شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
)شركة مساهمة سعودية(
القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة )غير
مراجعة( لفترتﻲ الثﻼثة والستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ
 ٣٠يونيو ٢٠١٩م

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
لفترتﻲ الثﻼثة والستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ  ٣٠يونيو ٢٠١٩

ﻓهرس

صفحة

تقرير فحص مراجعي الحسابات المحدود

١

قائمة المركز المالي اﻷولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(

٢

قائمة اﻷرباح أوالخسائر والدخل الشامل اﻷولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(

٣

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين اﻷولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(

٤

قائمة التدفقات النقدية اﻷولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(

إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(

٦-٥

٢٢ - ٧

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة الموجزة )غير مراجعة (
لفترتﻲ الثﻼثة والستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ  ٣٠يونيو ٢٠١٩م
 -١التكوين والنشاطات
 ١-١تقوم شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية )"الشركة"( والشركات التابعة )مجتمعة "المجموعة"( بتقديـم خدمات اﻻتصاﻻت 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  ١٧٦بتاريخ  ٢٥جمادى اﻷولى ١٤٢٨هــ )الموافق ١١
يونيو ٢٠٠٧م( وقرار رقم  ٣٥٧بتاريخ  ٢٨ذو الحجة ١٤٢٨هـ )الموافق  ٧يناير ٢٠٠٨م( والمرسوم الملكي رقم /٤٨م بتاريخ ٢٦
جمادى اﻷولى ١٤٢٨هـ )الموافق  ١٢يونيو  (٢٠٠٧والسجـل التجـاري رقم  ١٠١٠٢٤٦١٩٢الصادر من مدينة الرياض بالمملكة العربية
السعودية بتاريخ  ٤ربيع اﻷول ١٤٢٩هـ )الموافق  ١٢مارس ٢٠٠٨م( كمشغل ثالث لخدمة الهاتف النقال ولديه رخصة تشغيل غير
محدودة التقنية في المملكة العربية السعودية تبلغ مدتها  ٢٥عام.
إن العنوان المسجل للشركة هو صندوق بريد  ، ٢٩٥٨١٤الرياض  ، ١١٣٥١المملكة العربية السعودية.
خﻼل الربع الثالث من عام  ، ٢٠١٨أصبحت الشركة شركة تابعة لشركة اﻻتصاﻻت المتنقلة الكويتية ش.م.ك").مجموعة زين"(
بناء على اﻷمر السامي بتاريخ  ٣٠ذي الحجة  ١٤٣٧هـ ـ )الموافق  ١أكتوبر ٢٠١٦م( الذي تم اﻹعﻼن عنه من قبل هيئة السوق المالية
بتاريخ  ٠١محرم  ١٤٣٨هـ )الموافق  ٢أكتوبر  (٢٠١٦والذي وجه لهيئة اﻻتصاﻻت وتقنية المعلومات )" ("CITCللتنسيق مع شركة
اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية إلى:
أ .تمديد ترخيصها لمدة  ١٥سنة إضافية ،لتصل الفترة المتبقية الى  ٣٢سنة تنتهي في  ٢١ربيع اﻷول  ١٤٦٩هـ ـ )الموافق  ١٨يناير
٢٠٤٧م(.
ب .التنسيق مع وزارة المالية لمناقشة البدائل بشأن المبالغ المستحقة للحكومة ،و
ج .منح الشركة الرخصة الموحدة حيث يمكن أن تقدم جميع خدمات اﻻتصاﻻت بما في ذلك خدمات الهاتف الثابت والتي صدرت في
 ٢٣جمادى اﻷولى  ١٤٣٨هـ )الموافق  ٢٠فبراير .(٢٠١٧
في الربع الرابع من عام  ،٢٠١٨وقعت الشركة اتفاقية مع وزارة المالية ،وزارة اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات وهيئة اﻻتصاﻻت
وتقنية المعلومات ،والتي تتضمن توحيد رسوم اﻻمتياز السنوية لتقديم الخدمة تجاريا ً وتسوية المبالغ المتنازع عليها للفترة من  ٢٠٠٩إلى
 ، ٢٠١٧والتي تشمل ما يلي:
أ.

توحيد رسوم اﻻمتياز السنوية وتخفيضها من  ٪١٥إلى  ٪١٠من صافي اﻹيرادات إعتباراً من  ١يناير ) .٢٠١٨ينعكس التأثير على
تكلفة اﻹيرادات والمبيعات( ،و

ب .تس وية المبالغ المتنازع عليها بين الش ركة و هيئة اﻻتص اﻻت وتقنية المعلومات فيما يتعلق بدفع رس وم اﻻمتياز الس نوية المتنازع
عليها للفترة من  ٢٠٠٩إلى  .٢٠١٧ووفقا ً لهذا الش رط  ،تس تثمر زين في توس يع بنيتها التحتية باﻹض افة إلى ش روط أخرى على
مدى السنوات الثﻼث المقبلة.

إن اﻹيضاحات المرفقة ﻣن ) (١إلى ) (١٤تشكل جزءا ً ﻻ يتجزأ ﻣن هذه القوائم المالية
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شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية الﻸولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة ( )تتمة(
لفترتﻲ الثﻼثة والستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ  ٣٠يونيو ٢٠١٩م
 -١التكوين والنشاطات )تتمة(
في  ١٦جمادى اﻷولى  ١٤٤٠هـ )الموافق  ٢٢يناير  ، (٢٠١٩استحوذت الشركة على طيف بتردد  ٢٦٠٠ميجاهرتز لمدة  ١٥عا ًما تبدأ
من  ١يناير  ، ٢٠٢٠مقابل إجمالي رسوم ترخيص بقيمة  ٣٢٤مليون ﷼ سعودي مستحقة الدفع على أقساط سنوية متساوية لمدة ١٥
عاما ً تبدأ من  ١يناير .٢٠٢٠
في  ١٠رجب  ١٤٤٠هـ )الموافق  ١٧مارس  ، (٢٠١٩استحوذت الشركة على  ١٠٠ميغاهيرتز من الطيف اﻹضافي في الطيف ٣٫٥
جيجا هرتز  ،لمدة  ١٥عا ًما  ،مقابل رسم ترخيص إجمالي قدره  ٦٢٤مليون ﷼ سعودي مستحق الدفع على أقساط سنوية متساوية لمدة
 ١٣عاما ً تبدأ من  ٠١يناير .٢٠٢٢
في  ٢٠رجب  ١٤٤٠هـ )الموافق  ٢٧مارس  ، (٢٠١٩أعلنت زين السعودية عن توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير البنية التحتية لﻸبراج
بقيمة  ٢٫٥٢مليار ﷼ سعودي .لـما يقارب  ٨٬١٠٠برج باﻹضافة لبناء  ١٬٥٠٠برج آخر )على مدى  ٦سنوات المقبلة( جنبا إلى جنب
مع استئجار هذه اﻷبراج  ،لمدة  ١٥عاما ً مع خيار التمديد .يتم تنفيذ الصفقة بمجرد الحصول على موافقة السلطات التنظيمية بما فيها هيئة
اﻻتصاﻻت وتقنية المعلومات .في  ٢٠شوال  ١٤٤٠هـ )الموافق  ٢٢يونيو ٢٠١٩م( ،استلمت الشركة خطاب من هيئة اﻻتصاﻻت وتقنية
المعلومات يفيد بعدم إستيفاء مشتري اﻷبراج للشروط النظامية المطلوبة لشراء وتأجير اﻷبراج ،لذلك ،فأنه لم يتمكن من الحصول على
الترخيص للقيام بذلك .وعليه ،فقد قررت الشركة إلغاء اتفاقية اﻷبراج مع المشتري لﻸسباب التنظيمية.
تعتقد إدارة الشركة أنها ستنجح في الوفاء بالتزاماتها في سياق العمليات العادية .لدى مديري الشركة توقعات معقولة بأن الشركة لديها
موارد كافية لمواصلة عملياتها التشغيلية في المستقبل المنظور.
 ٢-١أوصى مجلس اﻹدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  ٧مايو  ،٢٠١٨بإعادة هيكلة رأس مال الشركة من خﻼل تخفيض رأس المال من
 ٥٬٨٣٧٬٢٩١٬٧٥٠﷼ سعودي إلى  ٣٬٦١٦٬١١٠٬٧٨٠﷼ سعودي ،وبالتالي تخفيض عدد اﻷسهم من  ٥٨٣٬٧٢٩٬١٧٥سهم إلى
 ٣٦١٬٦١١٬٠٧٨سهم عن طريق إلغاء  ٢٢٢٬١١٨٬٠٩٧سهم .إن الغرض من تخفيض رأس المـال هو إطفاء الخسائر المتراكمـة
للمجموعة كما في  ٣٠يونيو  .٢٠١٧كما أوصى المجلس بزيادة رأس المال بمقدار  ٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠﷼ سعودي من خﻼل إصدار
 ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠سهم جديد )أسهم حقوق أولوية( والذي سيؤدي لزيادة رأس مال الشركة من  ٣٬٦١٦٬١١٠٬٧٨٠﷼ سعودي إلى
 ٩٬٦١٦٬١١٠٬٧٨٠﷼ سعودي ،ما سيؤدي الي ضخ سيولة نقدية إضافية سيتم استخدامها لتخفيض دين الشركة .تخضع توصية مجلس
اﻹدارة لموافقة الجهات التنظيمية ذات الصلة ،بما في ذلك هيئة السوق المالية والجمعيات العامة غير العادية المقرة له.

