
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصاالت المتنقلة السعوديةاالشركة 

 سعودية(مساهمة  )شركة
 

 غير)الموجزة الموحدة   األولية القوائم المالية

 في هيةالمنتأشهر  الثالثة ةلفتر )مراجعة

 م2019 مارس 31

 



 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

  )غير مراجعة( الموحدة الموجزة األولية القوائم المالية

 2019 مارس 31المنتهية في  الثالثة أشهر رةلفت
 

 

  

  

 صفحة فهرس

  

 1 مراجعي الحسابات المحدود فحص تقرير

  

 2 الموجزة الموحدة األوليةقائمة المركز المالي 

  

 3 الموجزة الموحدةاألرباح أوالخسائر والدخل الشامل األولية قائمة 

  

 4 الموجزة الموحدة األولية المساهمينقائمة التغيرات في حقوق 

  

 6-5 الموجزة الموحدة األولية قائمة التدفقات النقدية

  

 20 - 7 الموجزة الموحدة األوليةحول القوائم المالية  إيضاحات

 

 















 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية (
   

 مراجعة ()غير  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م2019 مارس 31في  يةأشهر المنته أشهرلفترتي الثالثة 
 

 ةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالي ( تشكل15( إلى )1من ) المرفقة اإليضاحات إن
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 التكوين والنشاطات -1

" أو "زين السعودية"( بتقديـم خدمات المجموعة" التابعة مجتمعةات الى جانب الشرك ()الشركة تقوم شركة االتصاالت المتنقلة السعودية  1-1

 .االتصاالت المتنقلة في المملكة العربية السعودية حيث تقوم بتشغيل وشراء وتقديـم وتركيب وإدارة وصيانة خدمات الهاتف المتنقل

 

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

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

ن مدينة الرياض بالمملكة العربية الصادر م 1010246192( والسجـل التجـاري رقم 2007يونيو  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 11351الرياض  ، 295814هو صندوق بريد  للمجموعةإن العنوان المسجل 

 

 شركة تابعة لشركة االتصاالت المتنقلة الكويتية ش.م.ك. المجموعة، أصبحت  2018خالل الربع الثالث من عام 

 

ــ )الموافق  1437ذي الحجة  30بناء على األمر السامي بتاريخ  ـــ المالية م( الذي تم اإلعالن عنه من قبل هيئة السوق 2016أكتوبر  1هـ

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

 االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( إلى:

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

ستهالك الترخيص بـــــــــ 2047 سنوي في تخفيض رسوم ا سيكون التأثير  سعودي تقريبا وتخفيض الخسائر بنفس  433م(. ) مليون لاير 

 المقدار(؛

 ،و التنسيق مع وزارة المالية لمناقشة البدائل بشأن المبالغ المستحقة للحكومة .ب

 23التي صدرت في  ث يمكن أن تقدم جميع خدمات االتصاالت بما في ذلك خدمات الهاتف الثابت. والرخصة الموحدة حي المجموعةنح م .ج

 (2017فبراير  20هـ )الموافق  1438جمادى األولى 

 

اتفاقية مع وزارة المالية، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وهيئة االتصاالت  المجموعة، وقعت 2018في الربع الرابع من عام 

إلى  2009وتسوية المبالغ المتنازع عليها للفترة من  ا  لخدمة تجاريا لتقديم وتقنية المعلومات، والتي تتضمن توحيد رسوم االمتياز السنوية

 ، والتي تشمل ما يلي: 2017

 علىالتأثير ينعكس . )2018يناير  1من  عتبارا  إ٪ من صـــافي اإليرادات 10٪ إلى 15توحيد رســـوم االمتياز الســـنوية وتخفيضـــها من  .أ

 ، وتكلفة اإليرادات والمبيعات(

 
ية المتنازع عليها تســوية المبالغ المتنازع عليها بين "زين" و "هيئة االتصــاالت وتقنية المعلومات" فيما يتعلق بدفع رســوم االمتياز الســنو .ب

. ووفقا  لهذا الشرط ، تستثمر زين في توسيع بنيتها التحتية باإلضافة إلى شروط أخرى على مدى السنوات 2017إلى  2009للفترة من 

 الثالث المقبلة.



 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 شركة مساهمة سعودية () 
   

 )تتمة( مراجعة ()غير  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية الألولية الموحدة 

 م2019 مارس 31في  يةأشهر المنته أشهرلثالثة ة الفتر
 

 ةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالي ( تشكل15( إلى )1من ) المرفقة اإليضاحات إن
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 )تتمة( التكوين والنشاطات -1

 

ا  15ميجاهرتز لمدة  2600( ، استحوذت المجموعة على طيف بتردد 2019يناير  22هـ )الموافق  1440جمادى األولى  16في  عام 

مليون لاير سعودي مستحقة الدفع على أقساط سنوية متساوية لمدة  324، مقابل إجمالي رسوم ترخيص بقيمة  2020يناير  1تبدأ من 

 .2020يناير  1تبدأ من  عاما   15

 

 3.5ميغاهيرتز من الطيف اإلضافي في الطيف  100( ، استحوذت المجموعة على 2019مارس  17هـ )الموافق  1440رجب  10في 

