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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 - 1التكوين والنشاطات
 1-1تقوم شررركة االتصرراالم المتنقلة السررعودية (ةالشررركةة أو ةويي السررعوديةة) بتقديـرررررررررم قدمام االتصرراالم المتنقلة في المملكة العربية
السعودية حيث تقوم بتشغيل وشراء وتقديـم وتركيب وإدارة وصيانة قدمام الهاتف المتنقل.
إي الشركة هي ةشركة مساهمة سعوديةة أنشئم بموجب القرارام الووارية رقم  176بتاريخ  25جمادى األولى 1428هـرررـررر (الموافق
 11يونيو 2007م) وقرار رقم  357بتاريخ  28ذو الحجة 1428هـررررررر (الموافق  7يناير 2008م) والمرسوم الملكي رقم /48م بتاريخ
 26جمادى األولى 1428هـ (الموافق  12يونيو  )2007والسجـل التجـاري رقم  1010246192الصادر مي مدينة الرياض بالمملكة
العربية السعودية بتاريخ  4ربيع األول 1429هـر (الموافق  12مارس 2008م) كمشغل ثالث لقدمة الهاتف النقال ولديه رقصة تشغيل
غير محدودة التقنية في المملكة العربية السعودية تبلغ مدتها  25عام.
إي العنواي المسجل للشركة هو صندوق بريد  ، 295814الرياض  ، 11351المملكة العربية السعودية.
قالل الربع الثالث مي عام  ، 2018أصبحم الشركة شركة تابعة لشركة االتصاالم المتنقلة الكويتية ش.م.ك.
بناء على األمر السامي بتاريخ  30ذي الحجة  1437هــ (الموافق  1أكتوبر 2016م) الذي تم اإلعالي عنه مي قبل هيئة السوق المالية
بتاريخ  01محرم  1438هـرررررر (الموافق  2أكتوبر  )2016والذي وجه لهيئة االتصاالم وتقنية المعلومام ( )CITCللتنسيق مع شركة
االتصاالم المتنقلة السعودية (ويي السعودية) إلى:
أ.

تمديد ترقيصها لمدة  15سنة إضافية ،لتصل الفترة المتبقية الى  32سنة تنتهي في  21ربيع األول  1469هـررررـرررر (الموافق  18يناير
2047م)( .سيكوي التأثير سنوي في تقفيض رسوم استهالك الترقيص بـرررر  433مليوي لاير سعودي تقريبا وتقفيض القسائر بنفس
المقدار)؛

ب .منح الشركة الرقصة الموحدة حيث يمكي أي تقدم جميع قدمام االتصاالم بما في ذلك قدمام الهاتف الثابم .و
ج .التنسيق مع ووارة المالية لمناقشة البدائل بشأي المبالغ المستحقة للحكومة.
في  23جمادى األولى  1438هـررررررر (الموافق  20فبراير 2017م) أصدرم ةالهيئةة لشركة ويي الرقصة الموحدة لتقديم جميع قدمام
اإلتصاالم تمشيا مع األمر السامي بتاريخ  30ذي الحجة  1437هــ (الموافق  1أكتوبر 2016م).
في الربع الرابع مي عام  ،2018وقعم الشركة اتفاقية مع ووارة المالية ،ووارة االتصاالم وتكنولوجيا المعلومام وهيئة االتصاالم
وتقنية المعلومام ،والتي تتضمي توحيد رسوم االمتياو السنوية لتقديم القدمة تجاريا وتسوية المبالغ المتناوع عليها للفترة مي  2009إلى
 ، 2017والتي تشمل ما يلي:
أ.

توحيد رسوم االمتياو السنوية وتقفيضها مي  ٪15إلى  ٪10مي صافي اإليرادام إعتبارا مي  1يناير ( .2018ينعكس التأثير على
تكلفة اإليرادام والمبيعام)

ب .تسوية المبالغ المتناوع عليها بيي ةويية و ةهيئة االتصاالم وتقنية المعلومامة فيما يتعلق بدفع رسوم االمتياو السنوية المتناوع عليها
للفترة مي  2009إلى  .2017ووفقا لهذا الشرط  ،تستثمر ويي في توسيع بنيتها التحتية باإلضافة إلى شروط أقرى على مدى السنوام
الثالث المقبلة.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -1لتكوين والنشاطات (تتمة)
حققم الشركة صافي أرباح للسنه المنتهية في  31ديسمبر 2018م بمبلغ  332مليوي لاير سعودي ( 31ديسمبر 12 :2017مليوي لاير
سعودي) ،ولديها عجو متراكم بمبلغ  1,8مليار لاير سعودي كما في ذلك التاريخ ( 31ديسمبر  2,26 :2017مليار لاير سعودي) .تعتقد
إدارة الشركة أنها ستنجح في الوفاء بإلتواماتها مي قالل قيامها بأنشطتها اإلعتيادية .قامم الشركة بإعادة تمويل المرابحة المشترك القائم
لديها بشروط تفضيلية مع وجود تسهيل إضافي لرأس المال العامل(.ايضاح رقم  ،)13لدى مدراء الشركة توقعام معقولة بأي الشركة
لديها الموارد الكافية لمواصلة أدائها التشغيلي فى المستقبل المنظور.

 2-1أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  7مايو  ،2018بإعادة هيكلة رأس مال الشركة مي قالل تقفيض رأس المال مي
 5,837,291,750لاير سعودي إلى  3,616,110,780لاير سعودي ،وبالتالي تقفيض عدد األسهم مي  583,729,175سهم إلى
 361,611,078سهم عي طريق إلغاء  222,118,097سهم .إي الغرض مي تقفيض رأس المـال هو إطفاء القسائر المتراكمـة للشركة
كما في  30يونيو  .2017كما أوصى المجلس بويادة رأس المال بمقدار  6,000,000,000لاير سعودي مي قالل إصدار
 600,000,000سهم جديد (أسهم حقوق أولوية) والذي سيؤدي لويادة رأس مال الشركة مي  3,616,110,780لاير سعودي إلى
 9,616,110,780لاير سعودي ،ما سيؤدي الي ضخ سيولة نقدية إضافية سيتم استقدامها لتقفيض ديي الشركة .تقضع توصية مجلس
اإلدارة لموافقة الجهام التنظيمية ذام الصلة ،بما في ذلك هيئة السوق المالية والجمعيام العامة غير العادية المقرة له.
 3-1تمم الموافقة على هذه القوائم المالية مي قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  24يناير 2019م.