إن اﻹيضاحات المرفقة ﻣن ) (١إلى ) (١٤تشكل جزءا ً ﻻ يتجزأ ﻣن هذه القوائم المالية
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شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية الﻸولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة ( )تتمة(
لفترتﻲ الثﻼثة والستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ  ٣٠يونيو ٢٠١٩م
 -١التكوين والنشاطات )تتمة(
 ٣-١الشركات التابعة
أنشأت الشركة الشركات التابعة التالية والمملوكة لها بالكامل:
أ .شركة زين للمبيعات والتي ستكون مسؤولة عن توزيع وبيع أجهزة ومعدات اﻻتصاﻻت .وتقديم الخدمات اﻻستشارية .رأس المال
 ١٠٫٠٠٠﷼ سعودي .بدأت الشركة ممارسة اﻷنشطة التجارية خﻼل الربع اﻷول من عام ٢٠١٩م.
ب .شركة زين لﻸعمال والتي ستكون مسؤولة عن إنشاء  ،اقامة  ،اصﻼح وصيانة محطات وأبراج اﻹتصاﻻت .رأس المال ١٠٫٠٠٠
﷼ سعودي .لم تبدء الشركة اﻷنشطة التجارية بعد.
ج .شركة زين المدفوعات المحدودة والتي ستقدم التقنية في الخدمات المالية .رأس المال  ١٠٠٫٠٠٠﷼ سعودي .لم تبدء الشركة
اﻷنشطة التجارية بعد.
صغرى جديدة بقيمة  ٢٫٢٥مليار ﷼ سعودي مع تحالف يتكون
 ٤-١في  ١٦يونيو  ، ٢٠١٩أبرمت الشركة اتفاقية تسهيﻼت مرابحة اسﻼمية ُ
من خمسة بنوك لدفع القرض التجاري الحالي الذي تم الحصول عليه من البنك الصناعي والتجاري الصيني .تتضمن اﻻتفاقية على شروط
أفضل وسيكون لها تكلفة تمويل أقل .مدة اﻻتفاقية سنتان ،مع إمكانية تمديدها لسنة واحدة بنا ًء على طلب الشركة .هذا القرض مؤمن بالكامل
بضمان تجاري من شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة الكويتية ش.م.ك .وستكون هذه اﻻتفاقية سارية المفعول في  ٠٣يوليو .٢٠١٩
 ٥-١تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس اﻹدارة بتاريخ  ١١يوليو ٢٠١٩م.

إن اﻹيضاحات المرفقة ﻣن ) (١إلى ) (١٤تشكل جزءا ً ﻻ يتجزأ ﻣن هذه القوائم المالية
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شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية الﻸولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة ( )تتمة(
لفترتﻲ الثﻼثة والستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ  ٣٠يونيو ٢٠١٩م
 -٢أ ُسس اﻻعداد
بيان اﻹلتزام
تم إعداد القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ٣٤بشأن التقارير المالية المرحلية حسب ما هو معتمد
في المملكة العربية السعودية.
تمثل هذه المجموعة اﻷولى من البيانات المالية المرحلية الموجزة التي جرى فيها تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .١٦وفيما
يلي وصف التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية المهمة )إيضاح (٣
أصدرت هيئة السوق المالية قرار مجلس المفوضين بتاريخ  ١٦أكتوبر ٢٠١٦م )الموافق  ١٥محرم  ١٤٣٨هـ ( الذي يلزم الجهات
المدرجة بتطبيق نموذج التكلفة عند قياس أصول الممتلكات والمصانع والمعدات والعقارات اﻻستثمارية واﻷصول غير الملموسة عند
تبن ي المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية لفترة مدتها ثﻼث سنوات تبدأ من تاريخ تبني المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية ،مع
اﻻستمرار في التقيد باشتراطات اﻹفصاح عن المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب
أو تحث على اﻹفصاح عن القيمة العادلة ضمن بند الملحوظات إلى القوائم المالية .وقد التزمت الشركة باﻻشتراطات الواردة في هذه القوائم
المالية اﻷولية الموحدة الموجزة.

أ ُسس القياس
صص مكافأة نهاية الخدمة والذي تم تقييمه بطريقة
تم إعداد القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا مخ ّ
اكتوارية وقياس اﻷصول المالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر كما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة.
تقوم التكلفة التاريخية عمو ًما على القيمة العادلة للمقابل المالي المدفوع مقابل السلع والخدمات.
استخدمت الشركة نفس السياسة المحاسبية بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨م ،ما لم يذكر
خﻼف ذلك )ايضاح .(٣

أسس التوحيد
هذه البيانات المالية اﻷولية الموحدة الموجزة تتضمن  ،قائمة المركز المالي اﻷولية الموحدة الموجزة ،قائمة اﻷرباح أوالخسائر اﻷولية
الموحدة الموجزة و قائمة الدخل الشامل اﻷولية الموحدة الموجزة  ،قائمة التغيرات في حقوق المساهمين اﻷولية الموحدة الموجزة  ،قائمة
التدفقات النقدية اﻷولية الموحدة الموجزة و إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة للمجموعة الموجودات والمطلوبات
ونتائج عمليات الشركة والشركات التابعة لها  ،كما هوموضح في اﻻيضاح  .٣-١الشركات التابعة هي كيانات مملوكة للمجموعة .يتم
توحيد الشركات التابعة من التاريخ الذي تبدأ فيه الملكية حتى تاريخ توقفها .يتم محاذاة السياسات المحاسبية للشركات التابعة  ،عند
الضرورة  ،لضمان التوافق مع السياسات المتبعة من قبل الشركة  .لدى الشركة والشركات التابعة لها نفس فترات التقارير.