ا ، مقابل رسم ترخيص إجمالي قدره  15جيجا هرتز ، لمدة  مليون لاير سعودي مستحق الدفع على أقساط سنوية متساوية لمدة  624عام 

 .2022يناير  01تبدأ من  عاما   13

 

 البنية التحتية لألبراجبيع وإعادة تأجير ( ، أعلنت زين السعودية عن توقيع اتفاقية 2019مارس  27هـ )الموافق  1440رجب  20في 

جنبا إلى جنب  سنوات المقبلة( 6)على مدى برج آخر  1,500برج باإلضافة لبناء  8,100ما يقارب لـمليار لاير سعودي.  2.52بقيمة 

تمديد. سيتم تنفيذ الصفقة بمجرد الحصول على موافقة السلطات التنظيمية بما فيها المع خيار  عاما   15ذه األبراج ، لمدة مع استئجار ه

 هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

 

: 2018 مارس 31) مليون لاير سعودي 129م بمبلغ 2019 مارس 31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهرصافي أرباح  المجموعةحققت 

مليار  2,21: 2018 مارس 31) مليار لاير سعودي كما في ذلك التاريخ 1,96، ولديها عجز متراكم بمبلغ مليون لاير سعودي(( 77)

توقعات  المجموعة ادارةلدى . أنها ستنجح في الوفاء بإلتزاماتها من خالل قيامها بأنشطتها اإلعتيادية المجموعةتعتقد إدارة . لاير سعودي(

 لديها الموارد الكافية لمواصلة أدائها التشغيلي فى المستقبل المنظور. المجموعةمعقولة بأن 

 

من خالل تخفيض رأس المال من  المجموعة، بإعادة هيكلة رأس مال 2018مايو  7أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  1-2

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

 للمجموعةسهم. إن الغرض من تخفيض رأس المـال هو إطفاء الخسائر المتراكمـة  222,118,097سهم عن طريق إلغاء  361,611,078

 600,000,000لاير سعودي من خالل إصدار  6,000,000,000. كما أوصى المجلس بزيادة رأس المال بمقدار 2017ونيو ي 30كما في 

 9,616,110,780لاير سعودي إلى  3,616,110,780من   المجموعةسهم جديد )أسهم حقوق أولوية( والذي سيؤدي لزيادة رأس مال 

. تخضع توصية مجلس اإلدارة لموافقة المجموعةفية سيتم استخدامها لتخفيض دين لاير سعودي، ما سيؤدي الي ضخ سيولة نقدية إضا

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

 

 الشركات التابعة 1-3

 

لاير سعودي  10.000مال قدره  ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل برأس ن، أنشأت الشركة شركتي 2018خالل الربع الرابع من عام 
 كل منهما.ل
 
 .لم تبدء األنشطة التجارية بعد تصاالت.أبراج اإلمحطات و إنشاء ، اقامة ، اصالح وصيانةستكون مسؤولة عن  والتيزين لألعمال شركة  ا.
 
أت الشــركة بد. مســؤولة عن توزيع وبيع أجهزة ومعدات االتصــاالت. وتقديم الخدمات االســتشــارية للمبيعات والتي ســتكون. شــركة زين ب

 بع الحالي.رخالل الاألنشطة التجارية  ممارسة

 

 .م2019ابريل  16تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ   1-4

 

 



 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 شركة مساهمة سعودية () 
   

 )تتمة( مراجعة ()غير  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية الألولية الموحدة 

 م2019 مارس 31في  يةأشهر المنته أشهرلثالثة ة الفتر
 

 ةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالي ( تشكل15( إلى )1من ) المرفقة اإليضاحات إن
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 سس االعدادأ   -2

 

 اإللتزامبيان 
 

بشأن التقارير المالية المرحلية حسب ما هو معتمد  34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم الموجزة  الموحدة المالية األولية القوائمتم إعداد 

 العربية السعودية. في المملكة 

 

وفيما   .16تمثل هذا المجموعة األولى من البيانات المالية المرحلية الموجزة التي جرى فيها تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 (3يلي وصف التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية المهمة )إيضاح 

 

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

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

، مع ي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لفترة مدتها ثالث سنوات تبدأ من تاريخ تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةبنت

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

باالشتراطات الواردة في هذه  المجموعةوقد التزمت  المالية. القوائمأو تحث على اإلفصاح عن القيمة العادلة ضمن بند الملحوظات إلى 

 .األولية الموحدة الموجزة الماليةالقوائم 

 

 سس القياسأ  
 

بطريقة وفق ا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا مخّصص مكافأة نهاية الخدمة والذي تم تقييمه  الموحدة الموجزة األولية المالية القوائمتم إعداد 

 كما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة. من خالل الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة وقياس األصول المالية  اكتوارية

 

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

 

م، ما لم يذكر 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر نفس السياسة المحاسبية  المجموعةاستخدمت 

 .(3)ايضاح  خالف ذلك

 

 التوحيد سأس
 

األولية  قائمة األرباح أوالخسائر، قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة تتضمن ، الموجزة الموحدة األوليةهذه البيانات المالية 

