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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة )
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م
 -1التكوين والنشاطات
 1-1ت قوم شركة االتصاالت المتنقلة السعودية ("الشركة" أو "زين السعودية") بتقديـممممممم خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة
العربية السعودية حيث تقوم بتشغيل وشراء وتقديـم وتركيب وإدارة وصيانة خدمات الهاتف المتنقل.
إن الشركة هي "شركة مساهمة سعودية" أنشئت بموجب القرارات الوزارية رقم  176بتاريخ  25جمادى األولى 1428هـمممممممـ
(الموافق  11يونيو 2007م) وقرار رقم  357بتاريخ  28ذو الحجة 1428هـ (الموافق  7يناير 2008م) والمرسوم الملكي رقم
/48م بتاريخ  26جمادى األولى 1428هـممم (الموافق  12يونيو  )2007والسجـمممل التجـمممار رقم  1010246192الصادر من
مدينة الرياض بالمملكة العربية السممعودية بتاريخ  4ربيع األول 1429هـمممممممم (الموافق  12مارس 2008م) كمشممغل ثالث لخدمة
الهاتف النقال ولديه رخصة تشغيل غير محدودة التقنية في المملكة العربية السعودية تبلغ مدتها  25عام.
بناء على األمر السامي بتاريخ  30ذ الحجة  1437هــ (الموافق  1أكتوبر 2016م) الذ تم اإلعالن عنه من قبل هيئة السوق
المالية بتاريخ  01محرم  1438هـممممممممممم (الموافق  2أكتوبر  )2016والذ وجه لهيئة االتصمممممماالت وتقنية المعلومات ()CITC
للتنسيق مع شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين) إلى:
أ .تمديد ترخيصها لمدة  15سنة إضافية ،لتصل الفترة المتبقية الى  32سنة تنتهي في  21ربيع األول  1469هـمممممـممممم (الموافق
 18يناير 2047م)( .سيكون التأثير سنو في تخفيض رسوم استهالك الترخيص بـمممم  433مليون لاير سعود تقريبا وتخفيض
الخسائر بنفس المقدار)؛
ب .منح الشركة الرخصة الموحدة حيث يمكن أن تقدم جميع خدمات االتصاالت بما في ذلك خدمات الهاتف الثابت .و
ج .التنسيق مع وزارة المالية لمناقشة البدائل بشأن المبالغ المستحقة للحكومة.
في  23جمادى األولى  1438هـممممممم (الموافق  20فبراير 2017م) أصدرت "الهيئة" لشركة زين الرخصة الموحدة لتقديم جميع
خدمات اإلتصاالت تمشيا مع األمر السامي بتاريخ  30ذ الحجة  1437هــ (الموافق  1أكتوبر 2016م).
في  12رمضممان  1438هـمممممممم (الموافق  7يونيو  )2017اسممتحوذت الشممركة على  10ميغاهيرتز من  1800ميغاهيرتز الطيف
بتكلفة إجمالية قدرها  844مليون لاير سممعود حيث تسممتحق ٪30في عام 2017م والباقي على مدى  10سممنوات ،التي سممتكون
سارية المفعول في يناير .2018
إن العنوان المسجل للشركة هو صندوق بريد  ، 295814الرياض  ، 11351المملكة العربية السعودية.
حققت الشركة صافي أرباح للفترة المنتهية في  30يونيو 2017م بمبلغ  53.16مليون لاير سعود  ،بعد إدراج اآلثار
2-1
اإليجابية المترتبة على القرار السممامي سممالف الذكر ،ولديها عجز متراكم بمبلغ  2,22مليون لاير سممعود كما في ذلك التاريخ.
تعتقد إدارة الشركة أن ما تم منحه لها من األمر السامي ،كما ذكر أعاله ،سوف يكون له تأثير إيجابي على الشركة ،وأنها ستكون
ناجحة في الوفاء بإلتزاماتها من خالل قيامها بأنشمممطتها اإلعتيادية.تقوم اإلدارة حاليا بوضمممع اللمسمممات األخيرة على خطة العمل
والتى سمممميتم عرضممممها الحقا ً على مجلس اإلدارة للموافقة عليها .لدى مدراء الشممممركة توقعات معقولة بأن الشممممركة لديها الموارد
الكافية لمواصلة أدائها التشغيلي فى المستقبل المنظور.
 3-1تمت الموافقة على هذه القوائم المالية االولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  27يوليو 2017م.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م
 -2أسس االعداد

بيان اإللتزام
تم إعداد البيانات المالية األولية وفقا لمعيار المحاسممممبة الدولي رقم  34بشممممأن التقارير المالية المرحلية حسممممب ما هو معتمد في
المملكة العربية السممممممعودية .ويأتي تاريخ انتقال الشممممممركة للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في  1يناير 2016م .تم تطبيق
متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( )1تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى عند إعداد هذه
البيانات المالية .راجع ايضاح رقم ( )17الذ يوضح أثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في هذه البيانات المالية.
أصدرت هيئة السوق المالية قرار مجلس المفوضين بتاريخ  16أكتوبر 2016م (الموافق  15محرم  1438هـ ) الذ يلزم
الجهات المدرجة بتطبيق نموذج التكلفة عند قياس أصول الممتلكات والمصانع والمعدات والعقارات االستثمارية واألصول غير
الملموسة عند تنبي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لفترة مدتها ثالث سنوات تبدأ من تاريخ تبني المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية ،مع االستمرار في التقيد باشتراطات اإلفصاح عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة
العربية السعودية والتي تتطلب أو تحث على اإلفصاح عن القيمة العادلة ضمن بند الملحوظات إلى البيانات المالية .وقد التزمت
الشركة باالشتراطات الواردة في هذه البيانات المالية األولية الموجزة.

أسس القياس
تم إعداد البيانات المالية األولية الموجزة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا مخصص مكافأة نهاية الخدمة والذي تم تقييمه
حسب حسابات التأمين وقياس األصول المالية المتاحة للبيع كما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة.
تقوم التكلفة التاريخية عموما على القيمة العادلة للمقابل المالي المدفوع مقابل السلع والخدمات.
استخدمت الشركة نفس السياسة المحاسبية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م ،ما لم يذكر خالف ذلك.

األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة
إن إعداد البيانات المالية المرحلية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية يتطلب
استخدام بعض التقديرات واالفتراضات الهامة التي تؤثر على المبالغ المعلن عنها لألصول والخصوم واإلفصاح عن األصول
والخصوم المحتملة في تاريخ التقريروالمبالغ المعلن عنها لإليرادات والمصروفات خالل الفترة المشمولة بالتقرير .يتم االستمرار
في تقييم التقديرات واألحكام ،وتقوم على الخبرة السابقة وعوامل أخرى ،بما فيها التوقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن
تكون معقولة الوقوع في ظل الظروف الحالية .تقوم الشرکة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل .ونادرا ما سوف
تتساوى التقديرات المحاسبية الناتجة – بحكم تعريفيها  -مع النتائج الفعلية ذات الصلة
تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSبصيغتها الجديدة المعدلة
لم تقم الشركة حتى اآلن بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSالتالية بصيغتها الجديدة والمنقحة ،والتي تم
إصدارها بشأن الشركة ،ولكن لم يتم تفعيلها حتى اآلن:
سارية لفترات سنوية تبدأ
في أو بعد

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  IFRSالجديدة والمعدلة
المعيمار المدولي إلعمداد التقمارير المماليمة رقم ( )9األدوات المماليمة (الصمممممميغ المعمدلمة في 2009م
و2010م و2013م و2014م)
تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )7األدوات المالية :اإلفصممماحات المتعلقة
باإلفصاحات عن التطبيق األولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )7األدوات المالية :اإلفصممماحات المتعلقة باإلفصممماحات
اإلضممممممافية عن محاسممممممبة التحوط (والتعديالت الالحقة) الناتجة عن إدخال جزء خاص بمحاسممممممبة
التحوط في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9

 1يناير 2018م
عند التطبيق األول للمعيار ()9

عند التطبيق األول للمعيار ()9

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )15اإليرادات من العقود مع العمالء

 1يناير 2018م

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16عقود اإليجار

 1يناير 2019م
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م

 -2أسس االعداد (تتمة)
تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بصيغتها الجديدة المعدلة (تتمة)
تتوقع اإلدارة أن يتم تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ( )15و( )9في البيانات المالية للشممركة للسممنة التي تبدأ في
 1يناير 2018م .وسمميتم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16للسممنة التي تبدأ في  1يناير 2018م أو  1يناير
كبيرا على المبالغ المعلن
أثرا ً
2019م .ومن المحتمل أن يكون لتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )15( )9و(ً )16
عنها واإلفصمممماحات الواردة في البيانات المالية للشممممركة فيما يتعلق باإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء واألصممممول المالية
والخصممممموم المالية للشمممممركة .ومع ذلك ،ال يمكن عمليا ً تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذه المعايير حتى تقوم الشمممممركة بإجراء
مراجعة تفصيلية.
الممتلكات والمعدات
تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا اإلهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة.
ويتم االعتراف باإلهالك لشممممطب ت لفة األصممممول ناقصمممما قيمتها المتبقية علی مدى أعمارها اإلنتاجية باسممممتخدام طريقة القسمممم
الثابت .ويجب مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة اإلهالك في نهاية كل فترة تقرير ،وتحتسب أ تغيرات
في التقديرات على أساس مستقبلي.
تطبق الشركة معدالت اإلهالك السنوية التالية على ممتلكاتها ومعداتها:
 ٪5إلى ٪33.3
 ٪20إلى ٪33.3
٪20
٪20

معدات شبكة اإلتصاالت
نظم المعلومات والخوادم
األثاث والتجهيزات واألدوات المكتبية
السيارات ومعدات النقل األخرى
ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