إتفاقيات إعادة التمويل
في  5يونيو  2018قامم الشررركة بإعادة تمويل ةاتفاقية تمويل المرابحةة  2013ومددم تاريخ اإلسررتحقاق لقمس سررنوام إضررافية تنتهي في
 29يونيو 2023م مع فترة سماح مدتها ثالث سنوام .و بلغ الرصيد الجديد أل صل القرض  5،9مليار لاير سعودي ،الجوء باللاير السعودي
يبلغ  4،38مليار لاير سعودي والجوء بالدوالر األمريكي يبلغ  0.42مليار دوالر أمريكي ( 1،575مليار لاير سعودي) .و عالوة على ذلك،
تشررتمل اإلتفاقية على تسررهيالم رأس المال العامل يبلغ مجموعها  647،3مليوي لاير سررعودي ،الجوء باللاير السررعودي يبلغ  476مليوي لاير
سعودي  ،والجوء بالدوالر األمريكي البالغ  45،6مليوي دوالر أمريكي ( 171مليوي لاير سعودي) لمدة عاميي.
قالل الربع الثالث مي عام  ، 2018قامم الشرﮐة بدفع مبلغ طوعي في وقم مبكر (الجوء باللاير السررعودي 428.3 :مليوي لاير سررعودي ،
والجوء بالدوالر األمريﮐي 45.8 :مليوي دوالر أمريﮐي) بإجمالي مبلغ  600مليوي لاير سعودي.
قالل الربع الرابع مي عام  ، 2018قامم الشرﮐة بدفع مبلغ طوعي ثاي في وقم مبكر (الجوء باللاير السرررررررعودي 374.81 :مليوي لاير
سعودي  ،والجوء بالدوالر األمريﮐي 40.05 :مليوي دوالر أمريﮐي) بإجمالي مبلغ  525مليوي لاير سعودي.
(راجع أيضا ايضاح )1-13
في  18مارس  ، 2018قامم الشركة بتمديد تاريخ االستحقاق النهائي .إلتفاقية تسهيل القرض التجاري طويلة األجل بمبلغ  2.25مليار لاير
سعودي ؛ إلى  8أغسطس .2019
(راجع أيضا ايضاح )3-13
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -2أسس االعداد
بيان اإللتزام
تم إعداد البيانام المالية وفقا فقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ( )IFRSحسررررب ما هو معتمد في المملكة العربية السررررعودية.والمعايير
والتشررررريعام األقرى التي أقرتها الهيئة السررررعودية للمحاسرررربيي القانونييي (سرررروكبا)  .تم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15
والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم .9
وفيما يلي وصف التغيرام التي طرأم على السياسام المحاسبية المهمة (إيضاح رقم )5
أصدرم هيئة ال سوق المالية قرار مجلس المفوضيي بتاريخ  16أكتوبر 2016م (الموافق  15محرم  1438هـرررررررر ) الذي يلوم الجهام
المدرجة بتطبيق نموذج التكلفة عند قياس أصررول الممتلكام والمصررانع والمعدام والعقارام االسررتثمارية واألصررول غير الملموسررة عند
تنبي المعايير الدولية إلعدا د التقارير المالية لفترة مدتها ثالث سرررررررنوام تبدأ مي تاريخ تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،مع
االسررررتمرار في التقيد باشررررتراطام اإلفصرررراح عي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السررررعودية والتي
تتطلب أو تحث على اإلفصرراح عي القيمة العادلة ضررمي بند الملحوظام إلى البيانام المالية .وقد التومم الشررركة باالشررتراطام الواردة
في هذه البيانام المالية.
أسس القياس
مقصرررص مكافأة نهاية القدمة والذي تم تقييمه حسرررب حسرررابام التأميي
تم إعداد البيانام المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريقية فيما عدا
م
وقياس األصول المالية وااللتوامام المالية بالقيمة العادلة كما هو موضح في السياسام المحاسبية ذام الصلة.
تقوم التكلفة التاريقية عموما على القيمة العادلة للمقابل المالي المدفوع مقابل السلع والقدمام.
استقدمم الشركة نفس السياسة المحاسبية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،ما لم يذكر قالف ذلك.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -2أسس االعداد
العملة الوظيفية وعملة العرض
يعتبر اللاير السعودي هو العملة الوظيفية للشركة .وتم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي ،مقربا إلى أقرب ألف.
تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSبصيغتها الجديدة المعدلة

لم تقم الشركة حتى اآلي بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSالتالية بصيغتها الجديدة والمنقحة ،والتي تم إصدارها
بشأي الشركة ،ولكي لم يتم تفعيلها حتى اآلي:
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  IFRSالجديدة والمعدلة
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16عقود اإليجار

سارية لفترات سنوية تبدأ
في أو بعد
 1يناير 2019م

سيتم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16في البيانام المالية للشركة للسنة التي تبدأ في  1يناير 2019م ..ومي
المحتمل أي يكوي لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16أثرا كبيرا على المبالغ المعلي عنها واإلفصاحام الواردة
في البيانام المالية للشركة فيما يتعلق باألصول المالية والقصوم المالية للشركة .ومع ذلك ،ال يمكي عمليا تقديم تقدير معقول ألثر
تطبيق هذا المعيار حتى تقوم الشركة بإجراء مراجعة تفصيلية.
يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية  16كيفية اعداد التقاريروفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها.
يوفر المعيار نموذج المحاسبة لمستأجر واحد ،األمر الذي يتطلب المستأجريي اإلعتراف بالموجودام والمطلوبام لجميع عقود اإليجار
ما لم تكي مدة اإليجار  12شهرا أو أقل أو أي قيمة األصل منقفضة .ويستمر المؤجروي في تصنيف عقود اإليجار على أنها تشغيل أو
تمويل  ،مع نهج المعيار الدولي للتقارير المالية  16لمحاسبة المؤجرال يوجد تغيير بشكل كبير عي سابقتها مي معيار المحاسبة الدولي
رقم .17
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

 -3السياسات المحاسبية الهامة
الممتلكات والمعدات
تدرج الممتلكام والمعدام بالتكلفة ناقصا اإلهالك المتراكم وقسائر انقفاض القيمة المتراكمة.
ويتم اإلعتراف باإلهالك لشطب تکلفة األصول ناقصا قيمتها المتبقية علی مدى أعمارها اإلنتاجية باستقدام طريقة القسط الثابم .ويجب
مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة اإلهالك في نهاية كل فترة تقرير ،وتحتسب أي تغيرام في التقديرام على
أساس مستقبلي.
تطبق الشركة معدالم اإلهالك السنوية التالية على ممتلكاتها ومعداتها:
 ٪5إلى ٪33.3
 ٪20إلى ٪33.3
٪20
٪20
٪20

معدام شبكة اإلتصاالم
نظم المعلومام والقوادم
تحسينام على العقارام المستأجرة
األثاث والتجهيوام واألدوام المكتبية
السيارام ومعدام النقل األقرى
ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

يتم اسرررتبعاد أي مي بنود الممتلكام والمعدام بمجرد التصررررف فيه أو عندما ال يأتوقع أي منافع اقتصرررادية مسرررتقبلية مي االسرررتمرار في
استقدام األصل .ويتم تحديد أي ربح أو قسارة ناتجة عي بيع أو استبعاد أحد بنود الممتلكام والمعدام على أنه الفرق بيي متحصالم
البيع والقيمة الدفترية لألصل ،ويجب االعتراف به في األرباح أو القسائر.

األصول غير الملموسة
تدرج األصول غير الملموسة ذام األعمار اإلنتاجية المحددة التي يتم شراؤها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وقسائر
انقفاض القيمة المتراكمة .ويتم االعتراف باإلطفاء على أساس القسط الثابم على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة .ويجب مراجعة
األعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة تقرير ،وتحتسب تأثيرام أي تغيرام في التقديرام على أساس مستقبلي.
تدرج األصول غير الملموسة ذام األعمار اإلنتاجية غير المحددة التي يتم شراؤها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا قسائر انقفاض القيمة
المتراكمة.
تطبق الشركة معدالم اإلطفاء السنوية التالية على أصولها غير الملموسة:
٪2.5
رسوم الترقيص
 ٪20إلى ٪50
برامج الحاسوب
يكوي للعالمام التجارية عمر إنتاجي غير محدد ،ويتم تقييم انقفاض قيمتها في تاريخ كل تقرير.
يتم ا ستبعاد أي أ صل غير ملموس بمجرد الت صرف فيه أو عندما ال يأتوقع أي منافع اقت صادية م ستقبلية مي ا ستقدامه أو الت صرف فيه.
يتم اإلعتراف بالمكا سب أو الق سائر الناتجة عي ا ستبعاد األ صل غير الملموس ،التي تح سب على أ ساس الفرق بيي صافي متح صالم
البيع والقيمة الدفترية لألصل ،في األرباح أو القسائر عند استبعاد األصل.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

الممتلكات والمعدات(تتمة)

انخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة
تأراجع الشركة -في نهاية كل فترة تقرير  -القيم الدفترية ألصولها الملموسة وغير الملموسة لتحديد ما إذا كاي هناك أي مؤشر على أي
تلك األصول قد تعرضم لقسائر انقفاض القيمة .في حالة وجود مثل هذه المؤشرام ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل مي أجل
تحديد مدى قسارة انقفاض القيمة (إي وجدم) .عندما ال يكوي مي الممكي تقدير المبلغ القابل لالسترداد ألصل منفرد ،تقوم الشركة
بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل .وعندما يمكي تحديد أساس معقول وثابم للتوويع ،تأووع كذلك
أصول الشركام إلى وحدام توليد النقد الفردية ،أو يتم توويعها بقالف ذلك على أصغر مجموعة مي وحدام إنتاج النقد التي يمكي
تحديد أساس توويع معقول وثابم لها.
ويكوي المبلغ القابل لالسترداد هو ما يتعدى القيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع والقيمة الناتجة مي االستقدام .عند تقدير قيمة االستقدام ،يتم
قصم التدفقام النقدية المستقبلية المقدرة مي قيمتها الحالية باستقدام معدل قصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمام السوق الحالية
للقيمة الومنية للنقود والمقاطر المحددة لألصل الذي لم يتم تعديل التدفقام النقدية المستقبلية له.
إذا كاي المبلغ القابل لالسترداد لألصل (وحدة توليد النقد) قد قأ مدِّر أقل مي قيمته الدفترية ،يتم تقفيض القيمة الدفترية (وحدة توليد النقد)
لألصل إلى مبلغه القابل لالسترداد .يتم إدراج قسارة انقفاض القيمة مباشرة في األرباح أو القسائر.
وفي حال عكس قسارة القيمة الحقا ،يجب ويادة القيمة الدفترية لألصل (أو وحدة توليد النقد) إلى أي تصل للتقديرام المعدلة للمبلغ
القابل لالسترداد ،ولكي بحيث ال تويد القيمة الدفترية التي تمم ويادتها عي القيمة الدفترية التي كاي مي الممكي تحديدها إذا لم يتم
االعتراف بقسارة االنقفاض في القيمة لألصل (أو وحدة توليد للنقد) في السنوام السابقة .يتم االعتراف بعكس قسارة انقفاض القيمة
مباشرة في األرباح أو القسائر.

المخزون
تقدر قيمة المقووي بالتكلفة أو صرررافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أدنى .وتحدد تكاليف المقووي على أسررراس المتوسرررط المرجح للتكلفة .يمثل
صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر للمقووي ناقصا كل التكاليف المقدرة لإلنهاء والتكاليف الالومة إلتمام الشراء.

النقد وما يعادله
يتألف النقد وما يعادله المبيي في بياي التدفقام النقدية الموحد مي النقد في الصررررررندوق والودائع في البنوك ،وكلها مسررررررتحقة قالل  90يوما أو
أقل ،وهي متاحة الستقدام الشركة ما لم يأذكر قالف ذلك.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
منافع الموظفين
مكافأة نهاية الخدمة
يتم تحديد مق صص مكافأة نهاية القدمة ،وهو عبارة عي قطة موايا محددة ،با ستقدام طريقة وحدة االئتماي المقططة ،مع إجراء تقييم
إكتواري في نهاية كل فترة التقريرالسنوي .وتأدرج عمليام إعادة القياس ،التي تشمل المكاسب والقسائر الناتجة عي التقييم األكتواري،
مباشررررة في قائمة المركو المالي مع قيد أي قصرررم أو ائتماي في الدقل الشرررامل األقر في الفترة التي تحدث فيها .وتدرج عمليام إعادة
القياس المعترف بها في الدقل الشرررامل اآلقر على الفور في األرباح المبقاة ،ولي يتم إعادة تصرررنيفها ضرررمي األرباح أو القسرررائر .ويتم
إثبام تكلفة القدمة السابقة في الربح أو القسارة في فترة تعديل القطة .كما يتم احتساب الفائدة مي قالل تطبيق معدل القصم في بداية
الفترة الى صافي االلتوامام أو األصول المحددة .وتأصنف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:
تکاليف القدمة (بما في ذلك تكلفة القدمة الحالية ،تكلفة القدمة السرررابقة ،وكذلك المكاسرررب والقسرررائر الناتجة عي التقفيضرررام

والتسوية)؛
مصروفام الفوائد؛

إعادة القياس.

تقدم الشركة العنصريي األوليي لتكاليف المنافع المحددة في الربح أو القسارة في بند ةالمصاريف العامة واإلداريةة.
قامم الشرررررررركة بالبدء بإسرررررررتقدام التقويم االكتواري إللتوامام مكافأة نهاية القدمة للموظفيي مي بداية التحول للمعايير الدولية للتقرير
المالي ،على أساس مستوى.
إستحقاقام التقاعد
تدفع الشركة مساهمام التقاعد مي موظفيها السعودييي إلى المؤسسة العامة للتأمينام اإلجتماعية .ويمثل ذلك قطة مساهمة محددة.
وتسجل المدفوعام كمصاريف عند تكبدها.
منافع الموظفيي قصيرة األجل
يتم اإلعتراف بااللتوام بالمنافع المستحقة للموظفيي فيما يتعلق باألجور والرواتب واألجاوام السنوية واألجاوام المرضية وتذاكر
السفرفي الفترة التي يتم فيها تقديم القدمة ذام العالقة بالمبلغ غير المقصوم مي المنافع المتوقع دفعها مقابل تلك القدمة.
وتقاس االلتوامام المعترف بها فيما يتعلق بمنافع الموظفيي القصيرة األجل بالمبلغ غير المقصوم للمنافع المتوقع دفعها مقابل القدمة
ذام العالقة.

المنح الحكومية
ال يتم اإلعتراف بالمنح الحكومية حتى يكوي هناك تأكيد معقول بأي الشركة ستلتوم بالشروط المتعلقة بها وبأي المنح سيتم استالمها.
يتم تسجيل المنح الحكومية المتعلقة بالممتلكام والمعدام كقصم مي تكلفة الموجودام عند تسجيلها في القيمة الدفترية ذام الصلة  .يتم
تسجيل أي مبالغ مسبقة الدفع إضافية مستلمه كمنحة مؤجلة ويتم تسويتها مقابل النفقام الرأسمالية المسجلة على الموجودام .أي فائض
يتم تسجيله في اإليرادام األقرى.
يتم تسوية المنح المتعلقة بالدقل (سداد المصروفام) مقابل المصاريف ذام الصلة.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
اإليجار
يتم تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلية عندما تقوم شروط عقد اإليجار بتحويل كافة مقاطر ومنافع الملكية إلى المستأجر .يتم تصنيف
جميع عقود اإليجار األقرى كعقود إيجار تشغيلية .ليس لدى الشركة أي عقود إيجار تمويلي.
يتم تحميل مصاريف اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلية على قائمة الدقل على أساس القسط الثابم على مدى فترة عقد اإليجار .إال إذا كاي
هناك أساس منتظم آقر أكثر تمثيال للنمط الومني الذي يتم فيه استنفاد المنافع اإلقتصادية مي األصل المؤجر.

العمالت األجنبية
يتم اإلعتراف بالمعامالم التى تتم بعمالم أقرى غير العملة الرسمية للشركة (العمالم األجنبية) ،والتي هي اللاير السعودي وفقا ألسعار الصرف
السائدة في تاريخ المعامالم .في نهاية كل فترة تقارير ،يتم إعادة تحويل البنود النقدية المقومة بالعمالم األجنبية بأسعار الصرف السائدة في ذلك
التاريخ .ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها مي حيث التكلفة التاريقية بعملة أجنبية .يتم اإلعتراف بفروقام الصرف على البنود
النقدية في األرباح أو القسائر في الفترة التي تنشأ فيها.

الزكاة
تحتسب الشركة الوكاة وتقصصها وفقا للوائح المالية السعودية ،ويتم تحميلها على األرباح أو القسائر .وتحتسب باستقدام معدالم الوكاة السارية
أو المطبقة جوهريا بنهاية فترة المشمولة بالتقرير.