إن اﻹيضاحات المرفقة ﻣن ) (١إلى ) (١٤تشكل جزءا ً ﻻ يتجزأ ﻣن هذه القوائم المالية
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شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية الﻸولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة ( )تتمة(
لفترتﻲ الثﻼثة والستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ  ٣٠يونيو ٢٠١٩م
 -٢أُسس اﻻعداد )تتمة(
اﻷحكام والتقديرات المحاسبية الهامة
إن إعداد القوائم المالية الﻸولية الموحدة الموجزة وفقًا للمعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية يتطلب
استخدام بعض التقديرات واﻻفتراضات الهامة التي تؤثرعلى المبالغ المعلن عنها لﻸصول والخصوم واﻹفصاح عن اﻷصول والخصوم
المحتملة في تاريخ التقريروالمبالغ المعلن عنها لﻺيرادات والمصروفات خﻼل الفترة المشمولة بالتقرير .يتم اﻻستمرار في تقييم التقديرات
واﻷحكام ،وتقوم على الخبرة السابقة وعوامل أخرى ،بما فيها التوقعات باﻷحداث المستقبلية التي يُعتقد 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.
إن اﻷحكام الهامة التي اتخذتها اﻹدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية والمصادر الرئيسية مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية للسنة
السابقة باستثناء اﻷحكام الهامة الجديدة والمصادر الرئيسية للتقديرات وحاﻻت عدم ً التأكد المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي
.١٦

خيارات التمديد واﻹنهاء ﻓﻲ عقود اﻹيجار
يتم تضمين خيارات التمديد واﻹنهاء في عدد من عقود اﻹيجار عبر الشركة .تستخدم هذه الشروط لزيادة المرونة التشغيلية من حيث
إدارة العقود .غالبية خيارات التمديد واﻹنهاء القائمة يمكن ممارستها لكل من الشركة والمؤجر.
عند تحديد مدة عقد اﻹيجار  ،تأخذ اﻹدارة باﻹعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصاديا ً لممارسة خيار التمديد  ،أو عدم
ممارسة خيار اﻹنهاء .يتم تضمين خيارات التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اﻹنهاء( في مدة التأجير فقط إذا كان عقد اﻹيجار مؤكدا ً
إلى حد ما )أو لم يتم إنهائه(.يتم مراجعة التقييم في حالة حدوث أمر هام أو تغيير كبير في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم والتي
تكون ضمن سيطرة المستأجر.

خصم مدﻓوعات اﻹيجار
يتم خصم مدفوعات عقد اﻹيجار باستخدام معدل اﻻقتراض التدريجي للمجموعة )" .("IBRطبقت اﻹدارة اﻷحكام والتقديرات لتحديد معدل
اﻻقتراض التدريجي عند بدء عقد اﻹيجار.

العملة الوظيفية وعملة العرض
يعتبر ال﷼ السعودي هو العملة الوظيفية للشركة .وتم عرض هذه القوائم المالية الﻸولية الموحدة الموجزة بال﷼ السعودي ،مقربا ً إلى
أقرب ألف.

إن اﻹيضاحات المرفقة ﻣن ) (١إلى ) (١٤تشكل جزءا ً ﻻ يتجزأ ﻣن هذه القوائم المالية
- ١١ -

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية الﻸولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة ( )تتمة(
لفترتﻲ الثﻼثة والستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ  ٣٠يونيو ٢٠١٩م
 -٣التغير ﻓﻲ السياسات المحاسبية الهامة
باستثناء ما هو موضح أدناه ،فإن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة هي نفس السياسات المطبقة
في البيانات المالية كما في  ٣١ديسمبر  .٢٠١٨ومن المتوقع أن تُدرج التغيرات في السياسات المحاسبية أيضًا في البيانات المالية للسنة
المنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠١٩
اعتبارا من  ١يناير .٢٠١٩
اعتمدت الشركة مبدئيًا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ١٦عقود اﻻيجار"
ً
التأثير العام لتطبيق المعيار الدولﻲ ﻹعداد التقارير المالية  ١٦عقود إيجار
فيما يلي ملخص للتغييرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للمجموعة الناتجة عن تبنيها للمعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية :١٦
بداية من  ١يناير  ، ٢٠١٩تم اﻻعتراف بعقود اﻹيجار كأصل حق اﻻستخدام اﻹتزام المماثل في التاريخ الذي يتوفر فيه قابلية اﻷصل
المؤجر لﻼستخدام من قبل الشركة  .يتم تخصيص كل دفعة إيجار بين اﻻلتزام وتكلفة التمويل .يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو
الخسارة على مدار فترة اﻹيجار ﻹنتاج معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من اﻻلتزام لكل فترة .يتم استهﻼك اصول حق
اﻻستخدا م على المدى اﻷقصر من العمر اﻹنتاجي لﻸصل ومدة اﻹيجار على أساس القسط الثابت.
يتم قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اﻹيجار مبدئيًا على أساس القيمة الحالية .تشمل التزامات اﻹيجار صافي القيمة
الحالية لمدفوعات اﻹيجار التالية:
ً
• مدفوعات ثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة جوهرية(  ،مخصوما منها حوافز اﻹيجار المستحقة القبض.
• عقد إيجار متغير يستند إلى فهرس أو سعر.
• المبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية.
• سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار  ،و
• دفع غرامات ﻹنهاء عقد اﻹيجار  ،إذا كانت مدة اﻹيجار تعكس المستأجر الذي يمارس هذا الخيار.
يتم قياس أصول حق اﻻستخدام بالتكلفة التي تشمل ما يلي:
• مقدار القياس اﻷولي ﻻلتزامات اﻹيجار.
• أي مدفوعات إيجار يتم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء مخصوما ً منها أي حوافز إيجار مستلمة.
• أي تكاليف مباشرة أولية  ،و
• تكاليف الترميم.
يتم إدراج المدفوعات المرتبطة بتأجير اﻷصول منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في الربح أو الخسارة .تشمل
اﻷصول ذات القيمة المنخفضة معدات تكنولوجيا المعلومات وعناصر صغيرة من أثاث المكاتب.
تم قياس أصول حق اﻻستخدام المرتبطة بتأجير العقارات على أساس رجعي كما لو كانت القواعد الجديدة مطبقة دائ ًما .لم تكن هناك
عقود تأجير مرهقة تطلبت إجراء تعديل على أصول حق اﻻستخدام في تاريخ الطلبات اﻷولية.
عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  ، ١٦أقرت الشركة بالتزامات اﻹيجار المتعلقة بعقود اﻹيجار التي سبق تصنيفها على أنها
"عقود إيجار تشغيلية" بموجب مبادئ المعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٧عقود اﻹيجار .تم قياس هذه اﻻلتزامات بالقيمة الحالية لمدفوعات
اﻹيجار المتبقية  ،مخصومة باستخدام معدل اﻻقتراض التدريجي للمستأجر في  ١يناير .٢٠١٩
اعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٦والذي تم تعديله بأثر رجعي اعتباراً من  ١يناير  ، ٢٠١٩لكنها لم تقوم بتعديل
أرقام المقارنة بالنسبة للفترة المشمولة بالتقرير  ، ٢٠١٨على النحو المسموح به بموجب اﻷحكام اﻻنتقالية المحددة في المعيار .لذلك ،
يتم اﻻعتراف بإعادة التصنيف والتعديﻼت الناشئة عن قواعد التأجير الجديدة في الميزانية اﻻفتتاحية في  ١يناير .٢٠١٩

إن اﻹيضاحات المرفقة ﻣن ) (١إلى ) (١٤تشكل جزءا ً ﻻ يتجزأ ﻣن هذه القوائم المالية
- ١٢ -

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية الﻸولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة ( )تتمة(
لفترتﻲ الثﻼثة والستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ  ٣٠يونيو ٢٠١٩م
 -٣التغير ﻓﻲ السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
٢٠١٩
بآﻻف الرياﻻت السعودية
١٬٨٢٢٬٢٨٥
١٬٢٩٥٬١١٩
٣١٤٬٧٠٠
١٬٦٠٩٬٨١٩

التزاﻣات اﻹيجار التشغيلي ﻛما تم اﻹفصاح عنها في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨
ﻣﺨصوﻣا ً باﺳتﺨدام ﻣعدل اﻻﻗتراض التدريجي للمستأجر في تاريخ تقديم الطلﺐ اﻷولي
يضاف ) /يﺨصم( :التعديﻼت الناتجة عن ﻣﺨتلف خيارات التمديد واﻹﻧهاء والتعديﻼت اﻷخرى
التزاﻣات اﻻيجار المعترف بها في  ١يناير ٢٠١٩
ﻣنها :
التزاﻣات اﻹيجار المتداولة
التزاﻣات اﻹيجار الغيرالمتداولة