يتم استبعاد أ من بنود الممتلكات والمعدات بمجرد التصرف فيه أو عندما ال يُتوقع أ منافع اقتصادية مستقبلية من االستمرار
في اسممتخدام األصممل .ويتم تحديد أ ربح أو خسممارة ناتجة عن بيع أو اسممتبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات على أنه الفرق بين
متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ،ويجب االعتراف به في األرباح أو الخسائر
األصول غير الملموسة
تدرج األصممول غير الملموسممة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة التي يتم شممراكها بشممكل منفصممل بالتكلفة ناقصمما اإلطفاء المتراكم
وخسمممممائر ان خفاض القيمة المتراكمة .ويتم االعتراف باإلطفاء على أسممممماس القسممممم الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة.
ويجب مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة تقرير ،وتحتسب تأثيرات أ تغيرات في التقديرات
على أساس مستقبلي .تدرج األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة التي يتم شراكها بشكل منفصل بالتكلفة
ناقصا خسائر انخفاض القيمة المتراكمة.
تطبق الشركة معدالت اإلطفاء السنوية التالية على أصولها غير الملموسة:
٪2.5
رسوم الترخيص
 ٪20إلى ٪50
برامج الحاسوب
يكون للعالمات التجارية عمر إنتاجي غير محدد ،ويتم تقييم انخفاض قيمتها في تاريخ كل تقرير.
يتم استبعاد أ أصل غير ملموس بمجرد التصرف فيه أو عندما ال يُتوقع أ منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو التصرف
فيه .يتم اإلعتراف بالمكا سب أو الخ سائر الناتجة عن ا ستبعاد األ صل غير الملموس ،التي تح سب على أ ساس الفرق بين صافي
متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ،في األرباح أو الخسائر عند استبعاد األصل.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
الممتلكات والمعدات
انخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة
تُراجع الشممركة -في نهاية كل فترة تقرير  -القيم الدفترية ألصممولها الملموسممة وغير الملموسممة لتحديد ما إذا كان هناك أ م شممر
على أن تلك األصول قد تعرضت لخسائر انخفاض القيمة .في حالة وجود مثل هذه الم شرات ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد
لألصل من أجل تحديد مدى خسارة انخفاض القيمة (إن وجدت) .عندما ال يكون من الممكن تقدير المبلغ القابل لالسترداد ألصل
منفرد ،تقوم الشمركة بتقدير المبلغ القابل لالسمترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصمل .وعندما يمكن تحديد أسماس معقول
وثابت للتوزيع ،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.
ويكون المبلغ القابل لالسممممممترداد هو ما يتعدى القيمة العادلة ناقصمممممما تكلفة البيع والقيمة الناتجة من االسممممممتخدام .عند تقدير قيمة
االسممتخدام ،يتم خصممم التدفقات النقدية المسممتقبلية المقدرة من قيمتها الحالية باسممتخدام معدل خصممم ما قبل الضممريبة الذ يعكس
تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لألصل الذ لم يتم تعديل التدفقات النقدية المستقبلية له.
إذا كان المبلغ القابل لالسترداد لألصل (وحدة توليد النقد) قد قُدِّر أقل من قيمته الدفترية ،يتم تخفيض القيمة الدفترية (وحدة توليد
النقد) لألصل إلى مبلغه القابل لالسترداد .يتم إدراج خسارة انخفاض القيمة مباشرة في األرباح أو الخسائر.
وفي حال عكس خسمممارة القيمة الحقًا ،يجب زيادة القيمة الدفترية لألصمممل (أو وحدة توليد النقد) إلى أن تصمممل للتقديرات المعدلة
للمبلغ القابل لالسممممممترداد ،ولكن بحيث ال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها
إذا لم يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة لألصل (أو وحدة توليد للنقد) في السنوات السابقة .يتم االعتراف بعكس خسارة
انخفاض القيمة مباشرة في األرباح أو الخسائر.
المخزون
تقدر قيمة المخزون بالتكلفة أو صمممافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أدنى .وتحدد تكاليف المخزون على أسممماس المتوسممم المرجح
ناقصممممما كل التكاليف المقدرة لإلنهاء والتكاليف الالزمة
للتكلفة .يمثل صمممممافي القيمة القابلة للتحقق سمممممعر البيع المقدر للمخزون
ً
إلتمام الشراء.
النقد وما يعادله
يتألف النقد وما يعادله المبين في بيان التدفقات النقدية الموحد من النقد في الصممممندوق والودائع في البنوك ،وكلها مسممممتحقة خالل
 90يوما ً أو أقل ،وهي متاحة الستخدام الشركة ما لم يُذكر خالف ذلك.

10

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
منافع الموظفين
مكافأة نهاية الخدمة
يتم تحديد مخصممممممص مكافأة نهاية الخدمة ،وهو عبارة عن خطة مزايا محددة ،باسممممممتخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة ،مع
إجراء تقييم إكتوار في نهاية كل فترة التقريرالسمممنو  .وتُدرج عمليات إعادة القياس ،التي تشممممل المكاسمممب والخسمممائر الناتجة
عن التقييم األكتوار  ،مباشرة في قائمة المركز المالي مع قيد أ خصم أو ائتمان في الدخل الشامل األخر في الفترة التي تحدث
فيها .وتدرج عمليات إعادة القياس المعترف بها في الدخل الشممامل اآلخر على الفور في األرباح المبقاة ،ولن يتم إعادة تصممنيفها
ضمن األرباح أو الخسائر .ويتم إثبات تكلفة الخدمة السابقة في الربح أو الخسارة في فترة تعديل الخطة .كما يتم احتساب الفائدة
من خالل تطبيق معدل الخصم في بداية الفترة الى صافي االلتزامات أو األصول المحددة .وتُصنف تكاليف المنافع المحددة على
النحو التالي:




ت اليف الخدمة (بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية ،تكلفة الخدمة السابقة ،وكذلك المكاسب والخسائر الناتجة عن التخفيضات
والتسوية)؛
مصروفات الفوائد؛
إعادة القياس.

تقدم الشركة العنصرين األولين لتكاليف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة في بند "المصاريف العامة واإلدارية".
قامت الشممممممركة بالبدء بإسممممممتخدام التقويم االكتوار إللتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين من بداية التحول للمعايير الدولية
للتقرير المالي ،على أساس مستوى.
إستحقاقات التقاعد
تدفع الشممركة مسمماهمات التقاعد من موظفيها السممعوديين إلى الم سممسممة العامة للتأمينات اإلجتماعية .ويمثل ذلك خطة مسمماهمة
محددة .وتسجل المدفوعات كمصاريف عند تكبدها.
منافع الموظفين قصيرة األجل
يتم االعتراف بااللتزام بالمنافع المسممتحقة للموظفين فيما يتعلق باألجور والرواتب واألجازات السممنوية واألجازات المرضممية في
الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة ذات العالقة بالمبلغ غير المخصوم من المنافع المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة.
وتقاس االلتزامات المعترف بها فيما يتعلق بمنافع الموظفين القصممميرة األجل بالمبلغ غير المخصممموم للمنافع المتوقع دفعها مقابل
الخدمة ذات العالقة.
األدوات المالية
يتم االعتراف باألصول والخصوم المالية عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدية لهذه األدوات.
يتم قياس األصوووول والخصووووم المالية مبدئيا بالقيمة العادلة .ويتم إضوووافة تكاليف المعاملة التي تتعلق بشوووكل مباشووور بشووورا
األصووووول والخصوووووم المالية أو إصوووودارها (بخالف األصووووول المالية والخصوووووم المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر) إلى القيمة العادلة لألصول المالية والخصوم المالية أو تخصم منها ،حسب االقتضا  ،عند االعتراف األولي .وإن
تكاليف المعاملة التي تتعلق بشووووكل مباشوووور بشوووورا األصووووول المالية والخصوووووم المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر يتم االعتراف بها مباشرة في األرباح أو الخسائر.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات المالية (تتمة)
األصول المالية
يتم تصمممنيف األصمممول المالية إلى الفئات التالية :األصمممول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسمممائر ،واإلسمممتثمارات
المحتفظ بها حتى تاريخ اإل سمممممتحقاق ،واألصمممممول المالية المتاحة للبيع ،والقروض والذمم المدينة .يعتمد التصمممممنيف على طبيعة
وهدف األصول المالية ويتم تحديده في وقت اإلعتراف األولي .ويتم اإلعتراف بكل عمليات بيع وشراء األصول المالية بالطرق
العادية أو عدم اإلعتراف بها ع لى أسمممماس تاريخ التعامل .وعمليات الشممممراء أو البيع بالطرق المعتادة هي مشممممتريات أو مبيعات
األصول المالية التي تتطلب تسليم األصول ضمن اإلطار الزمني المحدد بموجب اللوائح أو العرف في السوق.
طريقة معدل الفائدة الفعلي
طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة لحسممماب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترة ذات العالقة .معدل
الفائدة الفعلي هو المعدل الذ يخصممم بالضممب المبالغ النقدية المسممتقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسمموم والنقاط المدفوعة أو
المسممتلمة ،التي تشممكل جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي ،وتكاليف المعاملة ،واألقسمماط أو الخصممومات األخرى) ،من خالل
العمر المتوقع ألداة الدين ،أو فترة أقصر -عند االقتضاء  -إلى صافي القيمة الدفترية عند اإلعتراف األولي.
األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم تصممنيف األصممول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسممائر عندما يكون األصممل المالي )1( :هو المقابل المحتمل
الذ يمكن أن يدفعه المشمممتر كجزء من دمج األعمال الذ ينطبق عليه المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " )2( "3محتفظ به
للمتاجرة ،أو ( )3محدد من قبل الشركة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
يتم تصنيف األصول المالية على أنها محتفظ بها للمتاجرة في الحاالت التالية:
•
•
•

إذا كان شراكها أساسا لغرض بيعها في المدى القريب،
إذا كانت عند االعتراف األولي جزءا ً من محفظة أدوات مالية معلومة تديرها الشركة وتشتمل على نموذج فعلي لجني
األرباح على المدى القصير.
إذا كانت مشتقات غير محددة وفعالة كأداة تحوط.