قائمة ، قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية الموحدة الموجزة ،  قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة الموحدة الموجزة و

للمجموعة الموجودات والمطلوبات  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزةو التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة 

. الشركات التابعة هي كيانات مملوكة للمجموعة. يتم 3-1كما هوموضح في االيضاح ونتائج عمليات الشركة والشركات التابعة لها ، 

السياسات المحاسبية للشركات التابعة ، عند  محاذاةلشركات التابعة من التاريخ الذي تبدأ فيه الملكية حتى تاريخ توقفها. يتم توحيد ا

 مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة. لدى الشركة والشركات التابعة لها نفس فترات التقارير. التوافقالضرورة ، لضمان 

 

 



 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 شركة مساهمة سعودية () 
   

 )تتمة( مراجعة ()غير  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية الألولية الموحدة 

 م2019 مارس 31في  يةأشهر المنته أشهرلثالثة ة الفتر
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 )تتمة( ادأ سس االعد -2
 

 األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة
 

وفق ا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية يتطلب  الموجزةالموحدة الألولية  المالية القوائمإن إعداد 

عنها لألصول والخصوم واإلفصاح عن األصول والخصوم  على المبالغ المعلنات واالفتراضات الهامة التي تؤثراستخدام بعض التقدير

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

مستقبلية التي يُعتقد أن تكون معقولة الوقوع في ظل واألحكام، وتقوم على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما فيها التوقعات باألحداث ال

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

 .تعريفيها مع النتائج الفعلية ذات الصلة

 

ة للسنة يمماثلة لتلك المبينة في القوائم المالتطبيق السياسات المحاسبية والمصادر الرئيسية  عندإن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة 

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

16. 

 

 قود اإليجارخيارات التمديد واإلنهاء في ع

 

ة يتم تضمين خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود اإليجار عبر المجموعة. تستخدم هذه الشروط لزيادة المرونة التشغيلية من حيث إدار

 كل من المجموعة والمؤجر.لها تارسمميمكن  القائمةالعقود. غالبية خيارات التمديد واإلنهاء 

 

لممارسة خيار التمديد ، أو عدم ممارسة  ا  اقتصادي جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزا  عتبار باإلعند تحديد مدة عقد اإليجار ، تأخذ اإلدارة 

إلى حد ما )أو  خيار اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( في مدة التأجير فقط إذا كان عقد اإليجار مؤكدا  

أو تغيير كبير في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم والتي تكون ضمن سيطرة  هام أمرمراجعة التقييم في حالة حدوث  يتملم يتم إنهائه(.

 المستأجر.

 

 خصم مدفوعات اإليجار

 

معدل . طبقت اإلدارة األحكام والتقديرات لتحديد "(IBR)" للمجموعة التدريجياإليجار باستخدام معدل االقتراض عقد يتم خصم مدفوعات 

 عند بدء عقد اإليجار. التدريجياالقتراض 

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض 
 

باللاير السعودي، مقربا  إلى الموجزة الموحدة المالية الألولية  القوائميعتبر اللاير السعودي هو العملة الوظيفية للشركة. وتم عرض هذه 
 أقرب ألف.

 
 

 

 



 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 شركة مساهمة سعودية () 
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 ة السياسات المحاسبية الهامالتغير في   -3
 

هي نفس السياسات المطبقة  الموجزة الموحدة األوليةالمالية  القوائمباستثناء ما هو موضح أدناه، فإن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه 

ا في البيانات المالية للسنة  . ومن المتوقع أن تُدرج التغيرات2018ديسمبر  31 كما فيفي البيانات المالية  في السياسات المحاسبية أيض 

 .2019ديسمبر  31المنتهية في 
 

ا من عقود االيجار" 16مبدئي ا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  المجموعةاعتمدت    .2019يناير  1" اعتبار 
 

 عقود إيجار 16تأثير العام لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ال
 

 :16إلعداد التقارير المالية  لدولييار اللمجموعة الناتجة عن تبنيها للمعفيما يلي ملخص للتغييرات الرئيسية في السياسات المحاسبية 
 

األصل  فيه قابليةمماثل في التاريخ الذي يتوفر التزام اإلعقود اإليجار كأصل حق االستخدام ، يتم االعتراف ب 2019يناير  1من بداية 

المؤجر لالستخدام من قبل المجموعة. يتم تخصيص كل دفعة إيجار بين االلتزام وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو 

حق  اصولالخسارة على مدار فترة اإليجار إلنتاج معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. يتم استهالك 

 دام على المدى األقصر من العمر اإلنتاجي لألصل ومدة اإليجار على أساس القسط الثابت.االستخ
 

يتم قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار مبدئي ا على أساس القيمة الحالية. تشمل التزامات اإليجار صافي القيمة 

 الحالية لمدفوعات اإليجار التالية:

 منها حوافز اإليجار المستحقة القبض. مخصوما  ( ، جوهريةمدفوعات ثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة • 

 عقد إيجار متغير يستند إلى فهرس أو سعر.• 

 المبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية.• 

 معقول من ممارسة هذا الخيار ، و خيار الشراء إذا كان المستأجر على يقينممارسة سعر • 

 دفع غرامات إلنهاء عقد اإليجار ، إذا كانت مدة اإليجار تعكس المستأجر الذي يمارس هذا الخيار.• 
 