٣٧٤٬٧٣٥
١٬٢٣٥٬٠٨٤
١٬٦٠٩٬٨١٩

بلغ ﻣعدل اﻻﻗتراض التدريجي للمستأجر المطبق على التزاﻣات اﻹيجار بتاريخ  ١يناير  ٢٠١٩بنسبة  ٪٥٫٦ﻛمصروف فائدة على التزاﻣات
اﻻيجار والتي بلغﺖ  ٤١ﻣليون ﷼ ﺳعودي لفترة الستة أشهرالمنتهية في ٣٠يوﻧيو .٢٠١٩
 ٣١ديسمبر ٢٠١٨
بآﻻف الرياﻻت
السعودية
حق اﺳتﺨدام اﻷصول
ذﻣم تجارية وﻣدينة أخرى
التزاﻣات اﻹيجار المتداولة
التزاﻣات اﻹيجار الغيرالمتداولة
العجز المتراﻛم

٢٬٠١٥٬٦٤٢
)(١٬٨٠٠٬١٥٦

 ١يناير ٢٠١٩
بآﻻف الرياﻻت
السعودية
١٬٥٨٥٬٢٠٣
١٬٧٤٧٬١١٣
٣٧٤٬٧٣٥
١٬٢٣٥٬٠٨٤
)(٢٬٠٩٣٬٣٠١

زيادة  /تخفيض
بآﻻف الرياﻻت
السعودية
١٬٥٨٥٬٢٠٣
)(٢٦٨٬٥٢٩
٣٧٤٬٧٣٥
١٬٢٣٥٬٠٨٤
)(٢٩٣٬١٤٥

أصول حق اﻻﺳتﺨدام المعترف بها تتعلق بأﻧواع اﻷصول التالية:

الرصيد ﻛما في  ١يناير ٢٠١٩
يضاف  :اﻹضافات) /إلغاء(
يﺨصم  :اﻹطفاء
الرصيد الﺨتاﻣي ﻛما في  ٣٠يوﻧيو ٢٠١٩

اراضي ومباني
بآﻻف الرياﻻت السعودية
١٬٢١٨٬٢٢٢
٥٨٬٥٩٢
)(١٤٩٬١٠٤
١٬١٢٧٬٧١٠

خلوية ومعدات اخرى
بآﻻف الرياﻻت السعودية
٣٦٦٬٩٨١
)(٦٬١٣١
)(٥٥٬٣٨٨
٣٠٥٬٤٦٢

إن اﻹيضاحات المرفقة ﻣن ) (١إلى ) (١٤تشكل جزءا ً ﻻ يتجزأ ﻣن هذه القوائم المالية
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شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية الﻸولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة ( )تتمة(
لفترتﻲ الثﻼثة والستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ  ٣٠يونيو ٢٠١٩م
 -٣التغير ﻓﻲ السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
يلﺨص الجدول التالي التأثير على ﻗائمة المرﻛز المالي اﻻولية الموحدة الموجزة ﻛما في  ٣٠يوﻧيو :٢٠١٩
المبالغ بدون تأثير المعيار
كما تم اﻻﻓصاح عنها تعديﻼت المعيار الدولﻲ
للتقارير المالية رﻗم  ١٦الدولﻲ للتقارير المالية رﻗم ١٦
بآﻻف الرياﻻت السعودية بآﻻف الرياﻻت السعودية

بآﻻف الرياﻻت السعودية

الموجودات
موجودات متداولة
النقد وما في حكمه
ذمم مدينة وتجارية أخرى
موجودات تعاقدية
مخزون

١٬٢٦٢٬١٤٧
٢٬٢٥٥٬٥٨٥
٣٩٧٬٢١٤
٢١١٬٠٢٦

٤٨٤٬٤٣٣
-

١٬٢٦٢٬١٤٧
٢٬٧٤٠٬٠١٨
٣٩٧٬٢١٤
٢١١٬٠٢٦

مجموع الموجودات المتداولة

٤٬١٢٥٬٩٧٢

٤٨٤٬٤٣٣

٤٬٦١٠٬٤٠٥

موجودات غير متداولة
موجودات تعاقدية
حق استخدام اﻻصول
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة

٢٨٬٧٧٣
١٬٤٣٣٬١٧٢
٥٬٩٣٦٬٠٧٦
١٦٬٥٥٣٬٢٨٤

)(١٬٤٣٣٬١٧٢
-

٢٨٬٧٧٣
٥٬٩٣٦٬٠٧٦
١٦٬٥٥٣٬٢٨٤

مجموع الموجودات غير المتداولة

٢٣٬٩٥١٬٣٠٥

)(١٬٤٣٣٬١٧٢

٢٢٬٥١٨٬١٣٣

مجموع الموجودات

٢٨٬٠٧٧٬٢٧٧

)(٩٤٨٬٧٣٩

٢٧٬١٢٨٬٥٣٨

المطلوبات وحقوق المساهمين
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة و تجارية أخرى
الجزء المتداول من القروض طويلة اﻷجل
إيرادات مؤجلة
التزامات تأجير

٤٬١٧٩٬٤٣٤
٢٬٣٨٦٬٧٩٦
٥٤٠٬٣٣٢
٣٣١٬٢٨٧

٢٧٠٬٤٤٧
)(٣٣١٬٢٨٧

٤٬٤٤٩٬٨٨١
٢٬٣٨٦٬٧٩٦
٥٤٠٬٣٣٢
-

مجموع المطلوبات المتداولة

٧٬٤٣٧٬٨٤٩

)(٦٠٬٨٤٠

٧٬٣٧٧٬٠٠٩

مطلوبات غير متداولة
مستحق إلى جهات ذات عﻼقة
التزامات تأجير
مطلوبات غير متداولة أخرى
قرض طويل اﻷجل
مشتقات أدوات مالية
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٦٬٤٨٠٬٨٤٠
١٬١٥٦٬١٤٧
١٬١١٤٬٠١٠
٧٬٧٨٨٬٠٨٨
١٣٣٬٤٩١
١٠٠٬١٤٦

)(١٬١٥٦٬١٤٧
-

٦٬٤٨٠٬٨٤٠
١٬١١٤٬٠١٠
٧٬٧٨٨٬٠٨٨
١٣٣٬٤٩١
١٠٠٬١٤٦

مجموع المطلوبات غير المتداولة

١٦٬٧٧٢٬٧٢٢

)(١٬١٥٦٬١٤٧

١٥٬٦١٦٬٥٧٥

رأس المال واﻻحتياطيات
رأس المال
احتياطي تحوط
احتياطيات أخرى
عجز متراكم

٥٬٨٣٧٬٢٩٢
)(١٣٣٬٤٩١
)(٣٬٣٠٢
)(١٬٨٣٣٬٧٩٣

٢٦٨٬٢٤٨

٥٬٨٣٧٬٢٩٢
)(١٣٣٬٤٩١
)(٣٬٣٠٢
)(١٬٥٦٥٬٥٤٥

مجموع رأس المال واﻻحتياطيات

٣٬٨٦٦٬٧٠٦

٢٦٨٬٢٤٨

٤٬١٣٤٬٩٥٤

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

٢٨٬٠٧٧٬٢٧٧

)(٩٤٨٬٧٣٩

٢٧٬١٢٨٬٥٣٨

إن اﻹيضاحات المرفقة ﻣن ) (١إلى ) (١٤تشكل جزءا ً ﻻ يتجزأ ﻣن هذه القوائم المالية
- ١٤ -

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية الﻸولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة ( )تتمة(
لفترتﻲ الثﻼثة والستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ  ٣٠يونيو ٢٠١٩م
 -٣التغير ﻓﻲ السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
يلﺨص الجدول التالي التأثير على قائمة اﻷرباح أوالخسائر والدخل الشامل اﻷولية الموحدة الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يوﻧيو
:٢٠١٩
لفترة الستة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣٠يونيو ٢٠١٩
المبالغ بدون تأثير المعيار
تعديﻼت المعيار الدولﻲ
للتقارير المالية رﻗم  ١٦الدولﻲ للتقارير المالية رﻗم ١٦
كما تم اﻻﻓصاح عنها
بآﻻف الرياﻻت السعودية