يمكن تصمممنيف األصمممل المالي ،فيما عدا تلك المحتفظ بها للمتاجرة أو المقابل المحتمل الذ يمكن أن يدفعه المشمممتر كجزء من
دمج األعمال ،بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند اإلعتراف األولي في الحاالت التالية:
•
•
•

هذا التصنيف يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم اتساق القياس أو اإلعتراف الذ قد ينشأ؛
إذا كان األصل المالي جزءا من مجموعة من األصول المالية أو اإللتزامات المالية أو كليهما ،ويتم إدارته وتقييم أدائه على
أساس القيمة العادلة وفقا إلستراتيجية إدارة المخاطر الموثقة للشركة أو إستراتيجية اإلستثمار ويتم تقديم المعلومات حول
التجميع داخليا على هذا األساس؛
إذا كان يشكل جزءا من عقد يحتو على واحد أو أكثر من المشتقات الضمنية ،ويسمح معيار المحاسبة الدولي رقم  39بأن
يتم تصنيف العقد المجمع بالكامل بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

إذا تم إدراج األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة مع إدراج أ أرباح أو خسائر ناتجة عن
إعادة القياس في األرباح أو الخسمممممائر .يتم إدراج توزيعات األرباح أو الفوائد المكتسمممممبة من األصمممممل المالي ضممممممن بند سمممممطر
"المكاسب أو الخسائر األخرى" في بيان األرباح أو الخسائر.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات المالية (تتمة)
اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق هي األصول المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابتة أو القابلة للتحديد وتواريخ
اإلستحقاق الثابتة التي تكون لدى الشركة النية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق .عقب اإلعتراف األولي ،يتم قياس
اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا أ خسارة انخفاض في القيمة يتم
اإلعتراف بها في األرباح أو الخسائر.
القروض والذمم المدينة
تعد القروض والذمم المدينة بمثابة أصول مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد والتي ال تكون مدرجة في أية سوق
نشطة .يتم قياس القروض والذمم المدينة بما في ذلك الذمم التجارية المدينة وغيرها واألرصدة البنكية والنقد بالتكلفة ال ُمطفأة وذلك
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية دون أية خسارة انخفاض في القيمة والتي يتم تحديدها في األرباح أو الخسائر.
يتم تحديد إيرادات الفوائد بتطبيق معدل الفائدة الفعلي ،باستثناء الذمم المدينة قصيرة األجل حينما يكون تأثير الخصم غير جوهر .
األصول المالية المتاحة للبيع
تعد األصول المالية المتاحة للبيع أدوات غير مشتقة يتم تصنيفها إما على أنها متاحة للبيع أو غير مصنفة على أنها (أ) قروض
وذمم مدينة أو (ب) استثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق أو (ج) أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
يتم تحديد األصول المتاحة للبيع بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة إعداد التقارير مع توضيح التغيرات في القيمة العادلة في
اإليرادات الشاملة األخرى والمتراكمة تحت بند احتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات .وعند التصرف باألصول المالية المتاحة للبيع،
يتم تصنيف المكاسب أو الخسائر المتراكمة في احتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات في الربح أو الخسارة .وفي حال اعتبار أن
األصول المالية المتاحة للبيع منخفضة القيمة (راجع أدناه) فإن الخسائر المتراكمة المعترف بها في اإليرادات الشاملة األخرى يتم
تصنيفها من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة وذلك بمثابة تعديل إعادة التصنيف حتى وإن لم يتم إلغاء تسجيل األصول المالية.
والحاالت اإل نعكاسية لخسائر انخفاض القيمة الخاصة بأ استثمار في أداة حقوق الملكية ال يتم عكسها من خالل األرباح أو
الخسائر .وفي حال زادت القيمة العادلة ،وذلك في أية فترة الحقة ،ألداة الدين المصنفة على أنها متاحة للبيع وبحيث يمكن رب
الزيادة بشكل موضوعي بحدث وقع بعد تسجيل خسارة انخفاض القيمة في الربح أو الخسارة ،يتم عكس خسارة اإلنخفاض في
القيمة مع تسجيل حجم اإلنعكاس في الربح أو الخسارة.
إن استثمارات حقوق الملكية المتاحة للبيع والتي ليس لها سعر سوقي مدرج في أية سوق نشطة وال يمكن قياس قيمتها العادلة
بشكل موثوق به تُقاس بالتكلفة دون أية خسائر محددة لالنخفاض في القيمة وذلك في نهاية كل فترة إعداد التقارير.
انخفاض قيمة األصول المالية
يتم تقييم األصول المالية ،بخالف األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،لتحديد م شرات انخفاض القيمة في
نهاية كل فترة إعداد التقارير .وتعتبر األصول المالية منخفضة القيمة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن التدفقات النقدية
المستقبلية المقدرة لالستثمار قد تأثرت وذلك نتيجة وقوع حدث أو أكثر بعد التسجيل المبدئي لألصول المالية.
وبالنسممبة إلسممتثمارات حقوق الملكية المتاحة للبيع ،فإن اإلنخفاض الجوهر أو المتواصممل في القيمة العادلة لألوراق المالية إلى
ما دون تكلفتها يُعتبر دليالً موضوعيًا على إنخفاض القيمة.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات المالية (تتمة)
األصول المالية (تتمة)
اإلنخفاض في قيمة األصول المالية (تتمة)
بالنسبة لجميع األصول المالية األخرى ،يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض القيمة ما يلي:
•
•
•
•

مشكالت مالية كبيرة للجهة ال ُمصدِّرة أو الجهة المقابلة؛ أو
اإلخالل بالعقد ،مثل التخلف عن السداد أو التقصير في سداد الفوائد أو المدفوعات الرئيسية؛ أو
يصبح من المحتمل أن المقترض سيدخل في مرحلة اإلفالس أو إعادة التنظيم المالي؛ أو
اختفاء السوق النشطة لتلك األصول المالية بسبب المشكالت المالية.

وبالنسبة لفئات معينة من األصول المالية ،مثل الذمم التجارية المدينة ،فيتم تقييم األصول لتحديد اإلنخفاض في القيمة على أساس
جماعي حتى وإن تم تقييمها على أنها ال تنخفض بصورة منفصلة.
وقد يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة ،خبرة الشركة السابقة في تحصيل الدفعات ،والزيادة في
عدد الدفعات المتأخرة في المحفظة عن متوسممممم فترة اإلئتمان الممنوحة ،وكذلك التغيرات الملحوظة في الظروف اإلقتصمممممادية
الوطنية أو المحلية التي ترتب بالتقصير حول الذمم المدينة.
بالنسممممبة لألصممممول المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ،فإن حجم خسممممارة اإلنخفاض في القيمة التي تم تحقيقه هو الفرق بين القيمة
الدفترية لألصول والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصول المالية.
بالنسبة لألصول المالية المدرجة بالتكلفة ،يتم قياس حجم خسارة اإلنخفاض في القيمة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصول
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل العائد الحالي السوقي ألصول مالية مماثلة.
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصول المالية من خالل خسارة اإلنخفاض في القيمة بشكل مباشرة لجميع األصول المالية باستثناء
الذمم التجارية المدينة حيث يتم تخفيض القيمة الدفترية من خالل استخدام حساب مخصص .وعندما تعتبر الذمم التجارية المدينة
غير قابلة للتحصيل ،يتم شطبها مقابل الحساب المخصص .وتقيد المبالغ المستردة الالحقة للمبالغ المشطوبة سابقًا مقابل الحساب
المخصص .ويتم تسجيل التغيرات في القيمة الدفترية للحساب المخصص في األرباح أو الخسائر.
بالنسممبة لألصممول المالية التي يتم قياسممها بالتكلفة المطفأة ،إذا انخفضممت خسممارة اإلنخفاض في القيمة ،في فترة الحقة ،وكان من
الممكن رب اإلنخفاض بشمممكل موضممموعي بحدث وقع بعد تسمممجيل انخفاض القيمة ،فإنه يتم عكس خسمممارة اإلنخفاض في القيمة
المسجلة سابقًا من خالل األرباح أو الخسائر إلى الحد الذ ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لالستثمار ،في تاريخ عكس اإلنخفاض
في القيمة ،ما لو كانت عليه التكلفة المطفأة لو لم يتم تسجيل اإلنخفاض في القيمة.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
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األدوات المالية (تتمة)
األصول المالية (تتمة)
استبعاد األصول المالية
تقوم الشركة باستبعاد األ صول المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األ صل أو عندما تقوم بتحويل األ صول
المالية وعلى نح ٍو فعلي كافة المخاطر والمزايا لملكية األصممممممول إلى طرف إخر .وإن لم تقم الشممممممركة فعليًا بتحويل أو اإلحتفاظ
بكافة مخاطر ومزايا الملكية واسمممتمرت في السممميطرة على األصمممول المحولة ،تقوم الشمممركة بتسمممجيل حصمممتها المحتفظ بها في
األصول واإللتزامات ذ الصلة للمبالغ التي قد تضطر لسدادها .إذا احتفظت الشركة فعليًا بكافة مخاطر ومزايا ملكية األصول
المالية المحولة ،تستمر الشركة في تسجيل األصول المالية كما تسجل اإلقتراض المضمون مقابل المتحصالت المستلمة.
عند إ ستبعاد األ صول المالية بأكملها ،فإن الفرق بين القيمة الدفترية لأل صول ومجموع المقابل المستلم والذمم المدينة والمكاسب
أو الخسمممممائر المتراكمة التي تم تسمممممجيلها في اإليرادات الشممممماملة األخرى والمتراكمة في حقوق الملكية تُسمممممجل في األرباح أو
الخسائر.
عند إسمممتبعاد األصمممول المالية بخالف بأكملها (على سمممبيل المثال :عندما تحتفظ الشمممر ة بخيار إعادة شمممراء جزء من األصمممول
المحولة) ،تقوم الشر ة بتخصيص القيمة الدفترية السابقة لألصول المالية بين الجزء الذ يستمر في التسجيل بموجب المشار ة
المسمممممتمرة والجزء الذ لم يعد مسمممممجالً علی أسممممماس القيم العادلة النسمممممبية لتلك األجزاء في تاريخ التحويل .والفرق بين القيمة
الدفترية المخ ص صة للجزء الذ لم يعد مسجالً ومجموع المقابل المستلم عن الجزء الذ لم يعد مسجالً وأية مكاسب أو خسائر
متراكمة مخصصة له والتي كان قد تم تسجيلها في اإليرادات الشاملة األخرى يتم تسجيلها في األرباح أو الخسائر .وإن المكاسب
أو الخسممائر المتراكمة التي كان قد تم تسممجيلها في اإليرادات الشمماملة األخرى تكون مخصممصممة بين الجزء الذ يسممتمر تسممجيله
والجزء الذ لم يعد مسجالً على أساس القيم العادلة النسبية لتلك األجزاء.
المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية
التصنيف بصفة دين أو حقوق ملكية
يتم تصمممنيف أدوات الدين وحقوق الملكية الصمممادرة من قبل الشمممركة على أنها إما مطلوبات مالية أو حقوق ملكية وفقًا لمضممممون
الترتيبات التعاقدية وتعريفات المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية.
أدوات حقوق الملكية
أداة حقوق الملكية هي أ عقد يثبت حصة متبقية في أصول أ كيان بعد خصم كافة المطلوبات الخاصة بها .ويتم تسجيل أدوات
حقوق الملكية الصادرة عن الشركة بالمتحصالت المستلمة بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة.
إن إعادة شمممراء أدوات حقوق الملكية الخاصمممة بالشمممركة يتم اإلعتراف بها واقتطاعها مباشمممرةً في حقوق الملكية .وال تُسمممجل أية
مكاسب أو خسائر في األرباح أو الخسائر عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات المالية (تتمة)
المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية (تتمة)
المطلوبات المالية
تُصممممممنف المطلوبات المالية إما على أنها مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسمممممممارة أو "المطلوبات المالية
األخرى".
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تُصمممنف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسمممارة عندما تكون المطلوبات المالية ( )iمحتفظ بها للمتاجرة أو
( )iiمحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
تُصنف المطلوبات المالية على أنها محتفظ بها للمتاجرة إذا:
•
•
•

سا لغرض إعادة شرائها على المدى القريب؛ أو
كانت متكبدة أسا ً
كانت ،عند التسمممممجيل المبدئي ،جز ًءا من محفظة أدوات مالية محددة تديرها الشمممممركة سمممممويةً ولديها نم فعلي حديث لجني
األرباح على المدى الطويل؛ أو
كانت مشتقات غير محددة وفعالة بصفتها أداة تحوط.