 يتم قياس أصول حق االستخدام بالتكلفة التي تشمل ما يلي:

 مقدار القياس األولي اللتزامات اإليجار.• 

 منها أي حوافز إيجار مستلمة. مخصوما  قبل تاريخ البدء  أي مدفوعات إيجار يتم إجراؤها في أو• 

 ولية ، وأأي تكاليف مباشرة • 

 تكاليف الترميم.• 
 

يتم إدراج المدفوعات المرتبطة بتأجير األصول منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في الربح أو الخسارة. تشمل 

 المعلومات وعناصر صغيرة من أثاث المكاتب.األصول ذات القيمة المنخفضة معدات تكنولوجيا 
 

ا. لم تكن هناك  تم قياس أصول حق االستخدام المرتبطة بتأجير العقارات على أساس رجعي كما لو كانت القواعد الجديدة مطبقة دائم 

 عقود تأجير مرهقة تطلبت إجراء تعديل على أصول حق االستخدام في تاريخ الطلبات األولية.
 

، أقرت المجموعة بالتزامات اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار التي سبق تصنيفها على أنها  16عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

عقود اإليجار. تم قياس هذه االلتزامات بالقيمة الحالية لمدفوعات  17"عقود إيجار تشغيلية" بموجب مبادئ المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .2019يناير  1للمستأجر في التدريجي يجار المتبقية ، مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإل
 

  تقوم بتعديل، لكنها لم  2019يناير  1من  الذي تم تعديله بأثر رجعي اعتبارا  و 16تقارير المالية رقم للاعتمدت المجموعة المعيار الدولي 

، على النحو المسموح به بموجب األحكام االنتقالية المحددة في المعيار. لذلك ،  2018قرير المقارنة بالنسبة للفترة المشمولة بالتأرقام 

 .2019يناير  1يتم االعتراف بإعادة التصنيف والتعديالت الناشئة عن قواعد التأجير الجديدة في الميزانية االفتتاحية في 
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 2019 

 1,822,285 2018ديسمبر  31تم اإلفصاح عنها في كما التزامات اإليجار التشغيلي 

 ً  1,295,119 للمستأجر في تاريخ تقديم الطلب األوليالتدريجي باستخدام معدل االقتراض  مخصوما

 314,700 مختلف خيارات التمديد واإلنهاء والتعديالت األخرىعن  الناتجة(: التعديالت خصمي/ ) يضاف

 1,609,819 2019يناير  1في  االمعترف به االيجار اتزامالت

  : منها

 374,735 المتداولة امات اإليجارتزال

 1,235,084 الغيرالمتداولة امات اإليجارلتزا

 1,609,819 

 

على التزامات  فائدةصروف مك ٪5.6بنسبة  2019يناير  1تأجر المطبق على التزامات اإليجار بتاريخ سللم التدريجيبلغ معدل االقتراض 

 .2019مارس  31المنتهية في الثالثة أشهرلفترة مليون لاير سعودي  20.5بلغت  االيجار والتي 

 

 2019يناير  1  اضافات / تخفيض  2018ديسمبر  31 

 1,585,203  1,585,203  - حق استخدام األصول

 1,747,113  (268,529)  2,015,642 مدينة أخرىوذمم تجارية 

 374,735  374,735  - المتداولة امات اإليجارالتز

 1,235,084  1,235,084  - الغيرالمتداولة امات اإليجارالتز

 (2,093,301)  (293,145)  (1,800,156) األرباح المحتجزة

 

 تتعلق بأنواع األصول التالية: المعترف بها أصول حق االستخدام

 

 معدات اخرىخلوية و  اراضي ومباني  

 104,411  1,480,792  2019يناير  1الرصيد كما في 

 -  10,088  اإلضافاتيضاف : 

 (28,381)  (75,092)  طفاءاإليخصم : 

 76,030  1,415,788  2019مارس  31الرصيد الختامي كما في 
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 :2019مارس  31في  االولية الموحدة الموجزة كما المركز المالي قائمةيلخص الجدول التالي التأثير على 

 كما تم االفصاح عنها 

تأثير المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 

16 
المبالغ بدون تأثير المعيار 
 16الدولي للتقارير المالية رقم 

    موجودات متداولة
    

 1,408,296 - 1,408,296 في حكمهالنقد وما 
 2,010,898 268,531 1,742,367 ذمم مدينة وتجارية أخرى

 387,102 - 387,102 موجودات تعاقدية
 180,116 - 180,116 مخزون

    
 3,986,412 268,531 3,717,881 مجموع الموجودات المتداولة

    
    الموجودات

    موجودات غير متداولة
 22,348 - 22,348 تعاقديةموجودات 

 - (1,491,818) 1,491,818 االصول خداماستحق 
 6,043,283 - 6,043,283 ممتلكات ومعدات

 16,690,675 - 16,690,675 موجودات غير ملموسة
    

 22,756,306 (1,491,818) 24,248,124 مجموع الموجودات غير المتداولة
    

 26,742,718 (1,223,287) 27,966,005 مجموع الموجودات
    

    والمطلوبات المساهمين حقوق
    

    مطلوبات متداولة 
 4,016,918 36,550 3,980,368 ذمم دائنة و تجارية أخرى

 2,563,670 - 2,563,670 الجزء المتداول من القروض طويلة األجل
 622,240 - 622,240 إيرادات م جلة
 - (358,702) 358,702 التزامات تأجير