بآﻻف الرياﻻت السعودية

بآﻻف الرياﻻت السعودية

اﻹيرادات
تكلفة اﻹيرادات

٤٬١٥٠٬٢٥١
)(١٬١٤٦٬١٤٦

-

٤٬١٥٠٬٢٥١
)(١٬١٤٦٬١٤٦

مصاريف تشغيلية وإدارية
مصاريف اﻹستهﻼك واﻹطفاء
خسائر اﻻنخفاض المتوقعة في قيمة
الموجودات المالية
إيرادات الفوائد
إيرادات ) /مصاريف( أخرى
أعباء تمويل

)(٩٨٣٬٥٦٠
)(١٬١٤٢٬٧١٨

)(٢٧٠٬٥٩٢
٢٠٤٬٤٩٢

)(١٬٢٥٤٬١٥٢
)(٩٣٨٬٢٢٦

)(١٢١٬٣٨٦

-

)(١٢١٬٣٨٦

١٣٬٨٣٨
١١٬٨١٢
)(٥٢٢٬٥٨٣

٤١٬٢٠٣

١٣٬٨٣٨
١١٬٨١٢
)(٤٨١٬٣٨٠

٢٥٩٬٥٠٨
-

)(٢٤٬٨٩٧
-

٢٣٤٬٦١١
-

٢٥٩٬٥٠٨

)(٢٤٬٨٩٧

٢٣٤٬٦١١

صاﻓﻲ الربح ﻗبل الزكاة
الزكاة
صاﻓﻲ الربح للفترة

عند تطبيق المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رﻗم  ١٦للمرة اﻷولى  ،ا ﺳتﺨدﻣﺖ ال شرﻛة الو ﺳائل اﻹجرائية التالية الم سموح بها بموجﺐ
المعيار:
• اﺳتﺨدام ﻣعدل خصم واحد لمﺤفظة عقود اﻹيجار ذات الﺨصائص المتشابهة إلى حد ﻣعقول.
• اﻻعتماد على التقييمات السابقة بشأن ﻣا إذا ﻛاﻧﺖ عقود اﻹيجار ﻣرهقة.
• اﺳتبعاد التكاليف المباشرة اﻷولية لقياس أصل حق اﻻﺳتﺨدام في تاريخ التطبيق اﻷولي  ،و
• اﺳتﺨدام اﻹدراك المتأخر في تﺤديد ﻣدة عقد اﻹيجار حيث يﺤتوي العقد على خيارات لتمديد أو إﻧهاء عقد اﻹيجار.
اختارت الشرﻛة أيضا ً عدم إعادة تقييم ﻣا إذا ﻛان العقد  ،أو يﺤتوي على عقد إيجار في تاريخ تقديم الطلﺐ اﻷولي .بدﻻً ﻣن ذلك  ،بالنسبة
للعقود المبرﻣة ﻗبل تاريخ اﻻﻧتقال  ،اعتمدت الشرﻛة على تقييمها الذي طبق المعيار الدولي المﺤاﺳبي رﻗم ) (١٧و تفسير لجنة تفسير التقارير
المالية الدولية رﻗم ) (٤لتﺤديد ﻣا إذا ﻛان عقد ﻣا يﺤتوي على عقد إيجار أم ﻻ.
أنشطة التأجير للشركة وكيفية حسابها:
تقوم الشرﻛة في الغالﺐ بتأجير المساحات الداخلية والﺨارجية لترﻛيﺐ ﻣواﻗع اﻻتصاﻻت الﺨاصة بها .عادة ﻣا تكون عقود اﻹيجار لفترات
ﻣﺤددة تتراوح ﻣن ﺳنة إلى  ١٠ﺳنوات ولكن ﻗد يكون لها خيارات تمديد .يتم التفاوض على شروط التأجير على أﺳاس فردي وتﺤتوي على
ﻣجموعة واﺳعة ﻣن الشروط و اﻷحكام المﺨتلفة .ﻻ تفرض اتفاﻗيات اﻹيجار أي عهود  ،ولكن ﻻ يجوز اﺳتﺨدام اﻷصول المؤجرة ﻛضمان
ﻷغراض اﻻﻗتراض.
حتى عام  ، ٢٠١٨تم تصنيف هذه العقود على أﻧها عقود إيجار تشغيلية .تم تﺤميل المدفوعات التي تتم بموجﺐ عقود إيجار تشغيلية على
الربح أو الﺨسارة بطريقة القسط الثابﺖ على ﻣدار فترة عقد اﻹيجار.

إن اﻹيضاحات المرفقة ﻣن ) (١إلى ) (١٤تشكل جزءا ً ﻻ يتجزأ ﻣن هذه القوائم المالية
- ١٥ -

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية الﻸولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة ( )تتمة(
لفترتﻲ الثﻼثة والستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ  ٣٠يونيو ٢٠١٩م
 -٤المعلومات القطاعية
فيما يلي تحليل ﻹيرادات المجموعة ونتائجها على أساس قطاعي:
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية
ﻓﻲ  ٣٠يونيو
بآﻻف الرياﻻت السعودية
٢٠١٨
٢٠١٩
اﻻيرادات

لفترة الستة أشهر المنتهية
ﻓﻲ  ٣٠يونيو
بآﻻف الرياﻻت السعودية
٢٠١٨
٢٠١٩

شرﻛة اﻻتصاﻻت المتنقلة
شرﻛة زين للمبيعات
اﻹﻗصاءات  /التعديﻼت

١٬٩٧٨٬٢٨٦
٦٧٠٬٢٢٠
)(٥٩١٬٧٤٥

١٬٨٤٦٬٤٢٦
-

٣٬٩٩٤٬٦٠٣
١٬٣٥٠٬١٣١
)(١٬١٩٤٬٤٨٣

٣٬٥٣٢٬٣٩٩
-

اجمالي اﻻيرادات

٢٬٠٥٦٬٧٦١

١٬٨٤٦٬٤٢٦

٤٬١٥٠٬٢٥١

٣٬٥٣٢٬٣٩٩

تكلفة العمليات )باﺳتثناء اﻻﺳتهﻼك واﻹطفاء(
اﻻﺳتهﻼك واﻹطفاء
خسائر اﻻنخفاض في قيمة الموجودات المالية
إيرادات الفوائد
إيرادات ) /مصاريف( أخرى
أعباء تمويل
الزﻛاة

)(١٬٠٤٠٬٥٢٦
)(٥٧٠٬١٨٨
)(٧٢٬٠٨٤
٦٬٧٠٦
٦٬٤٦٣
)(٢٥٦٬٩٣٧
-

)(١٬١٩٩٬١٩٧
)(٤٣٦٬٠٩٠
)(٣١٬٨٢٠
٥٬٠٢٦
٥٬٧٤١
)(٢٢٧٬٦٦٠
-

)(٢٬١٢٩٬٧٠٦
)(١٬١٤٢٬٧١٨
)(١٢١٬٣٨٦
١٣٬٨٣٨
١١٬٨١٢
)(٥٢٢٬٥٨٣
-

)(٢٬٢٧٧٬٤٥٧
)(٨٦٣٬٤٧١
)(٦٨٬٧١٥
٩٬٤٤٠
)(٤٬٢٦٧
)(٤٤٢٬٨٣٠
-

صافي الربح ) /الخسارة(

١٣٠٬١٩٥

)(٣٧٬٥٧٤

٢٥٩٬٥٠٨

)(١١٤٬٩٠١

فيما يلي تحليل ﻹجمالي الربح على أساس قطاعي:
لفترة الستة أشهر المنتهية
ﻓﻲ  ٣٠يونيو
بآﻻف الرياﻻت السعودية
٢٠١٨
٢٠١٩

لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية
ﻓﻲ  ٣٠يونيو
بآﻻف الرياﻻت السعودية
٢٠١٨
٢٠١٩
شرﻛة اﻻتصاﻻت المتنقلة
شرﻛة زين للمبيعات
اﻹﻗصاءات  /التعديﻼت