تُقيد المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة ،مع أية أرباح أو خسائر ناجمة عن إعادة القياس
والمسممجلة في الربح أو الخسممارة .ويتضمممن صممافي المكاسممب أو الخسممائر المسممجلة في الربح أو الخسممارة أية فوائد مدفوعة على
المطلوبات المالية ويتم إدراجها في بند "األرباح أوالخسائر األخرى".
المطلوبات المالية األخرى
يتم قياس المطلوبات المالية األخرى (بما في ذلك القروض والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى) مبدئيًا وفعليًا بالتكلفة
المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
تعد طريقة الفائدة الفعلية إحدى طرق حسممماب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتخصممميص مصمممروفات الفوائد على مدى الفترة
ذات الصلة .وإن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذ يخصم بدقة المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك كافة الرسوم
والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جز ًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي ،وتكاليف المعامالت ،واألقساط أو الخصومات
األخرى) على مدى الفترة المتوقعة للمطلوبات المالية ،أو (عند اإلقتضمماء) فترة أقصممر ،إلى صممافي القيمة الدفترية عند التسممجيل
المبدئي.
استبعاد المطلوبات المالية
تقوم الشمممركة باسمممتبعاد المطلوبات المالية فق عندما يتم الوفاء بالتزامات الشمممركة أو إلغائها أو انتهاء صمممالحيتها .ويتم تسمممجيل
الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية المستبعدة والمقابل المدفوع والمستحق في الربح أو الخسارة.
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األدوات المالية (تتمة)
مشتقات األدوات المالية
تقوم الشممممركة باسممممتخدام مشممممتقات األدوات المالية للتحوط من مخاطر أسممممعار الفائدة على األسممممعار العائمة لتسممممهيل المرابحة
المشترك .تستخدم الشركة مشتقات األدوات المالية لتحوط التدفقات النقدية من مخاطر أسعار الفائدة وفقا ً للسياسات المعتمدة وبما
يتناسمممب مع اسمممتراتيجية إدارة المخاطر للشمممركة .ال تسمممتخدم الشمممركة مشمممتقات األدوات المالية ألغراض المضممماربة .يتم قياس
مشممممممتقات األدوات المالية بالقيمة العادلة .إن الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لهذه المشممممممتقات يتم اإلعتراف بها
كاحتياطي تحوط في قائمة حقوق الملكية .إن األرباح والخسائر المرتبطة بالجزء غير الفعال يتم اإلعتراف بها مباشرة في قائمة
قائمة األرباح أوالخسنننائر والدخل الشنننامل .إن األرباح والخسممائر التي تم اإلعتراف بها مبدئيا ً في احتياطي التحوط ،يتم تحويلها
إلى قائمة قائمة األرباح أوالخ سائر والدخل ال شامل في الفترة التي حدث فيها التأثير على قائمة قائمة األرباح أوالخ سائر والدخل
الشامل من قبل البند المتحوط منه.
تحقق اإليرادات
تتكون أغلبية اإليرادات من اإليرادات من اإلتصمممماالت المتنقلة .تتكون اإليرادات من اإلتصمممماالت المتنقلة من مبالغ محملة على
العمالء عند اسمممتخدامهم لفترات البث والرسمممائل النصمممية وجميع خدمات اإلتصممماالت المتنقلة األخرى بما في ذلك توفير خدمات
البيانات والمعلومات ورسوم رب مستخدمي الشبكات والخ األرضي والمحمول األخرى بشبكة الشركة.
تسممجل فترات اإلتصممال المسممتخدمة من قبل العمالء كجزء من الفواتير الدورية ويعترف بها كإيراد خالل تلك الفترة .يتم تسممجيل
اإليرادات من الخدمات غير المفوترة والناتجة من الخدمات التي قدمت من تاريخ إعداد الفاتورة إلى نهاية كل فترة محاسممممممبية
كإيرادات مستحقة بينما يتم تأجيل اإليرادات غير المكتسبة من الخدمات التي سيتم تقديمها في الفترات التالية لكل فترة محاسبية.
أما اإليرادات الناتجة عن بيع البطاقات الم سبقة الدفع فإنها ت جل إلى أن ي ستخدم العميل فترات اإلت صال أو عند انتهاء صالحية
الرصيد.
يتم اإلعتراف باإليرادات الناتجة عن توفير خدمات البيانات والمعلومات عندما تقوم الشممركة بتقديـمممممممم الخدمة ويتوقف ذلك على
طبيعة الخدمة فإما أن يعترف بها بحسمب إجمالي مبلغ الفاتورة الصمادرة للعميل أو بمبلغ الخصمم المسمتحق مقابل تيسمير الخدمة.
ان الدخل الناتج عن توفير خدمات المحتوى ،يتم اإلعتراف به على أساس الصافي لتسجيل حصتها من الدخل.
يتم تقديم الحوافز للعمالء كجزء من العروض الترويجية .عند تقديـممممممممم مثل هذه الحوافز في سمممياق العرض الذ يتضممممن مزايا
أخرى ،فإن اإليراد الذ يمثل القيمة العادلة للحافز والمرتب بالمزايا األخرى المقدمة للعميل كجزء من العرض نفسممممممه ،ي جل
ويعترف به طبقا ً لوفاء الشممممممركة اللتزاماتها المتعلقة بالحافز .وفيما يخص العروض التي تتضمممممممن أكثر من ميزة ،فإن قيمة
العرض توزع على كل ميزة بنا ًء على القيمة العادلة لكل عنصمر منفرداً .تقوم الشمركة بصمفة عامة بتحديد القيم العادلة للعنا صر
المنفردة طبقا ً لألسعار التي يتم عندها بيع كل ميزة على أساس مستقل.
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اإليجار
يتم تصممممممنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلية عندما تقوم شممممممروط عقد اإليجار بتحويل كافة مخاطر ومنافع الملكية إلى
المستأجر .يتم تصنيف جميع عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلية .ليس لدى الشركة أ عقود إيجار تمويلي.
يتم تحميل مصممماريف اإليجار بموجب عقود اإليجار التشمممغيلية على قائمة الدخل على أسممماس القسممم الثابت على مدى فترة عقد
اإليجار .إال إذا كان هناك أسممممماس منتظم إخر أكثر تمثيالً للنم الزمني الذ يتم فيه اسمممممتنفاد المنافع اإلقتصمممممادية من األصمممممل
الم جر.
العمالت األجنبية
يتم اإلعتراف بالمعامالت التى تتم بعمالت أخرى غير العملة الرسمممية للشممركة (العمالت األجنبية) ،والتي هي الريال السممعود
وفقا ألسمممعار الصمممرف السمممائدة في تاريخ المعامالت .في نهاية كل فترة تقارير ،يتم إعادة تحويل البنود النقدية المقومة بالعمالت
األجنبية بأسممممممعار الصممممممرف السممممممائدة في ذلك التاريخ .ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسممممممها من حيث التكلفة
التاريخية بعملة أجنبية .يتم اإلعتراف بفروقات الصرف على البنود النقدية في األرباح أو الخسائر في الفترة التي تنشأ فيها.
الزكاة
تحتسممب الشممركة الزكاة وتخصممصممها وفقا للوائح المالية السممعودية ،ويتم تحميلها على األرباح أو الخسممائر .وتحتسممب باسممتخدام
معدالت الضريبة السارية أو المطبقة جوهريا بنهاية فترة المشمولة بالتقرير.
تكلفة اإلقتراض
يتم رسممممملة تكاليف اإلقتراض المتعلقة مباشممممرة بشممممراء أو إنشمممماء أو إنتاج الموجودات الم هلة كجزء من تلك الموجودات .يتم
تحميل تكاليف القروض األخرى على قائمة األرباح أو الخسائر
مخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة إلتزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن حدث سابق ،وهناك إحتمال
وجود إستخدام للموارد لتسوية اإللتزام ،وإمكانية تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه.
 -4الممتلكات والمعدات
خالل فترة الثالثة أشمممهر المنتهية في  30يونيو عام  ،2017قامت الشمممركة بشمممراء األصمممول بتكلفة  226مليون لاير سمممعود
( 30يونيو 2016م 1.087 :مليون لاير سممعود ) .خالل الفترة ،قامت الشممركة باسممتبعاد موجودات بقيمة صممافية قدرها 0.36
مليون لاير سعود ( 30يونيو 2016م 0 :مليون لاير سعود ) مما نتج عنه ربح من بيع ممتلكات ومعدات بمبلغ  0.28مليون
لاير سممممممعود (  30يونيو 2016م 0 :مليون لاير سممممممعود ) .خالل فترة الثالثة أشممممممهر المنتهية في  30يونيو 2017م ،بلغت
مصروفات اإلهالك  246مليون لاير سعود ( 30يونيو 2016م 227 :مليون لاير سعود ).
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م

 -5معلومات األطراف ذات العالقة
خالل الفترة الحالية ،دخلت الشركة في المعامالت التجارية التالية مع أطراف ذات عالقة:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2016م
 30يونيو 2017م
بآالف الرياالت السعودية

إيرادات من جهات مملوكة من قبل مساهمين
مشتريات من جهات مملوكة من قبل مساهمين
رسوم استخدام عالمة تجارية محملة من قبل مساهمين
رسوم تمويل من قبل مساهمين

118,040
81,230
13,457
69,274

بآالف الرياالت السعودية

109,611
72,680
12,427
61,462

فيما يلي األرصدة القائمة كما في تاريخ التقرير:
 30يونيو 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

5,456,690
23
596
85

4,804,182
23
636

مبالغ مستحقة لمساهمين
5,699,153
مبالغ مستحقة إلى جهات مملوكة لمساهمين
23
مبالغ مستحقة من مساهمين
617
مبالغ مستحقة من شركة مملوكة من قبل مساهمين 85

طبقا ً للترتيبات المتفق عليها مع الشمممممركاء خالل عام 2009م قام بعض المسممممماهمون الم سمممممسمممممون بتقديم مبالغ كدفعات مقدمة
للشركة .خالل 2012م ،وبناء على الموافقات ذات الصلة تم استخدام أصل مبلغ هذه الدفعات لزيادة رأس مال الشركة باإلضافة
إلى ذلك ،قام شريك م سس بتزويد الشركة بقروض إضافية وببعض الدفعات بالنيابة عن الشركة
تخضممع كل هذه الدفعات المقدمة والقروض والمبالغ المسممتحقة للمسمماهمين لمصمماريف تمويل على أسمماس المعدالت السممائدة في
السوق.

