اإلتفاقيه تخضع لعمولة تجاريه مستحقه سنويا  وعلى أساس  5،6والمقدره بمبلغ 

SIBOR  )المستحقة على أقساط  باإلضافة الى الهامش المتفق عليه، وسيتم سداد المبالغ )سعر الفائدة في المملكة العربية السعودية

 31) مليون لاير سعودي 2.587:  م2018 سبتمبر 30م. بلغ المبلغ المؤجل من قبل الشركة كما في 2021متساوية تبدأ في يونيو 

 .مليون لاير سعودي( 2.431م: 2017 ديسمبر

 

هيئة االتصاالت ٪ رسوم الترخيص من مدفوعات 1) مليون لاير سعودي 134 ، قامت الشركة بسداد 2018خالل الربع الثالث من عام 

 .2017حتى ديسمبر  المبلغ المستحقوالتي تمثل المؤجلة بموجب قرض وزارة المالية(  وتقنية المعلومات
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 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -8

 

 م2017ديسمبر  31 م2018 سبتمبر 30 

 الرياالت السعوديةبآالف  بآالف الرياالت السعودية 

 75,323 94,167 الرصيد اإلفتتاحي )معاد تقييمه(

 17,687 14,025 تكلفة الخدمة الحالية

 3,766 - تكلفة الفائدة

 (10,927) (10,188) 6مدفوعات

 8,318 - مكاسب اكتوارية

 94,167 98,004 الرصيد الختامي

 

، وأجريت باستخدام 2017ديسمبر  31اإلكتواريين واإلستشارات للسنة النتهية في تم إجراء التقييم اإلكتواري األخير من قبل لوكس 

 ئتمان المتوقعة.طريقة وحدة اإل
 

 وكانت اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة ألغراض التقييم اإلكتواري كما يلي:

 ٪13٪ إلى 10 معدالت التناقص

 ٪4 زيادة الرواتب

 ٪5 معدل الخصم
 

الحركات في التزامات مكافأة نهاية الخدمة في الربح أو الخســــارة باســــتثناء المكاســــب اإلكتوارية التي يتم إدراجها في يتم إثبات جميع 

 الدخل الشامل اآلخر.
 

 رأس المال  -9
 

 لاير ســعودي كما في تاريخ القوائم المالية. ولم 10ســهم وتبلغ القيمة اإلســمية لكل ســهم  583.729.175يتكون رأس مال الشــركة من

 .تكن هناك تحركات في رأس المال خالل الفترة الحالية للتقارير المالية
 

 ربحية السهم -10
 

مليون لاير ( 66،9): أشـهر البالغة  التسـعةالربح  لفترة  /)الخسـارة( ة إلى صـافي ضـربحية السـهم األسـاسـية والمخف /)خسـارة( تسـتند 
مليون لاير ســعودي(، مقســومة على المتوســط المرجح لعدد األســهم  56،56: الفترة البالغصــافي ربح  :م2017 ســبتمبر 30) ســعودي

 سهم. 583.729.175المصدرة والبالغة 
 

 توزيعات األرباح -11
 

لم يتم اإلعالن عن توزيعات أرباح خالل هذه الفترة.
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 إلتزامات رأسمالية وإرتباطات محتملة -12
 

مليون لاير ســعودي( كما في  2,041م: 2017 ديســمبر 31مليون لاير ســعودي )  1.656لدى الشــركة التزامات رأســمالية بمبلغ  12-1

 تاريخ التقرير.

 

سبتمبر  30مليون لاير سعودي كما في  305بمبلغ  ات مستنديةعتمادإوشكل خطابات ضمان  على محتملةلدى الشركة التزامات  12-2

 مليون لاير سعودي(. 106: 2017ديسمبر  31) 2018
 

في ســـياق األعمال اإلعتيادية لمواصـــلة الدعاوى القضـــائية ومتابعة العقوبات والغرامات المفروضـــة من قبل الجهات تخضـــع الشـــركة 

شاور مع  المنظمة والبلديات وغيرها من المطالبات من الموردين وشركات اإلتصاالت التي تقدم خدمات الخلوية. تعتقد اإلدارة وبعد الت

اإلســــتشــــاري الفني أن هذه المســــائل لن يكون لها تأثير كبير على المركز المالي أو نتائج عمليات مكتب المحاماة الداخلي والخارجي و

 الشركة.
 

 التزامات اإليجارات التشغيلية  -13
 

مليون لاير سعودي( حتى  1,178م : 2017 ديسمبر 31مليون لاير سعودي )  1.726لدى الشركة التزامات إيجارات تشغيلية بمبلغ 

 العقود، كما في تاريخ التقرير.تاريخ نهاية 
 

 الزكاة -14
 

 رسوم الزكاة للفترة
 

 ي لم يتم احتساب أي زكاة خالو الفترة.سلوينظراً لكون الوعاء الزكوي 
 

 وضع الربوطات الزكوية
 

 وحصلت بموجب ذلك على شهادة الزكاة النهائية. 2008أنهت الشركة وضعها الزكوي والضريبي حتى عام 

حيث قامت بتسديد الزكاة والضريبة المستقطعة طبقا  2017حتى  2009القوائم المالية واقرارات الزكاة لألعوام من كما قدمت الشركة 

 لالقرارات المقدمة.
 