١٬٤٨١٬٥٠٥
٣٩٬٦٨٤
٢٬٥٤١

١٬١٦١٬٩٥٧
-

٢٬٩٣٢٬٨٧٨
٥٤٬٠١٨
١٧٬٢٠٩

٢٬٢٧٩٬٣٢٦
-

اجمالي الربح

١٬٥٢٣٬٧٣٠

١٬١٦١٬٩٥٧

٣٬٠٠٤٬١٠٥

٢٬٢٧٩٬٣٢٦

فيما يلي تحليل لللموجودات والمطلوبات للمجموعة على أساس قطاعي:
الموجودات

 ٣٠يونيو ٢٠١٩
بآﻻف الرياﻻت السعودية
٢٩٬٧٥٦٬٦٢٤
١٬٨٩٢٬٤٣٣
)(٣٬٥٧١٬٧٨٠

 ٣١ديسمبر ٢٠١٨
بآﻻف الرياﻻت السعودية
٢٦٬٣٢٣٬٣١٠
-

اجمالﻲ الموجودات

٢٨٬٠٧٧٬٢٧٧

٢٦٬٣٢٣٬٣١٠

المطلوبات
شرﻛة اﻻتصاﻻت المتنقلة
شرﻛة زين للمبيعات
اﻹﻗصاءات  /التعديﻼت

٢٥٬٩٦١٬٩٠٧
١٬٨٣٧٬٦٤٤
)(٣٬٥٨٨٬٩٨٠

٢٢٬٣١١٬٠٦٢
-

اجمالﻲ المطلوبات

٢٤٬٢١٠٬٥٧١

٢٢٬٣١١٬٠٦٢

شرﻛة اﻻتصاﻻت المتنقلة
شرﻛة زين للمبيعات
اﻹﻗصاءات  /التعديﻼت

إن اﻹيضاحات المرفقة ﻣن ) (١إلى ) (١٤تشكل جزءا ً ﻻ يتجزأ ﻣن هذه القوائم المالية
- ١٦ -

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية الﻸولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة ( )تتمة(
لفترتﻲ الثﻼثة والستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ  ٣٠يونيو ٢٠١٩م
 -٥الممتلكات والمعدات
خﻼل فترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو عام  ،٢٠١٩استحوذت الشركة على أصول بقيمة  ١٬٠٦٥مليون ﷼ سعودي ) ٣٠يونيو
 ١٫٠٠٧ :٢٠١٨مليون ﷼ سعودي( .خﻼل الفترة ،قامت الشركة باستبعاد أصول بقيمة صافية قدرها  ٢٢٨ألف ﷼ سعودي )٣١
مارس ٢٠١٨م  ٧ :أﻻف ﷼ سعودي( مما نتج عنه ربح من بيع ممتلكات ومعدات بمبلغ  ٢٠٢ألف ﷼ سعودي ) ٣٠يونيو ٢٠١٨م :
 ٦آﻻف ﷼ سعودي( .خﻼل فترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠١٩م ،بلغت مصروفات اﻻستهﻼك واﻹطفاء  ١٬١٤٣مليون
﷼ سعودي ) ٣٠يوينو  ٨٦٣ :٢٠١٨مليون ﷼ سعودي(.

 -٦القروض طويلة اﻷجل

تسهيل مرابحة مشترك – الجزء المتداول )(١-٦
تسهيل طويل اﻷجل من البنك الصناعي والتجاري الصيني )(٢-٦
قرض وزارة المالية )(٣-٦
يخصم تكلفة ترتيب القروض
اﻻجمالي
يخصم الجزأ المتداول ضمن اﻹلتزامات المتداولة

 ٣٠يونيو ٢٠١٩م
بآﻻف الرياﻻت السعودية
٤٬٥٣٨٬٣٠٢
٢٬٢٦٩٬١٧٤
٣٬٤٤٣٬٠٤٥
)(٧٥٬٦٣٧
١٠٬١٧٤٬٨٨٤
)(٢٬٣٨٦٬٧٩٦
٧٬٧٨٨٬٠٨٨

 ٣١ديسمبر ٢٠١٨م
بآﻻف الرياﻻت السعودية
٤٬٨٣٧٬٠٨٧
٢٬٢٦٩٬١٦٠
٣٬١٧٩٬٩٩٨
)(٩١٬٤٨٥
١٠٬١٩٤٬٧٦٠
)(٢٬٥٢٦٬٦٣٣
٧٬٦٦٨٬١٢٧

 ١-٦في  ٣١يوليو ٢٠١٣م ،قامت الش ركة بإعادة تمويل " اتفاقية تمويل المرابحة "  ٢٠٠٩مع مجموعة من البنوك والتي تش مل
مس تثمري تس هيل المرابحة الحاليين لتمديد تاريخ إس تحقاق تس هيل المرابحة لفترة خمس س نوات تنتهي في  ٣٠يونيو ٢٠١٨م
والتي كانت تس تحق في  ٣١يوليو ٢٠١٣م .ويبلغ رص يد أص ل القرض  ٨٫٦مليار ﷼ س عودي ،الجزء بال﷼ الس عودي يبلغ
 ٦٫٣مليار ﷼ س عودي والجزء بالدوﻻر اﻷمريكي يبلغ  ٠٫٦مليار دوﻻر أمريكي ) ٢٫٣مليار ﷼ س عودي( .وقد تم إعادة
هيكلة اﻹتفاقية بحيث يتم س داد القرض بش كل تدريجي ،حيث يس تحق  ٪٢٥من القرض خﻼل الس نتين الرابعة والخامس ة من مدة
التس هيل كحد أدنى إلزامي ،فيما تس تحق الـ  ٪٧٥المتبقية عند حلول تاريخ اﻹس تحقاق .قامت الش ركة بس داد  ٢٫٧مليار ﷼
سعودي من التسهيل وبلغ رصيد أصل القرض  ٥٫٩مليار ﷼ سعودي في تاريخ اﻻستحقاق .
في  ٥يونيو  ٢٠١٨قامت الشركة بإعادة تمويل "اتفاقية تمويل المرابحة"  ٢٠١٣ومددت تاريخ اﻹستحقاق لخمس سنوات إضافية
تنتهي في  ٢٩يونيو ٢٠٢٣م مع فترة سماح مدتها ثﻼث سنوات .و بلغ الر صيد الجديد ﻷ صل القرض  ٥،٩مليار ﷼ سعودي،
الجزء بال﷼ الس عودي يبلغ  ٤،٢٥مليار ﷼ س عودي والجزء بالدوﻻر اﻷمريكي يبلغ  ٠٫٤٥مليار دوﻻر أمريكي )١،٧٠٥
مليار ﷼ س عودي( .و عﻼوة على ذلك ،تش تمل اﻹتفاقية على تس هيﻼت رأس المال العامل يبلغ مجموعها  ٦٤٧،٣مليون ﷼
س عودي ،الجزء بال﷼ الس عودي يبلغ  ٤٦٢،٤مليون ﷼ س عودي  ،والجزء بالدوﻻر اﻷمريكي البالغ  ٤٩،٣مليون دوﻻر
أمريكي ) ١٨٤،٩مليون ﷼ سعودي( لمدة عامين .لم يتم إستعمال تسهيﻼت رأس المال العامل حتى اﻻن.
إن مص اريف التمويل كما هو محدد في "اتفاقية تمويل المرابحة" تس تحق بأقس اط ربع س نوية خﻼل خمس س نوات .إن التس هيل
الجديد مضمون جزئيا بموجب ضمان من شركة اﻹتصاﻻت المتنقلة ش.م.ك .ورهن بعض أسهم الشركة المملوكة بواسطة بعض
المساهمين المؤسسين و التنازل عن بعض العقود والذمم المدينة.
تلتزم الشركة بالتعهدات المالية الحالية للقرض.