 -6القروض طويلة األجل

تسهيل مرابحة مشترك – الجزء المتداول ()1-6
تسهيل ضمان إئتمان تصدير – الجزء المتداول ()2-6
تسهيل طويل األجل من بنك الصين الصناعي والتجار ()3-6
قرض وزارة المالية ()4-6
يخصم تكلفة ترتيب القروض
يخصم الجزأ المتداول ضمن اإللتزامات المتداولة
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 30يونيو 2017م

 31ديسمبر 2016م

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

7,266,317
71,821
2,263,127
2,325,478
()51,794
11,874,949
()7,438,249
4,436,700

7,689,334
107,658
2,262,244
2,020,615
()81,492
11,998,359
()1,857,269
10,141,090

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م

 -6القروض طويلة األجل(تتمة)
 1-6تم ترتيب تسهيل المرابحة المشترك البالغ  9.75مليار لاير سعود تقريباً ،من قبل البنك السعود الفرنسي في يوليو
من عام 2009م .يتكون تسممهيل المرابحة من جزء بالريال السممعود بإجمالي  7.09مليار لاير سممعود وجزء إخر بالدوالر
األمريكي بإجمالي  710مليون دوالر أمريكي (أ ما يعادل  2.66مليار لاير سعود ).
إن مصمماريف التمويل كما هو مذكور في إتفاقية تسممهيل المرابحة تسممتحق بأقسمماط ربع سممنوية على مدة القرض .وفقا ً لشممروط
إتفاقية تمويل المرابحة اسممتعملت الشممركة الخيارين المتاحين لها لتمديد تاريخ اإلسممتحقاق األسمماسممي ( 12أغسممطس 2011م)
لستة أشهر لكل خيار لمجموع تجديد التسهيل لسنة كاملة وتاريخ إستحقاق نهائي  27يوليو  .2012في الفترة الالحقة ،نجحت
الشممركة في الحصممول على عدة موافقات لتمديد التسممهيل حتى  31يوليو 2013م .خالل 2013م ،قامت الشممركة بتسممديد جزء
من هذا التمويل بقيمة  750مليون لاير سعود من خالل المتحصالت النقدية من عملية إصدار حقوق أسهم أولوية.
في  31يوليو 2013م ،وقعت الشممممركة إتفاقية لتعديل وإعادة جدولة "إتفاقية تسممممهيل المرابحة" مع مجموعة من البنوك والتي
تشمممل مسممتثمر تسممهيل المرابحة الحاليين لتمديد تاريخ إسممتحقاق تسممهيل المرابحة لفترة خمس سممنوات تنتهي في  30يونيو
2018م والتي كانت تستحق في  31يوليو 2013م .وقد تم إعادة هيكلة اإلتفاقية بحيث يتم سداد القرض بشكل تدريجي ،حيث
يستحق  %25من القرض خالل السنتين الرابعة والخامسة من مدة التسهيل كحد أدنى إلزامي ،فيما تستحق الـمممممم  ٪75المتبقية
عند حلول تاريخ اإل ستحقاق .قامت ال شركة ب سداد جزء من الت سهيل با ستخدام جزء من مواردها النقدية الداخلية ويبلغ ر صيد
أصل القرض  8.6مليار لاير سعود  ،الجزء بالريال السعود يبلغ  6.3مليار لاير سعود والجزء بالدوالر األمريكي يبلغ
 0.6مليار دوالر أمريكي ( 2.3مليار لاير سعود ).
إن مصاريف التمويل كما هو محدد في اتفاقية تسهيل المرابحة تستحق بأقساط ربع سنوية خالل الخمس سنوات وعلى اساس
(SIBORسممعر الفائدة في المملكة العربية السممعودية) و ( LIBORسممعر الفائدة بين البنوك في لندن) باإلضممافة الى الهامش
المتفق عليه .ان التسمممهيل الجديد مضممممون جزئيا بموجب كفالة معطاة من شمممركة اإلتصممماالت المتنقلة ..م.ك .ورهن بعض
أسهم الشركة المملوكة بواسطة بعض المساهمين الم سسين.
تتلخص التعهدات المالية المفروضة من قبل البنوك المقرضة كما يلي:

أ.
ب.
ج.
د.
ه.

التنازل عن بعض العقود والذمم المدينة.
رهونات على قيود التأمين والحسابات التشغيلية.
قيود على القروض والضمانات التي تمنح للعمالء والموزعين والتجار وباعة التجزئة وباعة الجملة والموظفين.
عدم حصول الشركة على أ تسهيالت إضافية ،كما تشترط التأمين على جميع موجودات الشركة.
األرباح قبل الفوائد والضريبة واإلستهالكات واإلطفاء ومستوى الفاعلية المالية.

وتلتزم الشممممممركة بتعهدات القروض القائمة .في الربع الثاني من عام 2015م والربع األول من عام 2016م ،قامت الشممممممركة
بالدفع المسممممبق للمبالغ  121مليون لاير سممممعود و 392مليون لاير سممممعود على التوالي كدفعات الزامية نتيجة للفائض في
التدفقات النقدية الحرة.
في  31ديسمبر عام 2016م ،دفعت الشركة الدفعة األولى البالغة  432مليون لاير سعود والتي تمثل  ٪5من أصل القرض
في  22يونيو عام 2017م ،دفعت الشركة الدفعة الثانية البالغة  432مليون لاير سعود والتي تمثل  ٪5من أصل القرض
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م

 -6القروض طويلة األجل(تتمة)
في  20يونيو 2012م تم التوقيع على اتفاقية ت سهيل ضمان ائتمان ت صدير م لف من جزئين (أ و ب) يبلغ مجموعهما
2-6
 325مليون دوالر أمريكي بين الشمممركة ،وبعض البنوك الدولية .إن هذا التسمممهيل مضممممون من قبل شمممركة اإلتصممماالت المتنقلة
..م.ك .ودين ثانو لتسهيل المرابحة .إن الغرض من هذا التسهيل هو:



تسديد مبالغ دائنة ألحد مورد الشركة التقنيين.
تمويل المزيد من الخط التوسعية الجديدة المقدمة من نفس المورد التقني.

قامت الشممممممركة باسممممممتخدام الجزء أ من القرض ( 155مليون دوالر أمريكي) بالكامل ،كما وقامت باسممممممتخدام  98مليون دوالر
أمريكي من  170مليون دوالر أمريكي من الجزء ب .تم إلغاء الجزء المتبقي من الجزء ب غير المسممممممتخدم خالل الربع األول
لعام 2013م.
إن مصمممم اريف التمويل كما تم ذكرها في اتفاقية التسممممهيل تسممممتحق على أقسمممماط نصممممف سممممنوية على مدة القرض وعلى اسمممماس
( LIBORسعر الفائدة بين البنوك في لندن) باإلضافة الى الهامش المتفق عليه .إن سداد القرض سيتم على دفعات نصف سنوية
لمدة خمس سممممممنوات تبدأ بشممممممهر يوليو 2012م للجزء أ من القرض (إجمالي  155مليون دوالر أمريكي) وتبدأ بشممممممهر يوليو
2013م للجزء ب من القرض (إجمالي  98مليون دوالر أمريكي) .كما في  30يونيو2017م تم سممممداد ثمانية عشممممر ( 30يونيو
2016م :أربعة عشر) أقساط بالكامل.
في  15أغسممممطس 2016م وقعت الشممممركة اتفاقية تمويل تجار جديد طويل األجل بمبلغ  2.25مليار لاير سممممعود ،
3-6
وتمتد لفترة عامين قابلة للتمديد لعام إضافي وتسدد عند اإل ستحقاق ،التمويل التجار الجديد تم توقيعه مع بنك الصين الصناعي
والتجار (اندسمممتريال إند كوميرشمممل بانك أوف تشممماينا) السمممتبدال اإلتفاقية القائمة مع تحالف بنكي ،هذه اإلتفاقية الجديدة تحمل
تكاليف تمويلية أقل من القرض القائم ،ان مصماريف التمويل على اسماس ( LIBORسمعر الفائدة بين البنوك في لندن) باإلضمافة
الى الهامش المتفق عليه وتدفع على أقسمماط ربع سممنوية .ان التمويل مغطى بالكامل بضمممان غير مشممروط وغير قابل لإللغاء من
قبل شركة اإلتصاالت المتنقلة الكويتية ..م.ك( .مجموعة زين).