    
 7,202,828 (322,152) 7,524,980 المتداولة المطلوبات مجموع

    
    مطلوبات غير متداولة 

 6,344,650 - 6,344,650 مستحق إلى جهات ذات عالقة
 - (1,182,005) 1,182,005 التزامات تأجير

 1,106,054 - 1,106,054 غير متداولة أخرى مطلوبات
 7,841,488 - 7,841,488 األجلتسهيل قرض طويل 

 88,552 - 88,552 مالية أدوات مشتقات
 96,827 - 96,827 للموظفين الخدمة نهاية مكافأة مخصص

    
 15,477,571 (1,182,005) 16,659,576 المتداولة غير المطلوبات مجموع

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

 (88,552) - (88,552) تحوط احتياطي
 (3,302) - (3,302) أخرى اتاحتياطي

 (1,683,119) 280,870 (1,963,989) عجز متراكم

 4,062,319 280,870 3,781,449 واالحتياطيات المال رأسمجموع 
    

 26,742,718 (1,223,287) 27,966,005 والمطلوبات المساهمين حقوقمجموع 
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 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  الموجزة الموحدةاألرباح أوالخسائر والدخل الشامل األولية قائمة يلخص الجدول التالي التأثير على 

 :2019مارس 

 

 

التالية المستتتتتتموح بها  الوستتتتتتائل اإلجرائية، استتتتتتتخدمت المجموعة  للمرة األولى 16 رقم عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

 بموجب المعيار:

 استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة إلى حد معقول.• 

 االعتماد على التقييمات السابقة بشأن ما إذا كانت عقود اإليجار مرهقة.• 

 تطبيق األولي ، واستبعاد التكاليف المباشرة األولية لقياس أصل حق االستخدام في تاريخ ال• 

 في تحديد مدة عقد اإليجار حيث يحتوي العقد على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار.دراك المتأخر اإلاستخدام • 
 

 ً عدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد ، أو يحتوي على عقد إيجار في تاريخ تقديم الطلب األولي. بدالً من ذلك ، بالنسبة  اختارت المجموعة أيضا

لجنة تفسير تفسير  و (17) ر الدولي المحاسبي رقمللعقود المبرمة قبل تاريخ االنتقال ، اعتمدت المجموعة على تقييمها الذي طبق المعيا

 ما يحتوي على عقد إيجار أم ال. عقدلتحديد ما إذا كان  (4) رقمولية.التقارير المالية الد
 

 أنشطة التأجير للمجموعة وكيفية حسابها:
 

ت تقوم المجموعة في الغالب بتأجير المساحات الداخلية والخارجية لتركيب مواقع االتصاالت الخاصة بها. عادة ما تكون عقود اإليجار لفترا

سنوات ولكن قد يكون لها خيارات تمديد. يتم التفاوض على شروط التأجير على أساس فردي وتحتوي على  10محددة تتراوح من سنة إلى 

مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي عهود ، ولكن ال يجوز استخدام األصول المؤجرة كضمان 

 ألغراض االقتراض.
 

ذه العقود على أنها عقود إيجار تشغيلية. تم تحميل المدفوعات التي تتم بموجب عقود إيجار تشغيلية على ، تم تصنيف ه 2018حتى عام 

 الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدار فترة عقد اإليجار.

 2019مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 كما تم االفصاح عنها

المعيار الدولي  تأثير
 16للتقارير المالية رقم 

المبالغ بدون تأثير المعيار 
 16الدولي للتقارير المالية رقم 

    
 2,093,490 - 2,093,490 اإليرادات 

 (613,115) - (613,115) تكلفة اإليرادات والمبيعات
    

 (612,337) (136,272) (476,065) مصاريف تشغيلية وإدارية

 (469,057) 103,473 (572,530) اإلستهالك واإلطفاءمصاريف 

 (49,302) - (49,302) المالية ئر االنخفاض في قيمة الموجوداتخسا

 7,132 - 7,132 إيرادات الفوائد

 5,349 - 5,349 )نفقات( أخرى / إيرادات

 (245,123) 20,524 (265,647) أعباء تمويل 

    
    

 117,037 (12,275) 129,312 )الخسارة( قبل الزكاة /الربح  صافي

 -  - الزكاة

 117,037 (12,275) 129,312 )الخسارة( للفترة /الربح  صافي
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 فيما يلي تحليل إليرادات المجموعة ونتائجها على أساس قطاعي:

 2019مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 2018 2019 االيرادات
   

 1,685,973 2,016,318 شركة االتصاالت المتنقلة "زين السعودية"