تكلفة اإلقتراض
يتم رسملة تكاليف اإلقتراض المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودام المؤهلة كجوء مي تلك الموجودام .يتم تحميل تكاليف القروض
األقرى على قائمة األرباح أو القسائر

مخصصات
يتم إثبام المقصصام عندما يكوي لدى الشركة إلتوام قانوني حالي أو متوقع ناتج عي حدث سابق ،وهناك إحتمال وجود إستقدام للموارد لتسوية
اإللتوام ،وإمكانية تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

 -4األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية
يتطلب إعداد البيانام المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية استقدام بعض التقديرام
واالفتراضام الهامة التي تؤثر على المبالغ ال أمدرجة للموجودام والمطلوبام واإلفصاح عي الموجودام والمطلوبام المحتملة كما في
تاريخ التقرير المالي والمبالغ ال أمدرجة لإليرادام والمصروفام قالل الفترة المشمولة بالتقرير .يتم تقييم التقديرام واألحﮐام بشﮐل مستمر
وتستند إلی القبرة التاريقية والعوامل األقرى  ،بما في ذلك توقعام األحداث المستقبلية التي يأعتقد أنها معقولة تحم الظروف .تقوم
الشركة بعمل تقديرام وافتراضام تتعلق بالمستقبل .إي التقديرام المحاسبية الناتجة  ،بحكم تعريفها  ،نادرا ما تساوي النتائج الفعلية
ذام الصلة.
إي األحكام الهامة التي اتقذتها اإلدارة في تطبيق السياسام المحاسبية والمصادر الرئيسية لعدم التأكد مي التقديرام هي نفس األحكام
الموضحة في البيانام المالية السنوية األقيرة  ،باستثناء األحكام الهامة الجديدة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد مي التقدير ذام الصله
بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15و المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .9
قامم الشركة باعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9باستقدام طريقة التأثير المتراكم ،
مع تطبيق هذا المعيار في تاريخ التطبيق المبدئي .وبناء على ذلك  ،لم يتم تعديل البيانام المالية المقدمة عي العام السابق.

المصادر الرئيسة للتقديرات غير المؤكدة
فيما يلي االفتراضام الرئيسة التي تتعلق بالمستقبل والمصادر الرئيسة األقرى للتقديرام غير المؤكدة في نهاية مدة إعداد التقارير والتي
قد تأشكل مقاطر كبيرة تؤدي إلى تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودام والمطلوبام قالل السنة المالية التالية:

انقفاض قيمة الذمم المدينة
يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل للذمم المدينة علی أساس نموذج القسارة االئتمانية المتوقعة بمبلغ يساوي قيمة المدى الومنى لقسائر
االئتماي المتوقعة .عند تحديد ما إذا كانم مقاطر اإلئتماي لألصل المالي قد اودادم بشكل كبير منذ اإلعتراف المبدئى وعند تقدير قسائر
االئتماي المتوقعة  ،فإي الشركة تعتبر المعلومام المعقولة والداعمة ذام الصلة والمتوفرة بدوي تكلفة أو مجهود غير ضرورية .ويشمل
ذلك المعلومام والتحليالم الكمية والنوعية على حد سواء  ،استنادا إلى القبرة التاريقية للشركة والتقييم اإلئتماني المدروس  ،بما في
ذلك المعلومام التطلعية.
بلغ إجمالي الذمم التجارية المدينة  1.865مليوي لاير سعودي ،في تاريخ إعداد التقرير ،وبلغ المبلغ المقصص لها  765مليوي لاير
سعودي .سيدرج في بياي األرباح والقسائر أي فرق بيي المبالغ المحصلة فعليا في المدد المستقبلية والمبالغ المتوقعة.

األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكام والمعدام والموجودام غير الملموسة
تأقدر األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكام والمعدام والموجودام غير الملموسة والتي تأشكل جوء كبيرا مي إجمالي موجودام
الشركة ألغراض احتساب االهالك واإلطفاء تباعا .تأعد هذه التقديرام بناء على االستقدام المتوقع لألعمار اإلنتاجية .تأحدد القيمة المتبقية
بناء على القبرة والبيانام القابلة للمالحظة حيثما كاي ذلك متاحا.

مقصص مكافأة نهاية القدمة للموظفيي
تأعد الشركة تقديرام مقتلفة في تحديد مقصص مكافأة نهاية القدمة للموظفيي .تأوضح هذه التقديرام في اإليضاح .15
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

 -5التغير في السياسات المحاسبية الهامة
باستثناء ما هو موضح أدناه ،فإي السياسام المحاسبية المطبقة في هذه البيانام المالية األولية الموجوة هي نفس السياسام المطبقة في
البيانام المالية كما في  31ديسمبر .2017
اعتمدم الشركة مبدئيا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15ةاإليرادام الناتجة مي العقود مع العمالءة والمعيار الدولي للتقارير المالية
رقم  9ةاألدوام الماليةة اعتبارا مي  1يناير .2018
تسويات حقوق المساهمين  1يناير 2018

إجمالي حقوق المساهمين

كما في  1يناير 2018
بآالف الرياالم السعودية
3,563,561

تعديالم نظرا إلعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9

8,130

تعديالم نظرا إلعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()15

122,305

إجمالي التغييرات في حقوق المساهمين

130,435

إجمالي حقوق المساهمين بعد تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

3,693,996

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 15اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء"
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو  2014المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15ةاإليرادام الناتجة مي العقود مع العمالءة
على أي يسري تطبيقه اعتبارا مي  1يناير  2018مع السماح بالتطبيق المبكر .يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15مبادئ تسجيل
اإليرادام الناتجة مي العقود مع العمالء ويضع نموذجا مكونا مي قمس قطوام لذلك .وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ،15
ستأسجل اإليرادام باعتبارها بضائع وسيجرى تحويل القدمام في حدود مقدار حق ناقل الملكية في المبلغ المقابل للبضائع والقدمام
وذلك عند نقل ملكيتها ،كما يحدد المعيار مجموعة شاملة مي متطلبام اإلفصاح فيما يتعلق بطبيعة اإليرادام وحجمها وتوقيتها وعدم
التأكد مي اإليرادام والتدفقام النقدية المقابلة مع العمالء.
يمكي تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15بأثر رجعي ،وذلك بتعديل أرقام المقارنة وتعديل األرباح المرحلة في بداية أقرب
فترة مقارنة.وبدال عي ذلك ،يمكي تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15اعتبارا مي تاريخ تقديم الطلب ،بتعديل األرباح المبقاه
في بداية ال سنة األولى للتقرير (نهج األثر التراكمي) .تعتوم ال شركة تطبيق المعيار با ستقدام نهج األثر التراكمي ،مما يعني أي ال شركة
ست أ سجل األثر التراكمي لتطبيق هذا المعيار في البداية كت سوية للر صيد اإلفتتاحي لألرباح المبقاه في فترة التقرير ال سنوية التي تت ضمي
تاريخ التطبيق المبدئي.
يلقص الجدول التالي تأثير التحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15على األرباح المبقاه في  1يناير .2018
 1-5تأثير اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15في  1يناير .2018

عجز متراكم
المبلغ
بآالف الرياالت السعودية
136,710
()14,405
122,305

ذمم مدينة وتجارية أقرى
ذمم دائنة وتجارية أقرى
صافي التأثير في  1يناير 2018
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -5التغير في السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2-5أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  9و  15على قائمة المركز المالي
يلقص الجدول التالي التأثير على قائمة المركو المالي كما في  31ديسمبر :2018
بأالف الرياالت السعودية
المعيار الدولي
المعيار الدولي
للتقارير المالية
للتقارير المالية
رقم 9
رقم 15

كما هو مفصح
عنها

المبالغ من دون تطبيق
المعياير الدولية للتقارير
المالية أرقام  9و15

الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات تعاقدية  -غير متداولة

6,122,614
16,240,679
15,442

()15,442

-

6,122,614
16,240,679
-

مجموع الموجودات غير المتداولة

22,378,735

()15,442

-

22,363,293

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

223,005
2,015,642
289,197
1,416,731

()93,200
()289,197
-

()12,917
-

223,005
1,909,525
1,416,731

مجموع الموجودات المتداولة

3,944,575

()382,397

()12,917

3,549,261

مجموع الموجودات

26,323,310

()397,839

()12,917

25,912,554

حقوق المساهمين والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات
رأس المال
احتياطي تحوط
احتياطيات أخرى
عجز متراكم