 4-6في عام 2013م ،قامت الشووركة بتوقيع اتفاقية مع وزارة المالية السووعودية لتأجيل دفعات مسووتحقة للدولة عن
السووووونوات السوووووبع القادمة والمقدرة بمبلغ  5.6مليار لاير سوووووعودي .إن هذه المدفوعات المؤجلة تحت هذه اإلتفاقية
تخضوع لعمولة تجارية مسوتحقة سونويا وعلى ا ساس  ( SIBORسعر الفائدة في المملكة العربية ال سعودية) باإل ضافة الى
الهامش المتفق عليه ،وس ويتم سووداد المبالغ المسووتحقة على أقسوواط متسوواوية تبدأ في يونيو 2021م .بلغ المبلغ المؤجل
من قبل الشركة كما في  30يونيو 2017م2.325 :مليون لاير سعودي.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م

 -7مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

الرصيد اإلفتتاحي (معاد تقييمه)
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة
مدفوعات
مكاسب اكتوارية
الرصيد الختامي

 30يونيو 2017م

 31ديسمبر 2016م

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

75,323
17,287
()9,911
82,699

67,809
15,925
3,390
()11,648
()153
75,323

تم إجراء التقييم اإلكتوار األخير من قبل لوكس اإلكتواريين واإلستشارات للسنة النتهية في  31ديسمبر  ،2016وأجريت
باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
وكانت اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة ألغراض التقييم اإلكتوار كما يلي:
 ٪10إلى ٪13
٪4
٪5

معدالت التناقص
زيادة الرواتب
معدل الخصم

يتم إثبات جميع الحركات في التزامات مكافأة نهاية الخدمة في الربح أو الخسممارة باسممتثناء المكاسممب اإلكتوارية التي يتم إدراجها
في الدخل الشامل اآلخر.
 -8رأس المال
يتكون رأس مال الشركة من 583.729.175سهم وتبلغ القيمة اإلسمية لكل سهم  10لاير سعود كما في تاريخ القوائم المالية.
ولم تكن هناك تحركات في رأس المال خالل الفترة الحالية للتقارير المالية.
 -9ربحية السهم
تستند ربحية ( /خسارة) السهم األساسية والمخففة إلى صافي الربح ( /الخسارة) للفترة البالغ  7،7مليون لاير سعود
( 30يونيو 2016م :خسارة الفترة البالغة  328،3مليون لاير سعود ) مقسومة على المتوس المرجح لعدد األسهم المصدرة
والبالغة  583.729.175سهم.
 -10توزيعات األرباح
لم يتم اإلعالن عن توزيعات أرباح خالل هذه الفترة.
 -11األحداث الالحقة لفترة التقارير المالية
ال توجد أية أحداث وقعت بعد نهاية الفترة المشمولة بالتقرير والتي تتطلب تعديل أو ايضاح مستقل في هذه القوائم المالية األولية
الموجزة.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م
 -12إلتزامات رأسمالية وإرتباطات محتملة
لدى الشركة التزامات رأسمالية بمبلغ  1.411مليون لاير سعود (  31ديسمبر 2016م 1.565 :مليون لاير سعود ) كما في
تاريخ التقرير.
تخضمممع الشمممركة في سمممياق األعمال اإل عتيادية لمواصممملة الدعاوى القضمممائية ومتابعة العقوبات والغرامات المفروضمممة من قبل
الجهات المنظمة والبلديات وغيرها من المطالبات من الموردين وشممممركات اإلتصمممماالت التي تقدم خدمات الخلوية .تعتقد اإلدارة
وبعد التشممماور مع مكتب المحاماة الداخلي والخارجي واإلسمممتشمممار الفني أن هذه المسمممائل لن يكون لها تأثير كبير على المركز
المالي أو نتائج عمليات الشركة.
 -13التزامات اإليجارات التشغيلية
لدى الشركة التزامات إيجارات تشغيلية بمبلغ  3.401مليون لاير سعود (  31ديسمبر 2016م 3.320 :مليون لاير سعود )
كما في تاريخ التقرير.

 -14الزكاة
رسوم الزكاة للفترة
نظرا ً لكون الوعاء الزكو سلبي ،لم يتم احتساب أ زكاة خالل الفترة.
وضع الربوطات الزكوية
أنهت الشركة وضعها الزكو والضريبي حتى عام 2008م وحصلت بموجب ذلك على شهادة الزكاة النهائية.
كما قدمت الشممممممركة القوائم المالية واقرارات الزكاة لألعوام من  2009حتى 2016م حيث قامت بتسممممممديد الزكاة والضممممممريبة
المستقطعة طبقا لالقرارات المقدمة.
تلقت الشركة ،في  18رمضان 1436هـمممممم (الموافق  7يوليو 2015م) .خطاب من الهيئة العامة للزكاة والضرائب بتقييم الرب
الزكو الضممريبي عن السممنوات 2009م حتى 2011م حيث طالبت بموجبه بدفع مبالغ إضممافية بإجمالي  619.852.491لاير
سمممعود منها  352.481.222لاير سمممعود زكاة و  267.371.269لاير سمممعود ضمممريبة اسمممتقطاع باإلضمممافة الى غرامة
تأخير بما يعادل  %1عن كل  30يوم.
يعتقد مستشارو الزكاة والضرائب بوجود حجة سليمه تدعم موقف الشركة للطعن على ذلك التقدير ،لذا ،خالل الربع المنتهي في
 30سممبتمبر 2015م قامت الشممركة بالرد في غضممون فترة  60يوما َ المسممموح بها .خالل الربع الرابع من عام 2016م ،أحالت
الهيئة العامة للزكاة والدخل القضمممية إلى لجنة اإلسمممتئناف األولية مع تعليقاتهم ،حيث تمت الموافقة الى حد كبير على وجهة نظر
الشممركة بشممأن موضمموع الزكاة وهو ما يزيل المبالغ المختلف عليها .أما فيما يتعلق بضممرائب اإلسممتقطاع فقد وافقت الهيئة العامة
للزكاة والدخل على بعض النقاط المختلف عليها ،أما ما لم يُتفق عليه فال يزال خاضمممع لالسمممتئناف .واسمممتنادا ً إلى رأ مسمممتشمممار
الشممركة الخارجي للضممرائب فإن إدارة الشممركة متفائلة حول الوصممول إلى نتائج إيجابية لالختالف القائم ،كما أن الشممركة أنشممأت
مخصصات تكفي لتغطية اآلثار التي قد تترتب من هذه المطالبة.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م
 -15التقارير القطاعية
لدى الشممممممركة قطاع واحد فق وهو خدمات الهاتف المحمول ويعمل في موقع جغرافي واحد ،وهو المملكة العربية السممممممعودية.
وعالوة على ذلك ،لم يتم إعداد أية تقارير داخلية أو تم تقديمها الى الرئيس التنفيذ للعمليات وصمممممممانع القرار ()CODM
لتخصمممممميص الموارد وتقييم األداء المطلوبين للتعريف بالقطاعات وبناء على ذلك ،لم يتم اإلفصمممممماح عن التقارير القطاعية وفقا ً
للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" )8القطاعات التشغيلية".
 -16القيمة العادلة لألصول والخصوم المالية
يتم تصمممنيف األصمممول والخصممموم التي تقاس بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي في ثالث مسمممتويات من التسممملسمممل الهرمي
للقيمة العادلة .يتم تحديد هذا التصممممنيف بناء على المسممممتوى األدنى للمدخالت الهامة المسممممتخدمة في قياس القيمة العادلة على
النحو التالي:
المستوى األول :األسعار المتداولة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لألصول والخصوم المتطابقة.
المسممممممتوى الثاني :المدخالت  -بخالف األسممممممعار المتداولة المدرجة في المسممممممتوى األول  -التي يتم مالحظتها لألصممممممول أو
الخصوم ،سوا ًء بصفة مباشرة (مثل األسعار) أو غير مباشرة (مثل ما هو مشتق من األسعار).
المستوى الثالث :المدخالت لألصول أو الخصوم التي ال تستند إلى بيانات السوق الملحوظة (المدخالت غير الملحوظة).
يتم إدراج كافة األ صول والخ صوم بالتكلفة المطفأة .لذا ،ال يتم اإلف صاح عن الت سل سل الهرمي للقيمة العادلة والذ يتطلب فئة
ذات مستوى ثالث للقيمة العادلة.
إن القيم الدفترية لجميع األصول والخصوم المالية الواردة في البيانات المالية هي التقريب المعقول لقيمها العادلة.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م
 -17أثر اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 1-17تأثير اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية على أرصدة قائمة للمركز المالي  1يناير 2016م

ايضاح
()12-17

األرصدة كما تم
عرضها سابقا
بالمعايير السعودية
للتقارير المالية

تأثير اعتماد
المعايير الدولية
للتقارير المالية
بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

أرصدة قائمة المركز
المالي بعد اعتماد
المعايير الدولية
للتقارير المالية
بآالف الرياالت السعودية

األصول غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات أخرى
موجودات غير متداولة أخرى

أ
أ،ب
جـ

مجموع الموجودات غير المتداولة

5,007,464
16,812,756
132,102

()351,901
310,036
()132,102

5,007,464
16,460,855
310,036
-

21,952,322

()173,967

21,778,355

موجودات متداولة

103,613

-

103,613

ب،د

1,092,856

2,655,725
()1,092,856

2,655,725
-

د

1,521,004
1,378,498

()1,521,004
-

1,378,498

مجموع الموجودات المتداولة

4,095,971

41,865

4,137,836

مجموع الموجودات

26,048,293

()132,102

25,916,191

مخزون

ذمم مدينة وتجارية أخرى
ذمم مدينة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات
أخرى
النقدية وشبه النقدية

د
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م
 -17أثر اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تتمة)
 1-17تأثير اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية على أرصدة قائمة للمركز المالي  1يناير 2016م (تتمة)
األرصدة كما تم
ايضاح
عرضها سابقا
( )12-17بالمعايير السعودية
للتقارير المالية
بآالف الرياالت السعودية

رأس المال واإلحتياطيات
رأس المال
إحتياطي تحوط
عجز متراكم

2-17

مجموع رأس المال واإلحتياطيات
مطلوبات غير متداولة
تسهيل قرض طويل األجل
دفعات مقدمة من المساهمين
مستحق إلى جهات ذات عالقة
مطلوبات غير متداولة أخرى
مشتقات أدوات مالية
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

جـ  ،هـ
و
و
هـ
ز

مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة وتجارية أخرى
الجزء المتداول من القروض طويلة األجل
أوراق دفع
ذمم دائنة
مستحق إلى جهات ذات عالقة
إيرادات م جلة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

ط،

5,837,292
()7,204
()1,278,407
4,551,681

تأثير اعتماد
المعايير الدولية
للتقارير المالية
بآالف الرياالت السعودية

()17,542
()17,542

أرصدة قائمة المركز
المالي بعد اعتماد
المعايير الدولية
للتقارير المالية
بآالف الرياالت السعودية