إن اﻹيضاحات المرفقة ﻣن ) (١إلى ) (١٤تشكل جزءا ً ﻻ يتجزأ ﻣن هذه القوائم المالية
- ١٧ -

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية الﻸولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة ( )تتمة(
لفترتﻲ الثﻼثة والستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ  ٣٠يونيو ٢٠١٩م
 -٦القروض طويلة اﻷجل )تتمة(
خﻼل الربع الثالث من عام  ، ٢٠١٨قامت الش ركة بدفع مبلغ طوعي في وقت مبكر )الجزء بال﷼ الس عودي ٤٢٨٫٣ :مليون
﷼ سعودي  ،والجزء بالدوﻻر اﻷمريکي ٤٥٫٨ :مليون دوﻻر أمريکي( بإجمالي مبلغ  ٦٠٠مليون ﷼ سعودي.
ثان في وقت مبكر )الجزء بال﷼ الس عودي٣٧٤٫٨١ :
خﻼل الربع الرابع من عام  ، ٢٠١٨قامت الش ركة بدفع مبلغ طوعي ٍ
مليون ﷼ سعودي  ،والجزء بالدوﻻر اﻷمريکي ٤٠٫٠٥ :مليون دوﻻر أمريکي( بإجمالي مبلغ  ٥٢٥مليون ﷼ سعودي.
خﻼل الربع الثاني من عام  ، ٢٠١٩قامت الش ركة بدفع مبلغ طوعي ثالث في وقت مبكر )الجزء بال﷼ الس عودي٢١٤٫٢ :
مليون ﷼ سعودي  ،والجزء بالدوﻻر اﻷمريکي ٢٢٫٨٨ :مليون دوﻻر أمريکي( بإجمالي مبلغ  ٣٠٠مليون ﷼ سعودي.
 ٢-٦في  ١٥أغس طس ٢٠١٦م وقعت الش ركة اتفاقية تمويل تجاري جديد طويل اﻷجل بمبلغ  ٢٫٢٥مليار ﷼ س عودي ،وتمتد لفترة
عامين قابلة للتمديد لعام إضافي وتسدد عند اﻹستحقاق ،التمويل التجاري الجديد تم توقيعه مع البنك الصناعي والتجاري الصيني
)اندس ت﷼ آند كوميرش ل بانك أوف تش اينا( ﻻس تبدال اﻹتفاقية القائمة مع تحالف بنكي ،ان التمويل مغطى بالكامل بض مان غير
مش روط وغير قابل لﻺلغاء من قبل ش ركة اﻹتص اﻻت المتنقلة الكويتية ش.م.ك .في  ١٨مارس  ٢٠١٨م قامت الش ركة بتمديد
تاريخ اﻻستحقاق النهائي إلى  ٨أغسطس .٢٠١٩
ص غرى جديدة بقيمة  ٢٫٢٥مليار ﷼ س عودي مع
في  ١٦يونيو  ، ٢٠١٩أبرمت الش ركة اتفاقية تس هيﻼت مرابحة اس ﻼمية ُ
تحالف يتكون من خمس ة بنوك لدفع القرض التجاري الحالي الذي تم الحص ول عليه من البنك الص ناعي والتجاري الص يني.
تتضمن اﻻتفاقية على شروط أفضل وسيكون لها تكلفة تمويل أقل .مدة اﻻتفاقية سنتان ،مع إمكانية تمديدها لسنة واحدة بنا ًء على
طلب ال شركة .هذا القرض مؤمن بالكامل ب ضمان تجاري من شركة اﻻت صاﻻت المتنقلة الكويتية ش.م.ك .ان م صاريف التمويل
على اس اس ) SAIBORالس عر المعروض بين البنوك الس عودية( باﻹض افة الى الهامش المتفق عليه وتدفع على أقس اط ربع
سنوية .وستكون هذه اﻻتفاقية سارية المفعول في  ٠٣يوليو .٢٠١٩
 ٣-٦في عام ٢٠١٣م ،قامت الش ركة بتوقيع اتفاقية مع وزارة المالية الس عودية لتأجيل دفعات مس تحقة للدولة عن الس نوات الس بع
القادمه والمقدره بمبلغ  ٥٫٦مليار ﷼ س عودي .إن هذه المدفوعات المؤجله تحت هذه اﻹتفاقيه تخض ع لعمولة تجاريه مس تحقه
سنويا ً و باﻹ ضافة الى الهامش المتفق عليه ،وسيتم سداد المبالغ المستحقة على أقساط متساوية تبدأ في يونيو ٢٠٢١م .بلغ المبلغ
المؤجل من قبل الش ركة كما في  ٣٠يونيو ٢٠١٩م ٣٬٣١٠ :مليون ﷼ س عودي ) ٣١ديس مبر ٢٠١٨م:٢٬٨٩٨ :مليون ﷼
سعودي(.

إن اﻹيضاحات المرفقة ﻣن ) (١إلى ) (١٤تشكل جزءا ً ﻻ يتجزأ ﻣن هذه القوائم المالية
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شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية الﻸولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة ( )تتمة(
لفترتﻲ الثﻼثة والستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ  ٣٠يونيو ٢٠١٩م
 -٧معلومات اﻷطراف ذات العﻼﻗة
خﻼل الفترة الحالية ،دخلت الشركة في المعامﻼت التجارية التالية مع أطراف ذات عﻼقة:

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

لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية
ﻓﻲ  ٣٠يونيو
٢٠١٩
٢٠١٨
بآﻻف الرياﻻت بآﻻف الرياﻻت
السعودية
السعودية
٣٬٢٥٦
٣٬٧٨٥
١٢٬٨٥٢
٢٬٩٥٩
٥٣٬٠٤٣
١٣٬١٩٣
٨٢٬٨٥٦
٧٣٬٥٣٩

لفترة الستة أشهر المنتهية
ﻓﻲ  ٣٠يونيو
٢٠١٩
٢٠١٨
بآﻻف الرياﻻت بآﻻف الرياﻻت
السعودية
السعودية
٦٬٨٤٥
٧٬٤٤٣
٣٣٬٤٤٣
٥٬٢٧٠
١٠٦٬٩٩٢
٢٥٬٢٨٢
١٦٣٬٩٦٤
١٤٤٬٨٤٨

فيما يلي اﻷرصدة القائمة كما في تاريخ التقرير:

مبالغ مستحقة لمساهمين
مبالغ مستحقة إلى جهات مملوكة لمساهمين
مبالغ مستحقة من مساهمين

 ٣٠يونيو ٢٠١٩م
بآﻻف الرياﻻت السعودية
٦٬٤٨٠٬٧٦١
٧٩
٧٤٠

 ٣١ديسمبر ٢٠١٨م
بآﻻف الرياﻻت السعودية
٦٬٥٨٤٬٦٢٥
٧٨
٧٢١

طبقا ً للترتيبات المتفق عليها مع الشركاء خﻼل عام ٢٠٠٩م قام بعض المساهمون المؤسسون بتقديم مبالغ كدفعات مقدمة للشركة .خﻼل
٢٠١٢م ،وبناء على الموافقات ذات ال صلة تم ا ستخدام أ صل مبلغ هذه الدفعات لزيادة رأس مال ال شركة باﻹ ضافة إلى ذلك ،قام شريك
مؤس س بتزويد الش ركة بقروض إض افية وببعض الدفعات بالنيابة عن الش ركة .تخض ع كل هذه الدفعات المقدمة والقروض والمبالغ
المستحقة للمساهمين لمصاريف تمويل على أساس المعدﻻت السائدة في السوق.

إن اﻹيضاحات المرفقة ﻣن ) (١إلى ) (١٤تشكل جزءا ً ﻻ يتجزأ ﻣن هذه القوائم المالية
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شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية الﻸولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة ( )تتمة(
لفترتﻲ الثﻼثة والستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ  ٣٠يونيو ٢٠١٩م
 -٨مخصص مكاﻓأة نهاية الخدمة للموظفين

الرصيد اﻹفتتاحي
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة
مدفوعات
مكاسب اكتوارية
الرصيد الختامي

 ٣٠يونيو ٢٠١٩م

 ٣١ديسمبر ٢٠١٨م

بآﻻف الرياﻻت السعودية
٩٣٬٤٢٥
٩٬٥٠٠
)(٢٬٧٧٩
١٠٠٬١٤٦

بآﻻف الرياﻻت السعودية
٩٤٬١٦٧
١٨٬١٦٧
٣٬٩٥٢
)(١٧٬٩٩٨
)(٤٬٨٦٣
٩٣٬٤٢٥

تم إجراء التقييم اﻹكتواري اﻷخير من قبل لوكس اﻹكتواريين واﻹستشايين للسنة النتهية في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٨وأجريت باستخدام
طريقة وحدة اﻻئتمان المتوقعة.
وكانت اﻹفتراضات الرئيسية المستخدمة ﻷغراض التقييم اﻹكتواري كما يلي:
معدﻻت التناقص
زيادة الرواتب
معدل الخصم

 ٪١٠إلى ٪١٣
٪٤
٪٤٫٩

يتم إثبات جميع الحركات في التزامات مكافأة نهاية الخدمة في الربح أو الخس ارة باس تثناء المكاس ب اﻹكتوارية التي يتم إدراجها في
الدخل الشامل اﻵخر.