5,837,292
()21,586
()3,302
()1,800,156

()397,839

()12,917

5,837,292
()21,586
()3,302
()2,210,912

4,012,248

()397,839

()12,917

3,601,492

7,668,127
6,584,703
591,615
21,586
93,425

-

-

7,668,127
6,584,703
591,615
21,586
93,425

مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة و تجارية أخرى
الجزء المتداول من القروض طويلة األجل
إيرادات مؤجلة
مجموع المطلوبات المتداولة

14,959,456

-

-

14,959,456

4,104,497
2,526,633
720,476
7,351,606

-

-

4,104,497
2,526,633
720,476
7,351,606

مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

26,323,310

()397,839

()12,917

25,912,554

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

إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )36تشكل جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

 -5التغير في السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 3-5أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  9و  15على قائمة على قائمة األرباح أو الخسارة
يلخص الجدول التالي التأثير على قائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في  31ديسمبر :2018
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت السعودية

كما هو مفصح
عنها

المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم
15

اإليرادام

7,530,527

تكلفة اإليرادام والمبيعام

(- )2,105,968

()275,534

المبالغ من دون تطبيق
المعايير الدولية للتقارير
المالية أرقام  9و15

المعيار الدولي
للتقارير المالية
رقم 9
-

7,254,993

-

()2,105,968

-

5,149,025

()4,787

()2,212,241
()207,851

إجمالي الربح

5,424,559

مصاريف توويع وتسويق
مصاريف عمومية وإدارية

(- )2,207,454
()207,851
-

-

مصاريف اإلستهالك واإلطفاء

(- )1,790,028

-

()1,790,028

األرباح التشغيلية

1,219,226

()275,534

()4,787

938,905

مصاريف تمويل

()930,732

-

-

()930,732

إيرادام تمويل

17,042

-

-

17,042

إيرادام أقرى

26,826

-

-

26,826

صافي الربح قبل الزكاة

332,362

()275,534

()4,787

52,041

الوكاة

-

-

-

-

صافي الربح للفترة

332,362

()275,534

()4,787

52,041

()275,534
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -5التغير في السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 15اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء" (تتمة)
فيما يلي تفاصريل السرياسرام المحاسربية الهامة الجديدة وطبيعة التغييرام التي طرأم على السرياسرام المحاسربية السرابقة فيما يتعلق بالسرلع
والقدمام للشركة أدناه.
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،15تأسررررررجل اإليرادام عندما يحصررررررل العميل على ملكية السررررررلع أو القدمام .يتطلب تحديد
توقيم نقل الملكية-في وقم معيي أو بمرور الوقم  -تقديرا اجتهاديا.
نوع المنتج
 /الخدمة

طبيعة  ،وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء  ،وشروط
الدفع الهامة

اإليرادام
مي
االتصاالم
المتنقلة

تتكوي أغلبية اإليرادام مي اإليرادام مي
اإلتصاالم المتنقلة .تتكوي اإليرادام مي
اإلتصاالم المتنقلة مي مبالغ مح مملة على العمالء
عند استقدامهم لفترام البث والرسائل النصية
وجميع قدمام اإلتصاالم المتنقلة األقرى بما في
ذلك توفير قدمام البيانام والمعلومام ورسوم ربط
مستقدمي الشبكام والقط األرضي والمحمول
األقرى بشبكة الشركة.
تسجل فترام اإلتصال المستقدمة مي قبل العمالء
كجوء مي الفواتير الدورية ويعترف بها كإيراد قالل
تلك الفترة .يتم تسجيل اإليرادام مي القدمام غير
المفوترة والناتجة مي القدمام التي قدمم مي تاريخ
إعداد الفاتورة إلى نهاية كل فترة محاسبية كإيرادام
مستحقة بينما يتم تأجيل اإليرادام غير المكتسبة مي
القدمام التي سيتم تقديمها في الفترام التالية لكل
فترة محاسبية .أما اإليرادام الناتجة عي بيع
البطاقام المسبقة الدفع فإنها تؤجل إلى أي يستقدم
العميل فترام اإلتصال أو عند انتهاء صالحية
الرصيد.
يتم اإلعتراف باإليرادام الناتجة عي توفير قدمام
البيانام والمعلومام عندما تقوم الشركة بتقديـم
القدمة ويتوقف ذلك على طبيعة القدمة فإما أي
يعترف بها بحسب إجمالي مبلغ الفاتورة الصادرة
للعميل أو بمبلغ القصم المستحق مقابل تيسير
القدمة .اي الدقل الناتج عي توفير قدمام
المحتوى ،يتم اإلعتراف به على أساس الصافي
لتسجيل حصتها مي الدقل.

طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية
تقدم الشركة هواتف مدعومة لعمالئها ،ويتطلب المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  15مي الشرﮐام تقصيص سعر المعاملة
لكل التوام أداء محدد في العقد علی أساس سعر البيع المستقل
النسبي ،وسيؤدي ذلك إلى ويادة كبيرة في إيرادام الهواتف
المدعومة مقدما ،ووجود فارق بيي اإليرادام المفصح عنها
والمبالغ المفوترة ،وتقفيض متوسط إيرادام كل مستقدم للقدمام
الجارية.
تبرم الشركة عقود مع العمالء ممي لهم قصائص مماثلة.
وبموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،15يمكي للشركة
أي تقتار تطبيق المعيار على محفظة مي العقود أو التوامام األداء
ذام القصائص المماثلة إذا كانم النتيجة ال تقتلف جوهرياعي
محاسبة العقد تلو العقد مي قالل:
تقييم البنود التي تشكل محفظة مع مراعاة ،على سبيل
•
المثال ،أثر مقتلف العروض ،والفترام الومنية ،والمواقع
الجغرافية وتعديالم العقود؛
التقييم الدوري ما إذا كاي نهج المحفظة يعطي نتيجة
•
مقتلفة بشكل مادي؛
ممارسة التقدير االجتهادي لتحديد متى يكوي نهج
•
المحفظة مناسبا ،بما في ذلك النظر فيما إذا كانم أي اتفاقيام
قاصة بالعميل مستحقة.
تقدم الشركة حقوق الترقية ال أمبكرة للقدمام اإلضافية .ويتطلب
ذلك مي الشركة تحديد المحاسبة ،بما في ذلك ما إذا كاي قد جرى
منح العميل حق مادي ،إذا كاي للحق أثر في سعر المعاملة أو إذا
كاي تعديل طريقة المحاسبة ينطبق أو إذا كانم المبالغ المتناول
عنها تمثل حافوا إلبرام عقد جديد .ويأمثل الحق المادي قيار
الحصول على سلع أو قدمام إضافية بسعر ال يوافق سعر البيع
المستقل للسلعة أو القدمة ،ويعتبر بمثابة التوام أداء منفصل.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -5التغير في السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 15اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء" (تتمة)
نوع المنتج /
الخدمة
اإليرادام مي
االتصاالم
المتنقلة

طبيعة  ،وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء ،
وشروط الدفع الهامة

طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية
حتى إذا لم تكي القصومام المتعلقة باالحتفاظ بالعميل منصوص
عليها صراحة في العقد ،فإي الممارسة التجارية المتعارف عليها
يمكي أي تعني أي اإلعتبار الثابم متغير في جوهره .وبدال مي
ذلك ،يمكي النظر إلى هذه القصومام على أنها تعديالم في العقد.
يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15تقييما لتحديد ما إذا
كاي القصم تعويض نقدي متغير أم تعديل للعقد .وسيتطلب ذلك
تقديرا اجتهاديا وقد يؤثر في توقيم تسجيل اإليرادام .يتطلب
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15تقييم ما إذا كانم العروض
الترويجية للعمالء الحالييي هي تعديالم على عقود أو معامالم
تسويقية وكذلك تحديد العمليام واألنظمة القادرة على تتبع جميع
القصومام واإلمتياوام والعروض الترويجية الممنوحة للعمالء
ورصدها.