 - 679,910 مبيعات "شركة المبيعات"للزين  شركة 

 - (602,738) اإلقصاءات / التعديالت
   

 1,685,973 2,093,490 االيراداتاجمالي  
   

 (1,078,260) (1,089,180) تكلفة العمليات )باستثناء االستهالك واإلطفاء(

 (427,381) (572,530) االستهالك واإلطفاء

 (36,895) (49,302) المالية ئر االنخفاض في قيمة الموجوداتخسا

 4,414 7,132 إيرادات الفوائد

 (10,008) 5,349 )نفقات( أخرى / إيرادات

 (215,170) (265,647) أعباء تمويل 

 - - الزكاة وضريبة الدخل
   

 (77,327) 129,312 صافي الربح / )الخسارة( 

 

 المجموعة على أساس قطاعي: إلجمالي ربح فيما يلي تحليل 

 2019مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 2019 2018 
   

 1,117,369 1,451,374 شركة االتصاالت المتنقلة "زين السعودية"

 - 14,334 مبيعات "شركة المبيعات"للزين  شركة 

 - 14,667 اإلقصاءات / التعديالت
   

 1,117,369 1,480,375 الربحاجمالي  

 

 لمجموعة على أساس قطاعي:للموجودات والمطلوبات ليلي تحليل لفيما 

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 الموجودات

 26,323,310 28,806,608 "زين السعودية"شركة االتصاالت المتنقلة 

 - 1,021,339 مبيعات "شركة المبيعات"للزين  شركة 

 - (1,861,942) اإلقصاءات / التعديالت
   

 26,323,310 27,966,005 الموجودات اجمالي
   

 المطلوبات
  

 22,311,062 25,055,124 شركة االتصاالت المتنقلة "زين السعودية"

 - 1,006,031 مبيعات "شركة المبيعات"للزين  شركة 

 - (1,876,599) اإلقصاءات / التعديالت
   

 22,311,062 24,184,556 المطلوبات اجمالي 
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 الممتلكات والمعدات -5
 

 31سعودي )مليون لاير  840استحوذت المجموعة على أصول بقيمة ، 2019مارس عام  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

لاير سعودي  ألف 228 بقيمة صافية قدرها أصولباستبعاد  المجموعةخالل الفترة، قامت  .(مليون لاير سعودي 841: 2018مارس 

 31لاير سعودي ) لفأ 202لاير سعودي( مما نتج عنه ربح )خسارة( من بيع ممتلكات ومعدات بمبلغ  فأال 4:  م2018 مارس 31)

االستهالك واإلطفاء م، بلغت مصروفات 2019 مارس 31لاير سعودي(. خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  فالآ 3:  م2018 مارس

 مليون لاير سعودي(. 427: 2018مارس  31مليون لاير سعودي ) 572
 

 معلومات األطراف ذات العالقة -6
 

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

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 م2018 ديسمبر 31 م2019 مارس 31 

 بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية 

 1,224 1,733 إيرادات من جهات مملوكة من قبل مساهمين 

 11,449 12,158 مشتريات من جهات مملوكة من قبل مساهمين

 164,934 53,949 رسوم استخدام عالمة تجارية محملة من قبل مساهمين

 81,216 81,108 تمويل من قبل مساهمين أعباء

 

 فيما يلي األرصدة القائمة كما في تاريخ التقرير:

 م2018 ديسمبر 31 م2019 مارس 31 

 بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية 

 6,584,625 6,344,572 مستحقة لمساهمين مبالغ

 78 78 مبالغ مستحقة إلى جهات مملوكة لمساهمين

 721 725 مبالغ مستحقة من مساهمين

 

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

باإلضــــافة إلى ذلك، قام  المجموعةم، وبناء على الموافقات ذات الصــــلة تم اســــتخدام أصــــل مبلغ هذه الدفعات لزيادة رأس مال 2012

 .المجموعةبقروض إضافية وببعض الدفعات بالنيابة عن  جموعةالمشريك مؤسس بتزويد 

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

 



 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 شركة مساهمة سعودية () 
   

 )تتمة( مراجعة ()غير  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية الألولية الموحدة 
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 األجلالقروض طويلة  -7
 

 م2018ديسمبر  31 م2019مارس  31 
 بآالف الرياالت السعودية السعوديةبآالف الرياالت  

 4,837,087 4,838,532 (7-1الجزء المتداول ) –تسهيل مرابحة مشترك 

 2,269,160 2,270,099 ( 7-2تسهيل طويل األجل من بنك الصين الصناعي والتجاري )

 3,179,998 3,380,117 (7-3قرض وزارة المالية )

 (91,485) (83,590) يخصم تكلفة ترتيب القروض

 10,194,760 10,405,158 االجمالي

 (2,526,633) (2,563,670) يخصم الجزأ المتداول ضمن اإللتزامات المتداولة

 7,841,488 7,668,127 

 

مع مجموعة من البنوك والتي تشـــــمل  2009"  اتفاقية تمويل المرابحة "بإعادة تمويل  المجموعةقامت 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

ستحق  شكل تدريجي، حيث ي سهيل كحد أدنى إلزامي، فيما 25سداد القرض ب سنتين الرابعة والخامسة من مدة الت ٪ من القرض خالل ال