م(.  خطاب من مصلحة الزكاة والدخل بتقييم الربط الزكوي الضريبي 2015يوليو  7هـ )الموافق 1436رمضان  18تلقت الشركة، في 

 352.481.222لاير سعودي منها  619.852.491حيث طالبت بموجبه بدفع مبالغ إضافية باجمالي  2011ى حت 2009عن السنوات 

 يوم. 30عن كل  %1لاير سعودي ضريبة استقطاع باالضافة الى غرامة تأخير بما يعادل  267.371.269لاير سعودي زكاة و 
 

، الى أن تمكنت من نقض كامل المبلغ الخاص 2015أغسطس  27المطالبات بتاريخ قامت زين باإلستئناف امام اللجنة االبتدائية على هذه 

 مليون لاير من المبلغ المطلوب الخاص بضريبة االستقطاع. 219مليون لاير. كما تمكنت الشركة من نقض  352بالزكاة البالغ 
 

تكمال الشروط الشكلية المحددة في نظام ضريبة الدخل ولتمكين زين من االعتراض أمام اللجنة االستئنافية الضريبية، قامت الشركة باس

، العائدة لضرائب االستقطاع. 2017نوفمبر  16مليون لاير سعودي بتاريخ  48السعودي، وذلك بسداد الفواتير الصادرة من الهيئة بمبلغ 

 ستقطاع.يبة اإلبة على ضررتمليون لاير سعودي مقابل غرامة التأخير المت 43بقيمة  ا  بنكي ا  كما أصدرت ضمان
 

ستئنافية الضريبية عتراضها أمام اللجنة اإلإاستلمت زين الربط الزكوي المعدل للمبلغ المدفوع، كما أنها تقدمت ب، عالهأبناء  على ما ورد 

 .2017نوفمبر  19بتاريخ  األولية اإلستئناف على قرار لجنة
 

.لمخصصات الكافية لتغطية هذه المبالغال يوجد أي أثر مالي حيث أن الشركة لديها ا



 المتنقلة السعوديةشركة االتصاالت 

 ) شركة مساهمة سعودية (
   

 مراجعة ()غير  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2018 سبتمبر 30المنتهيتين في  أشهروالتسعة الثالثة  رتيلفت
 

28 

 التقارير القطاعية -15
 

لدى الشركة قطاع واحد فقط وهو خدمات الهاتف المحمول ويعمل في موقع جغرافي واحد، وهو المملكة العربية السعودية. وعالوة على 

لتخصيص الموارد وتقييم األداء  (CODMنع القرار )االتنفيذي للعمليات وص أو تم تقديمها الى الرئيسذلك، لم يتم إعداد أية تقارير داخلية 

"القطاعات  (8) معيار الدولي للتقارير المالية رقملل وفقا   لقطاعات وبناء على ذلك، لم يتم اإلفصاح عن التقارير القطاعيةللتعريف با ينالمطلوب

 التشغيلية".
 

 القيمة العادلة لألصول والخصوم المالية -16
 

يتم  والخصوم التي تقاس بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي في ثالث مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.يتم تصنيف األصول 

 قياس القيمة العادلة على النحو التالي: يتحديد هذا التصنيف بناء على المستوى األدنى للمدخالت الهامة المستخدمة ف

 

 ر المعدلة( في األسواق النشطة لألصول والخصوم المتطابقة.المستوى األول: األسعار المتداولة )غي

التي يتم مالحظتها لألصول أو الخصوم، سواء  بصفة  -بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى األول  -لمستوى الثاني: المدخالت ا

 مباشرة )مثل األسعار( أو غير مباشرة )مثل ما هو مشتق من األسعار(.

 (.قابلة للرصدغير ال)المدخالت  القابلة للرصدلث: المدخالت لألصول أو الخصوم التي ال تستند إلى بيانات السوق المستوى الثا

 

لذا، ال يتم اإلفصاح عن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة والذي يتطلب فئة ذات مستوى  يتم إدراج كافة األصول والخصوم بالتكلفة المطفأة.

 ثالث للقيمة العادلة.

 

 ن القيم الدفترية لجميع األصول والخصوم المالية الواردة في البيانات المالية هي التقريب المعقول لقيمها العادلة.إ

 

 أثر إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية -17
 

 2018يناير  1تسويات حقوق المساهمين 

 
 ايضاح

 2018يناير  1كما في 

 الرياالت السعودية بآالف 

 3,563,561  جمالي حقوق المساهمين إ

 (9رقم )ار الدولي للتقارير المالية يعتماد المعإل نظرا   تتعديال
4 

8,130 

 (15رقم )ار الدولي للتقارير المالية يعتماد المعإل نظرا   تتعديال
 122,305 

 130,435 4 حقوق المساهمينفي جمالي التغييرات إ

 الدولية إلعداد التقارير المالية المعاييربعد تطبيق جمالي حقوق المساهمين إ
 

3,693,996 

 