يتم تقديم الحوافو للعمالء كجوء مي العروض
الترويجية .عند تقديـرررررررم مثل هذه الحوافو في
سرررررياق العرض الذي يتضرررررمي موايا أقرى،
فإي اإليراد الذي يمثل القيمة العادلة للحافو
والمرتبط بررالموايررا األقرى المقرردمررة للعميررل
كجوء مي العرض نفسرررره ،يؤجل ويعترف به
طبقررا لوفرراء الشرررررررركررة اللتوامرراتهررا المتعلقررة
بالحافو .وفيما يقص العروض التي تتضررمي
أكثر مي ميوة ،فإي قيمة العرض تووع على
كل ميوة بناء على القيمة العادلة لكل عنصرررر
منفردا .تقوم الشركة بصفة عامة بتحديد القيم
العادلة للعناصررر المنفردة طبقا لألسررعار التي
يتم عندها بيع كل ميوة على أساس مستقل.

وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،15سيجرى تأجيل بعض
التكاليف اإلضافية ال أمتكبدة في الحصول على عقد مع عميل وفق
بياي المركو المالي ويجرى إطفاؤها حيث يأسجل اإليراد بموجب
العقد ذي الصلة .وسيؤدي ذلك بشكل عام إلى تسجيل مبالغ بعض
العموالم المستحقة لتجار الغير في وقم الحق .غير أي الشركة
قد تقتار إطفاء تكاليف شراء العقد إذا كانم فترة إطفاء األصل
الناتج سنة واحدة أو أقل.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -5التغير في السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

األدوات المالية -المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9ةاألدوام الماليةة محل معيار المحاسبة الدولي رقم  - 39األدوام المالية :اإلعتراف والقياس
ويبدأ تفعيلة مي الفترة السنوية التي تبدأ في  1يناير  2018أو بعدها .ويؤثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على تصنيف األصول
والقصوم المالية وقياسها وإنقفاض قيمة األصول المالية ومحاسبة التحوط .ويرتبط األثر األولي للشركة بوضع مقصص للقسائر
اإلئتمانية المستقبلية المتوقعة مقابل أصولها المالية وكذلك بمتطلبام بعض اإلفصاحام اإلضافية.
طبقم الشركة هذا المعيار إعتبارا مي تاريخ سريانه في  1يناير  ،2018كما تم تطبيقه بأثر رجعي مع تسجيل األثر التراكمي لتطبيق
هذا المعيار مبدئيا بإعتبارة تعديل على الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة اعتبارا مي  1يناير .2018
يلقص الجدول التالي تأثير االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على الرصيد االفتتاحي لالحتياطيام واألرباح المبقاة
(لالطالع على بياي طريقة التحويل  ،انظر أدناه).
المبلغ
بآالف الرياالت السعودية

عجز متراكم

تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
ذمم مدينة وتجارية أخرى
صافي التأثير في  1يناير 2018

8,130
8,130

فيما يلي تفاصيل السياسام المحاسبية المهمة الجديدة وطبيعة التغييرام وتأثيرها في السياسام المحاسبية السابقة.

تصنيف األصول والخصوم المالية وقياسها
يحتفظ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9إلی حد ﮐبير بالمتطلبام الحالية في معيار المحاسبة الدولي رقم  39لتصنيف القصوم
المالية وقياسها .ومع ذلك ،يستبعد هذا المعيار الفئام السابقة ضمي معيار المحاسبة الدولي  39لغرض األصول المالية المحتفظ بها
حتى تاريخ اإلستحقاق  ،والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع.
لم يكي لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9تأثيرا كبيرا على السياسام المحاسبية للشركة المتعلقة بالقصوم المالية واألدوام
المالية المشتقة (لالطالع على المشتقام التي تستقدم كأدوام تحوط ،أنظر أدناه).
يرد أدناه تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على تصنيف األصول المالية وقياسها.

االعتراف األولي باألصول المالية
وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9تأصنف األصول المالية عند التسجيل األولى ،على النحو المقاس وفق :التكلفة المطفاة؛ أو
القيمة العادلة مي قالل الدقل الشامل اآلقر ،أو القيمة العادلة مي قالل الربح أو القسارة .يستند تصنيف األصول المالية بموجب المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  9عموما إلى نموذج العمل الذي جرى فيه إدارة األصل المالي وقصائص التدفقام النقدية التعاقدية.
يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفاة اذا استوفى الشرطيي التالييي ،ولم يتم تقصيصها بالقيمة العادلة مي قالل الربح أو القسارة:
– االحتفاظ باألصل ضمي نموذج أعمال يهدف الى اإلحتفاظ باألصول مي أجل تحصيل التدفقام النقدية التعاقدية;
– تنشأ عي الشروط التعاقدية لألصل المالي ،تدفقام نقدية في تواريخ محددة ،والتي تتمثل فقط في دفع المبلغ األصلي والفائدة المستحقة
عليه.
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تصنيف األصول والخصوم المالية وقياسها

(تتمة)

يأقاس استثمار الديي بالقيمة العادلة مي قالل الدقل الشامل اآلقر في حالة استيفائه لكل مي الشرطيي التالييي ،ولم يجري تقصيصه
بالقيمة العادلة مي قالل الربح أو القسارة:
– اإلحتفاظ باألصل ضمي نموذج أعمال يأحقق هدفه مي تحصيل كل مي التدفقام النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية؛و
– تنشأ عي الشروط التعاقدية لألصل تدفقام نقدية في تواريخ محددة ،والتي تتمثل فقط في دفع المبلغ األصلي والفائدة المستحقة.
عند التسجيل المبدئي لالستثمار في أسهم الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة ،قد تقتار الشركة بال رجعة عرض التغيرام الالحقة في
القيمة العادلة لالستثمار في الدقل الشامل اآلقر .يتم هذا االقتيار على أساس االستثمار عي طريق االستثمار باالستثمار.
تأقاس جميع األصول المالية غير المصنفة المقاسة بالتكلفة المطفاة أو القيمة العادلة في الدقل الشامل اآلقر كما هو مبيي أعاله بالقيمة
العادلة مي قالل الربح والقسارة .يشمل ذلك جميع األصول المالية المشتقة .عند التسجيل األولي ،يجوو للشركة بال رجعة أي تأحدد
أصال ماليا يفي بالمتطلبام المفترض قياسها بالتكلفة المطفاة أو القيمة العادلة في الدقل الشامل اآلقر كما في القيمة العادلة مي قالل
الربح والقسارة إذا أدى القيام بذلك إلى استبعاد عدم المطابقة المحاسبية أو التقليل منها والذي قد ينشأ بطريقة أقرى.
يأقاس األصل المالي (ما لم يكي ذمم تجارية مدينة دوي عنصر تمويل مهم يأقاس مبدئيا بسعر المعاملة) مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليه،
بالنسبة لبند لم يأدرج في القيمة العادلة مي قالل الربح والقسارة ،تكاليف المعامالم التي يمكي عووها مباشرة إلى االستحواذ عليها.

قياس الالحق لألصول المالية.
األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تأقاس هذه األصول بالقيمة العادلة في وقم الحق .تأسجل األرباح والقسائر الصافية ،بما في ذلك أي فوائد أو إيرادام توويعام أرباح،
في األرباح أو القسائر.

أصول مالية بالتكلفة المطفأة
تأقاس هذه األصول الحقا بالتكلفة المطفاة باستقدام طريقة الفائدة الفعلية .تأقفض التكلفة المطفاة عي طريق انقفاض قيمة القسائر (انظر
االيضاح أدناه) .يأسجل دقل الفائدة وصرف العمالم األجنبية والمكاسب والقسائر واالنقفاض في القيمة في األرباح والقسائر .يأسجل
أي مكسب أو قسارة بشأي اإلستبعاد في األرباح أو القسائر.

استثمارات الديون بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر
تأقاس هذه األصول الحقا بالقيمة العادلة .تأسجل إيرادام الفوائد المحتسبة باستقدام طريقة الفائدة الفعلية ومكاسب وقسائر صرف العمالم
األجنبية واإلنقفاض في قيمة األرباح أو القسائر .تأسجل المكاسب والقسائر الصافية األقرى في الدقل الشامل اآلقر .عند اإلستبعاد،
يأعاد تصنيف المكاسب والقسائر المتراكمة في الدقل الشامل اآلقر إلى قائمة األرباح أو القسائر.