ـــــــ  من التسهيل وبلغ رصيد أصل مليار لاير سعودي   2.7بسداد  مجموعةال٪ المتبقية عند حلول تاريخ اإلستحقاق. قامت 75تستحق الـ

 . قالستحقاا يخرتا في مليار لاير سعودي 5.9القرض 

 

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

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

مليار لاير سعودي(.  1،705مليار دوالر أمريكي ) 0.45مليار لاير سعودي والجزء بالدوالر األمريكي يبلغ  4،25باللاير السعودي يبلغ 

باللاير السعودي جزء ال، مليون لاير سعودي 647،3عامل يبلغ مجموعها المال الت رأس تفاقية على تسهيالشتمل اإلو عالوة على ذلك، ت

لاير سعودي( لمدة  مليون 184،9مليون دوالر أمريكي ) 49،3مليون لاير سعودي ، والجزء بالدوالر األمريكي البالغ  462،4يبلغ 

 حتى االن. عاملالمال التسهيالت رأس لم يتم إستعمال  .عامين

 

إن مصاريف التمويل كما هو محدد في "اتفاقية تمويل المرابحة" تستحق بأقساط ربع سنوية خالل خمس سنوات. إن التسهيل الجديد 

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

 ود والذمم المدينة.التنازل عن بعض العقالمؤسسين و 

 

 .قرضللالحالية  بالتعهدات المالية المجموعةتلتزم 

 

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

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

 

مليون  374.81)الجزء باللاير السعودي:  في وقت مبكر ثان   عيطو مبلغ فعدب المجموعة تقام،  2018 معا نم الرابع بعرلا لخال

 .لاير سعودي ونملي 525 مبلغبإجمالي  ( يکيرمأ رالدو ونملي 40.05: يکيرألما بالدوالر زءلجوا لاير سعودي ،



 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
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 )تتمة( طويلة األجل القروض -7
  

مليار لاير ســــــعودي، وتمتد  2.25اتفاقية تمويل تجاري جديد طويل األجل بمبلغ  المجموعةم وقعت 2016أغســــــطس  15في  7-2

لفترة عامين قابلة للتمديد لعام إضــافي وتســدد عند اإلســتحقاق، التمويل التجاري الجديد تم توقيعه مع بنك الصــين الصــناعي والتجاري 

لاير آند كوميرشــل بانك أوف تشــاينا( الســتبدال اإلتفاقية القائمة مع تحالف بنكي، هذه اإلتفاقية الجديدة تحمل تكاليف تمويلية أقل )اندســت

)ســـعر الفائدة بين البنوك في لندن( باإلضـــافة الى الهامش المتفق عليه  LIBORمن القرض القائم، ان مصـــاريف التمويل على اســـاس 

ســنوية. ان التمويل مغطى بالكامل بضــمان غير مشــروط وغير قابل لإللغاء من قبل شــركة اإلتصــاالت المتنقلة  وتدفع على أقســاط ربع

 يتية ش.م.ك.الكو
 

 .2019 أغسطس 8خ االستحقاق النهائي إلى بتمديد تاري المجموعةم قامت  2018مارس  18في 
 

بتوقيع اتفاقية مع وزارة المالية الســعودية لتأجيل دفعات مســتحقة للدولة عن الســنوات الســبع  المجموعةم، قامت 2013في عام  7-3

مليار لاير ســـعودي. إن هذه المدفوعات المؤجله تحت هذه اإلتفاقيه تخضـــع لعمولة تجاريه مســـتحقه ســـنويا   5.6القادمه والمقدره بمبلغ 

م. بلغ المبلغ المؤجل من 2021باإلضــافة الى الهامش المتفق عليه، وســيتم ســداد المبالغ المســتحقة على أقســاط متســاوية تبدأ في يونيو و

 .:مليون لاير سعودي(2,898م: 2018 ديسمبر  31) مليون لاير سعودي 3,067م: 2019 مارس 31كما في  المجموعةقبل 

 

 للموظفينمخصص مكافأة نهاية الخدمة  -8

 

 م2018ديسمبر  31 م2019مارس  31 

 بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية 

 94,167 93,425 الرصيد اإلفتتاحي )معاد تقييمه(

 18,167 4,669 تكلفة الخدمة الحالية

 3,952 - تكلفة الفائدة

 (17,998) (1,267) مدفوعات

 (4,863) - مكاسب اكتوارية

 93,425 96,827 الختاميالرصيد 

 

، وأجريت باستخدام 2018ديسمبر  31للسنة النتهية في  يينتم إجراء التقييم اإلكتواري األخير من قبل لوكس اإلكتواريين واإلستشا

 طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
 

 وكانت اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة ألغراض التقييم اإلكتواري كما يلي:

 ٪13٪ إلى 10 التناقصمعدالت 

 ٪4 زيادة الرواتب

 ٪4.9 معدل الخصم
 

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

 الدخل الشامل اآلخر.
 