 -٩رأس المال
يتكون رأس مال الش ركة من ٥٨٣٫٧٢٩٫١٧٥س هم وتبلغ القيمة اﻹس مية لكل س هم  ١٠﷼ س عودي كما في تاريخ القوائم المالية .ولم
تكن هناك تحركات في رأس المال خﻼل الفترة الحالية للتقارير المالية .

 -١٠ربحية السهم
ت ستند ربحية ال سهم اﻷ ساسية والمخف ضة إلى صافي الربح لفترة الثﻼثة والستة أشهر البالغة  ١٣٠ :مليون ﷼ سعودي و ٢٦٠مليون
﷼ س عودي على التوالي ) ٣٠يونيو ٢٠١٨م :ص افي )خس ارة( فترة الثﻼثة والس تة أش هر البالغ (٣٨) :مليون ﷼ س عودي و)(١١٥
مليون ﷼ سعودي على التوالي ( ،مقسومة على المتوسط المرجح لعدد اﻷسهم المصدرة والبالغة  ٥٨٣٫٧٢٩٫١٧٥سهم.
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شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية الﻸولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة ( )تتمة(
لفترتﻲ الثﻼثة والستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ  ٣٠يونيو ٢٠١٩م
 -١١إلتزامات رأسمالية وإرتباطات محتملة
لدى ال شركة التزامات رأ سمالية بمبلغ  ٢٫١٦٦مليون ﷼ سعودي )  ٣١دي سمبر ٢٠١٨م  ١٫٢٠٦مليون ﷼ سعودي( كما في تاريخ
التقرير.
لدى الش ركة التزامات ومطلوبات على ش كل خطابات ض مان وخطابات اعتماد بمبلغ  ٢٦٧مليون ﷼ س عودي كما في  ٣٠يونيو
 ٣١) ٢٠١٩ديسمبر  ٢٦٠ :٢٠١٨مليون ﷼ سعودي(.
تخض ع الش ركة في س ياق اﻷعمال اﻹعتيادية لمواص لة الدعاوى القض ائية ومتابعة العقوبات والغرامات المفروض ة من قبل الجهات
المنظمة والبلديات وغيرها من المطالبات من الموردين وشركات اﻹتصاﻻت التي تقدم خدمات الخلوية .تعتقد الشركة وبعد التشاور مع
مكتب المحاماة الداخلي والخارجي واﻹس تش اري الفني أن هذه المس ائل لن يكون لها تأثير كبير على المركز المالي أو نتائج عمليات
الشركة.

 -١٢الزكاة
رسوم الزكاة للفترة
ﻧظرا ً لكون الوعاء الزﻛوي ﺳلبي ،لم يتم احتساب أي زﻛاة خﻼل الفترة.

وضع الربوطات الزكوية
أنهت الشركة وضعها الزكوي والضريبي حتى عام  ٢٠٠٨وحصلت بموجب ذلك على شهادة الزكاة النهائية.
كما قدمت الشركة القوائم المالية واقرارات الزكاة لﻸعوام من  ٢٠٠٩حتى  ٢٠١٧حيث قامت بتسديد الزكاة والضريبة المستقطعة طبقا
لﻼقرارات المقدمة.
تلقت الشركة ،في  ١٨رمضان ١٤٣٦هـ )الموافق  ٧يوليو ٢٠١٥م( .خطاب من مصلحة الزكاة والدخل بتقييم الربط الزكوي الضريبي
عن السنوات  ٢٠٠٩حتى  ٢٠١١حيث طالبت بموجبه بدفع مبالغ إضافية باجمالي  ٦٢٠مليون ﷼ سعودي منها .٣٥٢مليون ﷼
سعودي زكاة و٢٦٧مليون ﷼ سعودي ضريبة استقطاع باﻻضافة الى غرامة تأخير بما يعادل  %١عن كل  ٣٠يوم.
قامت الشركة باﻹستئناف امام اللجنة اﻻبتدائية على هذه المطالبات بتاريخ  ٢٧أغسطس  ،٢٠١٥الى أن تمكنت من نقض كامل المبلغ
الخاص بالزكاة البالغ  ٣٥٢مليون ﷼ .كما تمكنت الشركة من نقض  ٢١٩مليون ﷼ سعودي من المبلغ المطلوب الخاص بضريبة
اﻹستقطاع.
ولكي تتمكن الشركة من اﻹعتراض أمام اللجنة اﻻستئنافية الضريبية ،قامت باستكمال الشروط الشكلية المحددة في نظام ضريبة الدخل
السعودي ،وذلك بسداد الفواتير الصادرة من الهيئة بمبلغ  ٤٨مليون ﷼ سعودي بتاريخ  ١٦نوفمبر  ،٢٠١٧العائدة لضرائب اﻻستقطاع.
كما أصدرت زين ضمان بنكي بقيمة  ٤٣مليون ﷼ سعودي مقابل غرامة التأخير المتوجبة على ضريبة اﻹستقطاع.
بنا ًء على ما ورد أعﻼه استلمت زين الربط الزكوي المعدل للمبلغ المدفوع ،كما أنها تقدمت بإعتراضاتها أمام لجنة اﻹستئناف الضريبي
على قرار اللجنة اﻻبتدائية بتاريخ  ١٩نوفمبر .٢٠١٧
ﻻ يوجد أي أثر مالي حيث أن الشركة لديها المخصصات الكافية لتغطية هذه المبالغ.

إن اﻹيضاحات المرفقة ﻣن ) (١إلى ) (١٤تشكل جزءا ً ﻻ يتجزأ ﻣن هذه القوائم المالية
- ٢١ -

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية الﻸولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة ( )تتمة(
لفترتﻲ الثﻼثة والستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ  ٣٠يونيو ٢٠١٩م
-١٣

الق ة العادلة لﻸص ل وال

م ال ال ة

يتم تجميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي في ثﻼثة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
يتم تحديد هذه المجموعة بنا ًء على أدنى مستوى من المدخﻼت الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة  ،على النحو التالي:
المستوى اﻷول :اﻷسعار المعروضة )غير المعدلة( في اﻷسواق النشطة لﻸصول أو الخصوم المتطابقة.
المستوى الثاني :مدخﻼت بخﻼف اﻷسعار المعروضة ضمن المستوى  ١والتي يمكن مﻼحظتها للموجودات أو المطلوبات  ،إما مباشرة
)أي كأسعار( أو بشكل غير مباشر )أي مشتقة من اﻷسعار(.
المستوى الثالث :مدخﻼت الموجودات أو المطلوبات التي ﻻ تستند إلﯽ بيانات السوق القابلة للمﻼحظة )المدخﻼت غير القابلة للمﻼحظة(.
تدرج جميع الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بالتکلفة المطفأة .لذلك  ،لم يتم اﻹفصاح عن إفصاح القيمة العادلة الذي يتطلب
تصنيف من ثﻼث مستويات للقيمة العادلة.
إن القيم الدفترية لجميع الموجودات والمطلوبات المالية الواردة في القوائم المالية هي التقريب المعقول لقيمتها العادلة.

 -١٤أرﻗام المقارنة
تم إعادة ترتيب أرقام الفترة/السنة السابقة و  /أو إعادة تصنيفها  ،عند الضرورة  ،لغرض مقارنة القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة.

إن اﻹيضاحات المرفقة ﻣن ) (١إلى ) (١٤تشكل جزءا ً ﻻ يتجزأ ﻣن هذه القوائم المالية
- ٢٢ -