استثمارات أسهم الملكية بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر
تأقاس هذه األصول الحقا بالقيمة العادلة .تأسجل توويعام األرباح باعتبارها دقل في الربح أو القسارة ما لم تكي توويعام األرباح تأمثل
بوضوح إسترداد جوء مي تكلفة اإلستثمار .تأسجل المكاسب والقسائر الصافية األقرى في الدقل الشامل اآلقر ولم يأعاد تصنيفها إطالقا
إلى قائمة األرباح أو القسائر.
يتعلق أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على القيم الدفترية لألصول المالية في  1يناير  2018فقط بمتطلبام انقفاض
القيمة الجديدة على النحو الموضح أدناه.
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األدوات المالية -المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( 9تتمة)
انخفاض قيمة األصول المالية
يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9نموذج ةالقسارة المتكبدةة في معيار المحاسبة الدولي رقم  39بنموذج ةقسارة االئتماي
المتوقعةة .ينطبق نموذج انقفاض القيمة الجديد على األصول المالية التي تأقاس بالتكلفة المطفاة وأصول العقود واستثمارام الديي بالقيمة
العادلة في الدقل الشامل اآلقر ولكي ال ينطبق على االستثمارام في أدوام األسهم .وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9تأسجل
قسائر االئتماي قبل معيار المحاسبة الدولي رقم .39
تتكوي األصول المالية بالتكلفة المطفاة مي الذمم التجارية المدينة والنقد وما يأعادله والذمم المدينة األقرى.
تأقاس مقصصام القسارة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9وفق أي مي األسس التالية:
– قسائر االئتماي المتوقعة لمدة  12شهرا :وهي قسائر اإلئتماي المتوقعة الناتجة عي حاالم تقصير محتملة في غضوي  12شهرا مي
تاريخ اإلبالغ.
– قسائر اإلئتماي المتوقعة على مدى فترة اإلئتماي :وهي قسائر اإلئتماي المتوقعة التي تنشأ جراء جميع حاالم التقصير المحتملة
على مدار مدة األداة المالية المتوقعة.
تقيس الشركة مقصصام القسارة بمبلغ يساوي قسائر اإلئتماي المتوقعة على مدى فترة اإلئتماي ،باستثناء ما يلي ،والتي تقاس
باعتبارها قسائر ائتماي متوقعة لمدة  12شهرا:
– سندام الديي التي تحددم بأي لديها مقاطر ائتمانية منقفضة في تاريخ اإلبالغ.
– سندام الديي واألرصدة البنكية األقرى التي لم توداد مقاطر اإلئتماي لها (أي مقاطر التقصير التي تحدث على مدار الفترة المتوقعة
لألداة المالية) ويادة ملحوظة منذ التسجيل األولي.
اقتارم الشركة قياس مقصصام القسارة للذمم التجارية المدينة وأصول العقود بمبلغ يساوي قسائر اإلئتماي المتوقعة على مدى فترة
اإلئتماي.
عند تحديد ما إذا كانم مقاطر اإلئتماي لألصل المالي قد اودادم ويادة ملحوظة منذ التسجيل األولي وعند تقدير قسائر اإلئتماي المتوقعة،
تضع الشركة في اعتبارها المعلومام المعقولة والقابلة للدعم التي تكوي ذام صلة ومتوفرة دوي تكلفة ال حاجة لها أو مجهود مضني.
ويشمل ذلك المعلومام والتحليالم الكمية والنوعية على حد سواء ،استنادا إلى القبرة التاريقية والتقييم اإلئتماني المدروس للشركة بما
في ذلك المعلومام التطلعية المستقبلية.
تفترض الشركة ويادة مقاطر اإلئتماي على األصل المالي ويادة ملحوظة إذا تجاووم مدة استحقاقها أكثر مي  30يوما .تعتبر الشركة
أي األصل المالي يكوي في حالة تقصير عندما:
– يكوي مي غير المحتمل أي يدفع المقترض التواماته اإلئتمانية إلى الشركة بالكامل ،دوي لجوء الشركة إلى إجراءام مثل التحقق مي
الضماي (إذا كاي أمحتفظ به) ،أو
– يتجاوو تاريخ األصل المالي أكثر مي  90يوما بعد اإلستحقاق.
تتمثل الفترة القصوى التي تؤقذ في اإلعتبار عند تقدير قسائر اإلئتماي المتوقعة في الفترة التعاقدية القصوى التي تتعرض فيها الشركة
لمقاطر اإلئتماي.
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األدوات المالية -المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
انخفاض قيمة األصول المالية

(تتمة)

(تتمة)

قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة
تأمثل قسائر اإلئتماي المتوقعة تقديرا مرجحا الحتمالية قسائر اإلئتماي .تأقاس قسائر اإلئتماي على أنها القيمة الحالية لجميع العجووام
النقدية (أي الفرق بيي التدفقام النقدية المستحقة للكياي وفقا للعقد والتدفقام النقدية التي تتوقع الشركة تلقيها).
تأقصم قسائر اإلئتماي المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.

أصول مالية ذات قيمة إئتمانية منخفضة
تقيمم الشركة في كل تاريخ للتقارير ما إذا كانم القصوم المالية المدرجة بالتكلفة المطفاة وسندام الديي بالقيمة العادلة في الدقل الشامل
اآلقر ذام قيمة إئتمانية منقفضة .يكوي األصل المالي ذو قيمة إئتمانية منقفضة عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقام
النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.

عرض انخفاض القيمة
تأقصم مقصصام القسائر لألصول المالية ال أمقاسة بالتكلفة المطفاة مي إجمالي القيمة الدفترية لألصول.
تأعرض قسائر اإل نقفاض في القيمة المتعلقة بالذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األقرى ،بما في ذلك أصول العقود على حدة في
مصاريف التوويع والتسويق.

الغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية
يتم استبعاد الموجودام المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقام النقدية مي الموجودام المالية أو عندما يتم تحويل الموجودام
المالية وتحويل ﮐافة المقاطر والمﮐافام .يتم استبعاد االلتوامام المالية عند إطفاءها أو سدادها أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها.

تصنيف وقياس المطلوبات المالية
بما أي المحاسبة القاصة بالقصوم المالية تظل إلى حد كبير كما هي في إطار المعيار الدولي للتقارير المالية  9مقارنة مع معيار
المحاسبة الدولي  ، 39فإي المطلوبام المالية للشركة لم تتأثر باعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9؛ ومع ذلك  ،يتم
اإلفصاح عي السياسة المحاسبية أدناه إلستكمالها.
يتم قياس المطلوبام المالية مبدئيا بالقيمة العادلة  ،وعندما ينطبق ذلك  ،يتم تعديلها لتﮐاليف المعاملة ما لم تقم الشرﮐة بتحديد التوام
مالي بالقيمة العادلة مي قالل الربح أو القسارة
بعد ذلك  ،يتم قياس المطلوبام المالية بالتكلفة المطفأة باستقدام طريقة الفائدة الفعالة فيما عدا المشتقام والمطلوبام المالية المحددة
بالقيمة العادلة مي قالل الربح أو القسارة ،والتي تدرج الحقا بالقيمة العادلة مع اإلعتراف بالربح أو القسارة في قائمة األرباح أو
القسائر (بقالف األدوام المالية المشتقة التي تم تحديدها و تفعيلها كأدوام تحوط).
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التحوط
مشتقات األدوات المالية
تستقدم الشرﮐة السياسام المحاسبية نفسها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ، 39تقوم الشركة باستقدام مشتقام األدوام المالية للتحوط
مي مقاطر أسعار الفائدة على األسعار العائمة لتسهيل المرابحة المشترك .تستقدم الشركة مشتقام األدوام المالية لتحوط التدفقام النقدية
مي مقاطر أسعار الفائدة وفقا للسياسام المعتمدة وبما يتناسب مع استراتيجية إدارة المقاطر للشركة .ال تستقدم الشركة مشتقام األدوام
المالية ألغراض المضاربة .يتم قياس مشتقام األدوام المالية بالقيمة العادلة .إي الجوء الفعمال مي التغيرام في القيمة العادلة لهذه
المشتقام يتم اإلعتراف بها كاحتياطي تحوط في قائمة حقوق الملكية .إي األرباح والقسائرالمرتبطة بالجوء غير الف معال يتم اإلعتراف
بها مباشرة في قائمة قائمة األرباح أوالقسائروالدقل الشامل .إي األرباح والقسائرالتي تم اإلعتراف بها مبدئيا في احتياطي التحوط ،يتم
تحويلها إلى قائمة قائمة األرباح أوالقسائروالدقل الشامل في الفترة التي حدث فيها التأثيرعلى قائمة قائمة األرباح أوالقسائروالدقل
الشامل مي قبل البند المتحوط منه.