 رأس المال  -9
 

لاير سعودي كما في تاريخ القوائم المالية. ولم  10سهم وتبلغ القيمة اإلسمية لكل سهم  583.729.175من المجموعةيتكون رأس مال 

 . تكن هناك تحركات في رأس المال خالل الفترة الحالية للتقارير المالية
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 ربحية السهم -10
 

 مليون لاير سعودي 129: خسارة( لفترة الثالثة أشهر البالغة ة إلى صافي الربح / )الضتستند ربحية / )خسارة( السهم األساسية والمخف
مليون لاير ســعودي(، مقســومة على المتوســط المرجح لعدد األســهم المصــدرة  (77): الفترة البالغ خســارةصــافي  :م2018 مارس 31)

 سهم. 583.729.175والبالغة 
 

 توزيعات األرباح -11
 

 الفترة.لم يتم اإلعالن عن توزيعات أرباح خالل هذه 

 

 إلتزامات رأسمالية وإرتباطات محتملة -12
 

مليون لاير ســعودي( كما في تاريخ  1.206 م2018 ديســمبر 31مليون لاير ســعودي )  919التزامات رأســمالية بمبلغ  المجموعةلدى 

 التقرير.
 

في ســياق األعمال اإلعتيادية لمواصــلة الدعاوى القضــائية ومتابعة العقوبات والغرامات المفروضــة من قبل الجهات  المجموعةتخضــع 

وبعد التشــاور  المجموعةالمنظمة والبلديات وغيرها من المطالبات من الموردين وشــركات اإلتصــاالت التي تقدم خدمات الخلوية. تعتقد 

مع مكتب المحاماة الداخلي والخارجي واإلسـتشـاري الفني أن هذه المسـائل لن يكون لها تأثير كبير على المركز المالي أو نتائج عمليات 

 .المجموعة
 

 الزكاة -13
 

 رسوم الزكاة للفترة
 

 ، لم يتم احتساب أي زكاة خالل الفترة.سلبينظراً لكون الوعاء الزكوي 
 

 الزكويةوضع الربوطات 
 

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

حيث قامت بتسديد الزكاة والضريبة المستقطعة  2017حتى  2009القوائم المالية واقرارات الزكاة لألعوام من  المجموعةكما قدمت 

 طبقا لالقرارات المقدمة.
 

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

 مليون.352لاير سعودي منها مليون  620حيث طالبت بموجبه بدفع مبالغ إضافية باجمالي  2011حتى  2009الضريبي عن السنوات 

 يوم. 30عن كل  %1ع باالضافة الى غرامة تأخير بما يعادل لاير سعودي ضريبة استقطا مليون267لاير سعودي زكاة و
 

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

 ستقطاع.من المبلغ المطلوب الخاص بضريبة اإل سعودي مليون لاير 219من نقض  المجموعةمليون لاير. كما تمكنت  352بالزكاة البالغ 

 

عتراض أمام اللجنة االستئنافية الضريبية، قامت باستكمال الشروط الشكلية المحددة في نظام ضريبة الدخل تمكن زين من اإلكي تول

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

 ستقطاع.مليون لاير سعودي مقابل غرامة التأخير المتوجبة على ضريبة اإل 43كما أصدرت زين ضمان بنكي بقيمة 
 

 ستئناف الضريبية اإللجنعتراضاتها أمام إعاله استلمت زين الربط الزكوي المعدل للمبلغ المدفوع، كما أنها تقدمت بأعلى ما ورد  ناء  ب

 .2017نوفمبر  19ى قرار اللجنة االبتدائية بتاريخ عل
 

 .لديها المخصصات الكافية لتغطية هذه المبالغ المجموعةال يوجد أي أثر مالي حيث أن 



 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 شركة مساهمة سعودية () 
   

 )تتمة( مراجعة ()غير  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية الألولية الموحدة 
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 القيمة العادلة لألصول والخصوم المالية -14
 

المركز المالي في ثالثة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.  قائمةيتم تجميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة في 

 يتم تحديد هذه المجموعة بناء  على أدنى مستوى من المدخالت الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة ، على النحو التالي:
 

 صوم المتطابقة.: األسعار المعروضة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول أو الخ1المستوى 
 

والتي يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات ، إما مباشرة )أي  1األسعار المعروضة ضمن المستوى  بخالف: مدخالت 2المستوى 

 كأسعار( أو بشكل غير مباشر )أي مشتقة من األسعار(.
 

 (.ةظللمالح لقابلةا رغي تخالدلم)ا ةظللمالح لقابلةا وقلسا تبيانا لیإ دتستن ال لتيا تباولطلمأو ا وداتجولما تخالدم: ثلثالا وىلمستا
 

صاح عن إفصاح القيمة العادلة الذي يتطلب اإلف. لذلك ، لم يتم ةفأطلما بالتکلفة للمجموعة لماليةا تباولطلموا وداتجولما جميع درجت

 مستويات للقيمة العادلة. ثالثمن  تصنيف
 

 .لةدلعاا لقيمتها وللمعقا بيرلتقا يه لماليةا القوائم في الواردة لماليةا تباولطلموا وداتجولما لجميع يةرفتدلا ملقيا إن

 

  أرقام المقارنة -15
 

  الموجزة. شالموحدةاألولية المالية  القوائمقارنة متم إعادة ترتيب أرقام السنة السابقة و / أو إعادة تصنيفها ، عند الضرورة ، لغرض 