5,837,292
()7,204
()1,295,949
4,534,139

8,615,727
3,966,599
834,612
1,507,867
7,204
66,020

1,288,606
()3,966,599
3,969,593
()1,355,888
1,789

9,904,333
4,804,205
151,979
7,204
67,809

14.998.029

()62,499

14.935.530

2,450,005
329,541
286,040
2,994
731,944
2,698,059

3,259,503
5,070
()329,541
()286,040
()2,994
()2,698,059

3,259,503
2,455,075
731,944
-

مجموع المطلوبات المتداولة

6,498,583

()52,061

6,446,522

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

26,048,293

()132,102

25,916,191

ط،ك
ط
ط
ط
ط،

26

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م
 -17أثر اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تتمة)
 2-17تسويات حقوق المساهمين  1يناير 2016
ايضاح
()12-17
اجمالي حقوق المساهمين بالمعايير السعودية إلعداد التقارير المالية
ز
جـ

القيمة اإلكتوارية لمكافآت نهاية الخدمة
قياس تكاليف ترتيب الديون

اجمالي التغييرات لحقوق المساهمين
اجمالي حقوق المساهمين بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

كما في  1يناير 2016م
بآالف الرياالت السعودية

4,551,681
()1,789
()15,753
()17,542
4,534,139

 3-17تأثير تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على قائمة األرباح أو الخسااااااائر والدخل الشااااااامل األخر لفترة الثالثة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2016م
األرباح أو الخسائر
المبالغ كما تم
تأثير اعتماد المعايير
بعد اعتماد المعايير
عرضها سابقا
الدولية للتقارير
الدولية للتقارير
بالمعايير السعودية
المالية
المالية
للتقارير المالية
ايضاح
()12-17
بآالف الرياالت السعودية
بآالف الرياالت السعودية
بآالف الرياالت السعودية
اإليرادات
1,727,404
1,727,404
()614,600
()614,600
تكلفة اإليرادات والمبيعات
1,112,804
1,112,804
إجمالي الربح
مصاريف توزيع وتسويق
()697,607
()697,607
مصاريف عمومية وإدارية
()43,034
()43,034
()480,454
()480,454
مصاريف اإلستتالك واإلطفاء
()108,291
()108,291
األرباح ( /الخسائر) التشغيلية
()226,730
1,000
()227,730
مصاريف تمويل
جـ  ،حـ
7,206
7,206
إيرادات تمويل
حـ
()488
()488
مصاريف أخرى
حـ
()328,303
512
()328,815
صافي الخسارة قبل الزكاة
الزكاة
صافي الخسارة للفترة
الدخل الشامل اآلخر
البنود التي لن يعاد تصنيفها في
وقت الحقا للربح أو الخسارة
صافي التغير في القيمة العادلة من
أدوات التحوط التي تم إبرامتا
لتغطية مخاطر التدفقات النقدية
إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

()328,815

ن

()328,815
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512

3,118
3.630

()328,303

3,118
()325,185

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م
 -17أثر اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تتمة)
 4-17تأثير تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر لفترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2016م
األرباح أو
المبالغ كما تم عرضها
الخسائر بعد
تأثير اعتماد
سابقا بالمعايير السعودية
اعتماد المعايير
المعايير الدولية
للتقارير المالية
الدولية للتقارير
للتقارير المالية
المالية
ايضاح
()12-17
بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية
بآالف الرياالت السعودية
اإليرادات
3,492,286
3,492,286
()1,293,933
()1,293,933
تكلفة اإليرادات والمبيعات
2,198,353
2,198,353
إجمالي الربح
مصاريف توزيع وتسويق
()1,271,203
()1,271,203
مصاريف عمومية وإدارية
()110,182
()110,182
()957,285
()957,285
مصاريف اإلستتالك واإلطفاء
()140,317
()140,317
األرباح ( /الخسائر) التشغيلية
()447,311
4,006
()451,317
مصاريف تمويل
جـ  ،حـ
12,568
()558
13,126
إيرادات تمويل
حـ
()3,239
()3,239
مصاريف أخرى
حـ
()578,299
209
()578,508
صافي الخسارة قبل الزكاة
الزكاة
صافي الخسارة للفترة
الدخل الشامل اآلخر
البنود التي لن يعاد تصنيفها في
وقت الحقا للربح أو الخسارة
صافي التغير في القيمة العادلة من
أدوات التحوط التي تم إبرامتا
لتغطية مخاطر التدفقات النقدية
إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

()578,508

ن

()578,508
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209

()10,376
()10,167

()578,299

()10,376
()588,675

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م
 -17أثر اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تتمة)
 5-17تأثير إعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية على قائمة المركز المالي  30يونيو 2016م
األرصدة كما تم
عرضها سابقا
ايضاح
بالمعايير السعودية
()12-17
للتقارير المالية
بآالف الرياالت السعودية

تأثير اعتماد
المعايير الدولية
للتقارير المالية
بآالف الرياالت السعودية

أرصدة قائمة المركز
المالي بعد اعتماد
المعايير الدولية
للتقارير المالية
بآالف الرياالت السعودية

األصول غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات أخرى
موجودات غير متداولة أخرى
مجموع الموجودات غير المتداولة

5,921,374
16,476,763
135,346

()495,404
453,174
()135,346

5,921,374
15,981,359
453,174
-

22,533,483

()177,576

22,355,907

موجودات متداولة
مخزون
ذمم مدينة وتجارية أخرى
ذمم مدينة
ً
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
النقدية وشبه النقدية

33,423
955,729
1,375,330
1,115,752

2,373,289
()955,729
()1,375,330
-

33,423
2,373,289
1,115,752

مجموع الموجودات المتداولة

3,480,234

42,230

3,522,464

مجموع الموجودات
رأس المال واالحتياطيات

26,013,717

()135,346

25,878,371

رأس المال
إحتياطي تحوط
عجز متراكم

5,837,292
()17,580
()1,856,915

()17,333

5,837,292
()17,580
()1,874,248

3,962,797

()17,333

3,945,464

9,575,022
4,269,480
859,701
2,063,175
17,580
69,016

1,562,332
()4,269,480
4,272,475
()1,635,523
1,789

11,137,354
5,132,176
427,652
17,580
70,805

16,853,974

()68,407

16,785,567

أ
أ،ب
جـ

ب،د
د
د

6-17

مجموع رأس المال واإلحتياطيات
مطلوبات غير متداولة
تسهيل قرض طويل األجل
دفعات مقدمة من المساهمين
مستحق إلى جهات ذات عالقة
مطلوبات غير متداولة أخرى
مشتقات أدوات مالية
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مجموع المطلوبات غير المتداولة

جـ  ،هـ
و
و
هـ
ز
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م
 -17أثر اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تتمة)
 5-17تأثير إعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية على قائمة المركز المالي  30يونيو 2016م (تتمة)

ايضاح
()12-17

األرصدة كما تم
عرضها سابقا
بالمعايير السعودية
للتقارير المالية
بآالف الرياالت السعودية

مطلوبات متداولة
ذمم دائنة و تجارية أخرى
الجزء المتداول من القروض طويلة األجل
أوراق دفع
ذمم دائنة
مستحق إلى جهات ذات عالقة
إيرادات م جلة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

ط،
ط،ك
ط
ط
ط
ط،

مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

أرصدة قائمة
المركز المالي بعد
اعتماد المعايير
الدولية للتقارير
المالية

تأثير اعتماد
المعايير الدولية
للتقارير المالية
بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

998,498
286,386
418,539
2,995
674,952
2,815,576
5,196,946

3,444,807
29,083
()286,386
()418,539
()2,995
()2,815,576
()49,606

3,444,807
1,027,581
674,952
5,147,340

26,013,717

()135,346

25,878,371

 6-17تسويات حقوق المساهمين  30يونيو 2016م
ايضاح
()12-17
اجمالي حقوق المساهمين بالمعايير السعودية إلعداد التقارير المالبة
ز
جـ

القيمة اإلكتوارية لمكافآت نهاية الخدمة
قياس تكاليف ترتيب الديون

اجمالي التغييرات لحقوق المساهمين
اجمالي حقوق المساهمين بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

30

كما في  30يونيو 2016م
بآالف الرياالت السعودية

3,962,797
()1,789
()15,544
()17,333
3,945,464

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م
 -17أثر اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تتمة)
 7-17تأثير تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على قائمة األرباح أو الخساااااائر والدخل الشاااااامل اآلخر لفترة السااااانة
المنتهية في  31ديسمبر 2016م
المبالغ كما تم
عرضها سابقا
ايضاح
بالمعايير السعودية
()12-17
للتقارير المالية
بآالف الرياالت السعودية

اإليرادات
تكلفة اإليرادات والمبيعات
إجمالي الربح
مصاريف توزيع وتسويق
مصاريف عمومية وإدارية
مصاريف اإلستتالك واإلطفاء

األرباح ( /الخسائر) التشغيلية
مصاريف تمويل
إيرادات تمويل
إيرادات أخرى
صافي الخسارة قبل الزكاة
الزكاة

ز

جـ  ،حـ
حـ
حـ

صافي الخسارة للسنة

تأثير إعتماد
المعايير الدولية
للتقارير المالية
بآالف الرياالت السعودية

األرباح أو الخسائر
بعد اعتماد المعايير
الدولية للتقارير
المالية
بآالف الرياالت السعودية

6,926,652
()2,525,984
4,400,668
()2,365,900
()239,769
()1,849,858
()54,859
()953,013
27,865
()980,007
-

427
427
()2,769
()807
4,613
1,464
-

6,926,652
()2,525,984
4,400,668
()2,365,900
()239,342
()1,849,858
()54,432
()955,782
27,058
4,613
()978,543
-

()980,007

1,464

()978,543

الدخل الشامل اآلخر

البنود التي لن يعاد تصنيفها في وقت
الحقا للربح أو الخسارة
اعادة تقييم لمخصص نهاية الخدمة
صافي التغير في القيمة العادلة من أدوات
التحوط التي تم إبرامها لتغطية مخاطر
التدفقات النقدية
إجمالي الخسائر الشاملة للسنة

ل

-

153

153

ن

-

3,236

3,236

()980,007

4,853

()975,154
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م
 -17أثر اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تتمة)
 8-17تسويات الخسارة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
ايضاح
()12-17
الخسارة للسنة بالمعايير السعودية إلعداد التقارير المالية
ز

القيمة اإلكتوارية لمكافآت نهاية الخدمة
قياس تكاليف ترتيب الديون

جـ

الخسارة للسنة بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
ل،ن

الدخل الشامل اآلخر

اجمالي الخسارة الشاملة للسنة بالمعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية

خسارة السنة قبل
الزكاة
بآالف الرياالت السعودية

()980,007
427
1,037
()978,543

خسارة السنة
بآالف الرياالت السعودية

()980,007
427
1,037
()978,543
3,389
()975,154
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م
 -17أثر اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تتمة)
 9-17تأثير اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية على قائمة المركز المالي  31ديسمبر 2016م
األرصدة كما تم
عرضها سابقا
بالمعايير
ايضاح
( )12-17السعودية للتقارير
المالية
بآالف الرياالت السعودية

تأثير اعتماد
المعايير الدولية
للتقارير المالية
بآالف الرياالت السعودية

أرصدة قائمة المركز
المالي بعد اعتماد
المعايير الدولية
للتقارير المالية
بآالف الرياالت السعودية

األصول غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات أخرى
موجودات غير متداولة أخرى

أ
أ،ب
جـ

مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
مخزون

ذمم مدينة وتجارية أخرى
ذمم مدينة
ً
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
النقدية وشبه النقدية
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
رأس المال واإلحتياطيات
رأس المال
إحتياطي تحوط
عجز متراكم
مجموع رأس المال واإلحتياطيات
مطلوبات غير متداولة
تسهيل قرض طويل األجل
دفعات مقدمة من المساهمين
مستحق إلى جهات ذات عالقة
مطلوبات غير متداولة أخرى
مشتقات أدوات مالية
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مجموع المطلوبات غير المتداولة

ب،د
د
د

10-17

جـ  ،هـ
و
و
هـ
ز،ل

7,005,995
16,196,261
96,208

()576,062
532,181
()96,208

7,005,995
15,620,199
532,181
-

23,298,464

()140,089

23,158,375

42,101
1,108,563
1,243,237
918,560
3,312,461
26,610,925

2,395,681
()1,108,563
()1,243,237
43,881
()96,208

42,101
2,395,681
918,560
3,356,342
26,514,717

5,837,292
()3,968
()2,258,414
3,574,910

()15,925
()15,925

5,837,292
()3,968
()2,274,339
3,558,985

8,244,987
4,569,147
884,572
2,619,324
3,968
74,114

1,896,103
()4,569,147
4,572,141
()1,922,531
1,209

10,141,090
5,456,713
696,793
3,968
75,323

16,396,112

()22,225

16,373,887

33

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م
 -17أثر اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تتمة)
9-17

تأثير اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية على قائمة المركز المالي  31ديسمبر 2016م (تتمة)
األرصدة كما تم
عرضها سابقا
ايضاح
بالمعايير السعودية
()12-17
للتقارير المالية
بآالف الرياالت السعودية

مطلوبات متداولة
ذمم دائنة وتجارية أخرى
الجزء المتداول من القروض طويلة األجل
أوراق دفع
ذمم دائنة
مستحق إلى جهات ذات عالقة
إيرادات م جلة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

ط،
،ك
ط
ط
ط
ط،

أرصدة قائمة المركز
المالي بعد اعتماد
المعايير الدولية
للتقارير المالية

تأثير اعتماد
المعايير الدولية
للتقارير المالية
بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

1,796,992
450,195
713,760
2,994
528,663
3,147,299
6,639,903

4,195,913
60,277
()450,195
()713,760
()2,994
()3,147,299
()58,058

4,195,913
1,857,269
528,663
6,581,845

26,610,925

()96,208

26,514,717

 10-17تسويات حقوق المساهمين  31ديسمبر 2016
ايضاح
()12-17
اجمالي حقوق المساهمين بالمعايير السعودية إلعداد التقارير المالبة
القيمة اإلكتوارية لمكافآت نهاية الخدمة
قياس تكاليف ترتيب الديون
اجمالي التغييرات لحقوق المساهمين
اجمالي حقوق المساهمين بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
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ز،ل
جـ

كما في  31ديسمبر 2016
بآالف الرياالت السعودية

3,574,910
()1,209
()14,716
()15,925
3,558,985

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م
 -17أثر اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تتمة)
 11-17تأثير اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية على قائمة التدفقات النقدية  30يونيو 2016م

ايضاح

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
صافي النقد المستخدم في األنشطة
اإلستثمارية
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي اإلنخفاض في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه ،بداية االسنة
النقد وما في حكمه ،نهاية السنة

األرصدة كما تم
عرضها سابقا
بالمعايير
السعودية للتقارير
المالية

تأثير اعتماد
المعايير الدولية
للتقارير المالية

أرصدة قائمة المركز
المالي بعد اعتماد
المعايير الدولية
للتقارير المالية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

م

803,698

()638,777

164,921

م

()776,715
()289,729
()262,746
1,378,498

184,357
454,420

()592,358
164,691
()262,746
1,378,498

م

1,115,752

بآالف الرياالت السعودية

1,115,752

 11-17إيضاحات على التسويات
أ.

إعادة تصنيف أصول حق اإل ستخدام ،والتي تمثل مدفوعات اإليجار التشغيلي المدفوعة مقد ًما ،إلى موجودات أخرى حيث أن
مممتوف تعريف األصممممول غير الملموسممممة الواردة في المعيار المحاسممممبي الدولي رقم ( )38األصممممول غير
هذه األصممممول لم تسم
ِّ
الملموسة

ب.
ج.

د.
ه.

إعادة تصنيف الجزء المتداول من أصول حق اإلستخدام ،حسبما هو مفصل في النقطة (أ) إلى الموجودات المتداولة.
إعادة تخصمممممميص تكاليف ترتيبات الديون على القروض طويلة األجل بهدف تطبيق المعيار المحاسممممممبي الدولي رقم ()39
األدوات المالية :اإل عتراف والقياس .كما يتطلب المعيار المحاسممممممبي الدولي رقم ( )39احتسممممممماب تكاليف ترتيبات الديون
باسممممممتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية .قامت الشممممممركة سممممممابقًا بإطفاء هذه المبالغ على أسمممممماس ثابت .ويكون أثر هذا التغير
اإلنخفاض في حقوق الملكية بقيمة ( )15,753,000لاير سممممعود و(  )14,716,404لاير سممممعود كما في  31ديسمممممبر
 2015و 31ديسمبر  2016على التوالي .ويكون التأثير على األرباح والخسائر للثالثة شهور المنتهية في  30يونيو 2016م
 512,000 :لاير سمممعود  ،للسمممتة أشمممهر المنتهية في  30يونيو 2017م 209.000 :لاير سمممعود و للسمممنة المنتهية 31
ديسمبر 2016م 1,037,000 :لاير سعود
إعادة تخصممميص حسمممابات الذمم المدينة والمصمممروفات المدفوعة مقد ًما الموجودات األخرى إلی الذمم التجارية المدينة والذمم
المدينة األخرى بهدف تطبيق متطلبات العرض الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )1عرض البيانات المالية.
إعادة تخصممممميص القروض المدرجة في المطلوبات غير المتداولة األخرى إلى القروض طويلة األجل بهدف تطبيق لمتطلبات
العرض الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )1عرض البيانات المالية.

35

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة ) (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م
 -17أثر إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تتمة)
 12-17ايضاحات على التسويات (تتمة)
و.

ز.

ح.
ط.

ي.
ك.
ل.
م.
ن.
س.

إعادة تخصمممممميص المبالغ المدفوعة مقد ًما من المسمممممماهمين والجزء المتداول من المسممممممتحق لألطراف ذات العالقة إلى المبالغ
المسمممممتحقة لألطراف ذات العالقة بالموجودات غير المتداولة بهدف تطبيق لمتطلبات العرض الواردة في المعيار المحاسمممممبي
الدولي رقم ( )1عرض البيانات المالية.
اإل لتزامات المتعلقة باسممممممتحقاقات نهاية الخدمة هي التزامات محددة فيما يتعلق باسممممممتحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة .ويتطلب
المعيار المحاسممممممبي الدولي رقم ( )19اسممممممتحقاقات الموظفين أن يتم تقييم اإللتزامات من هذا النوع اكتواريا ً .ويكون أثر هذا
التغير اإلنخفاض في حقوق المسمماهمين بقيمة  1,789,000لاير سممعود و  1,209,000لاير سممعود كما في  31ديسمممبر
 2015و 31ديسمممممبر 2016م على التوالي .إن األثر على األرباح والخسممممائر للسممممنة المنتهية في  31ديسمممممبر 2016م هي
 427.000لاير سعود .
إعادة تخصممممميص مكاسمممممب وأرباح صمممممرف العمالت األجنبية عند التصمممممرف بالممتلكات والمعدات من رسممممموم التمويل إلى
اإليرادات األخرى بهدف تطبيق لمتطلبات العرض الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )1عرض البيانات المالية.
إعادة تخصيص السندات مستحقة الدفع ،وحسابات الدائنين ،المستحقة لألطراف ذات العالقة والمصروفات المستحقة وغيرها
من المطلوبممات إلى الممذمم التجمماريممة الممدائنممة وغيرهمما من الممذمم الممدائنممة بهممدف تطبيق لمتطلبممات العرض الواردة في المعيممار
المحاسبي الدولي رقم ( )1عرض البيانات المالية.
إعادة تخصمميص رسمموم التمويل المسممتحقة والمتعلقة بالقروض طويلة األجل من المصممروفات المسممتحقة والمطلوبات األخرى
إلى الجزء المتداول من القروض طويلة األجل.
إعادة تخصمممممميص الجزء المتداول من تكاليف ترتيبات الديون حسممممممبما هو مفصممممممل في النقطة (ج) إلى الجزء المتداول من
القروض طويلة األجل.
المكاسممب اإلكتوارية المتعلقة باإللتزامات الخاصممة باسممتحقاقات نهاية الخدمة والتي يتم تسممجيلها على أنها جزء من اإليرادات
الشاملة األخرى وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( )19منافع الموظفين.
اعادة تصممنيف مشممتريات أصممول حق اإلسممتخدام من األنشممطة اإلسممتثمارية الى األنشممطة التشممغيلية والمطلوبات األخرى غير
المتداولة من التشغيل الى التمويل.
يُقيد صمممافي التغير في القيمة العادلة من أدوات التحوط التي تم إبرامها للتحوط ضمممد مخاطر التدفقات النقدية كجزء من الدخل
الشامل األخر وفقًا للمعيار ( )IAS 39األدوات المالية :اإلعتراف والقياس.
قامت الشركة بتغيير أسماء القوائم المالية لتصبح قائمة المركز المالي وقائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل وفقا ً للمعيار
المحاسبي الدولي رقم (.)1

 13-17ليس لدى الشركة أ استثاءات قصيرة األجل أو الزامية بنا ًء على تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  1واعتماد
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى.
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