االنتقال
تأطبق التغييرام في السياسام المحاسبية الناتجة عي تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9بأثر رجعي ،باستثناء ما هو موضح
أدناه.
– حصلم الشركة على إعفاء بعدم إعادة صياغة المعلومام المقارنة للفترام السابقة فيما يتعلق بمتطلبام التصنيف والقياس (بما في
ذلك االنقفاض في القيمة) .تأسجل الفروق في القيم الدفترية لألصول والقصوم المالية الناتجة عي اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم  9في األرباح المحتجوة واإلحتياطيام كما في  1يناير  .2018بالتالي ال تعكس المعلومام المقدمة لعام  2017متطلبام المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  9بقالف معيار المحاسبة الدولي  39عموما.
– أ
طبمقم التقييمام التالية استنادا إلى الحقائق واألوضاع التي كانم موجودة في تاريخ التطبيق األولي.
تحديد نموذج العمل الذي يأحتفظ بموجبه باألصل المالي.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

 -6ممتلكات ومعدات
(بآالف الرياالت السعودية )
استبعادات  /تحويالت
إضافات

 1يناير 2018

 31ديسمبر 2018

التكلفة
تحسينات على المأجور

363,091

2,410

95

365,596

معدات شبكة االتصاالت

11,749,258

650,399

143,590

12,543,247

أنظمة وخوادم تقنية معلومات

598,139

36,365

8,223

642,727

أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية

176,039

6,394

-

182,433

سيارات ومعدات النقل األخرى

3,851

-

-

3,851

أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء

406,201

47,235

()181,013

272,423

13,296,579

742,803

()29,105

14,010,277

االستهالكات المتراكمة
تحسينات على المأجور

298,659

22,812

-

321,471

معدات شبكة االتصاالت

5,822,272

1,037,413

()405

6,859,280

أنظمة وخوادم تقنية معلومات

513,352

41,866

()54

555,164

أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية

128,482

19,472

-

147,954

سيارات ومعدات النقل األخرى

3,778

16

-

3,794

6,766,543

1,121,579

()459

7,887,663

القيمة الدفترية

6,122,614

6,530,036

ﺨالل الﺴﻨة الﻤﻨﺘهﻴة في  31دﻴﺴﻤﺒر  ، 2018ﺒلغم اإلﺴﺘﺜﻤارام الرأسمالية اللشركة  1,924ﻤلﻴوي رﻴال ﺴعودي ( 31دﻴﺴﻤﺒر :2017
 642ﻤلﻴوي رﻴال ﺴعودي) قالل السنة  ،قامم الشركة بإستبعاد موجودام بقيمة دفترية صافية قدرها  286ألف لاير سعودي (31
ديسمبر  730 :2017ألف لاير سعودي) مما أدى إلى تحقيق ربح ( /قسارة) مي بيع ممتلكام وآالم ومعدام بقيمة  165ألف لاير
سعودي ( 31ديسمبر  450 :2017ألف لاير سعودي) .قالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ، 2018بلغم مصروفام االستهالك
واإلطفاء  1.790مليوي لاير سعودي ( 31ديسمبر  1.614 :2017مليوي لاير سعودي).
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -6ممتلكات ومعدات (تتمة)
 1يناير 2017
التكلفة
تحسينات على المأجور
معدات شبكة االتصاالت
أنظمة وخوادم تقنية معلومات
أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية
سيارات ومعدات النقل األخرى
أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء

(بآالف الرياالت السعودية )
استبعادات  /تحويالت
إضافات

345,547
10,885,539
562,095
160,998
3,778
830,033

8,626
699,709
24,768
15,041
73
()209,985

8,918
164,010
11,276
()213,847

12,787,990

538,232

()29,643

 31ديسمبر 2017
363,091
11,749,258
598,139
176,039
3,851
406,201
13,296,579

االستهالكات المتراكمة
تحسينات على المأجور

273,648

25,011

-

298,659

معدات شبكة االتصاالت

4,928,444

921,531

()27,703

5,822,272

أنظمة وخوادم تقنية معلومات

467,227

46,149

()24

513,352

أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية

108,906

19,576

-

128,482

سيارات ومعدات النقل األخرى

3,770
5,781,995

8
1,012,275

()27,727

القيمة الدفترية

7,005,995

3,778
6,766,543
6,530,036

-7

موجودات غير ملموسة
 1يناير 2018

التكلفة
رسم الترخيص

*

رخص برامج حاسوبية
حقوق االستخدام
عالمة تجارية
الطيف الترددي

**

***

اإلطفاء المتراكم
*
رسم الترخيص
رخص برامج حاسوبية
حقوق االستخدام
الطيف الترددي
القيمة الدفترية

إضافات

(بآالف الرياالت السعودية )
 31ديسمبر 2018
استبعادات /تحويالت

23,364,230

-

-

23,364,230

362,393
689,852
7,500
24,423,975

47,277
428,191
705,716
1,181,184

18,786
9,574
28,360

428,456
1,127,617
7,500
705,716
25,633,519

8,341,849
269,802
112,740
8,724,391
15,699,584

517,134
39,989
64,279
47,047
668,449

-
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8,858,983
309,791
177,019
47,047
9,392,840
16,240,679

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -7موجودات غير ملموسة (تتمة)

 1يناير 2017
التكلفة
رسم الترخيص
رخص برامج حاسوبية
**
حقوق استخدام
عالمة تجارية
*

23,364,230
303,177
690,066
7,500
24,364,973

إضافات
58,031
()214
57,817

(بآالف الرياالت السعودية )
 31ديسمبر 2017
استبعادات /تحويالت
1,185
1,185

23,364,230
362,393
689,852
7,500
24,423,975

اإلطفاء المتراكم
*

رسم الترخيص
رخص برامج حاسوبية
حقوق استخدام

7,824,729
229,978
68,015
8,122,722

القيمة الدفترية

16,242,251

517,120
39,824
44,725
601,669

-

8,341,849
269,802
112,740
8,724,391
15,699,584

مصاريف الترخيص
بموجب القرارام الووارية رقم  176بتاريخ  25جمادى األولى 1428هــ (الموافق  11يونيو  )2007ورقم  357بتاريخ  28ذو الحجة
1428هــ (الموافق  7يناير  ،)2008والمرسوم الملكي رقم  /48م بتاريخ  26جمادى األولى 1428هـ (الموافق  12يونيو  )2007تم
منح الشركة الترقيص كمشغل ثالث لقدمام الهاتف الجوال في المملكة العربية السعودية لمدة  25سنة مقابل  22.91مليار لاير سعودي.
وتشمل رسوم الترقيص أيضا على مبلغ يعادل  449.18مليوي لاير سعودي لتمويل التكاليف المتعلقة بها وتم رسملتها كجوء مي تكلفة
الترقيص وفقا للمعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية في ذلك الوقم.
بناء على األمر السامي بتاريخ  30ذي الحجة  1437هــ (الموافق  1أكتوبر  )2016الذي تم اإلعالي عنه مي قبل هيئة السوق المالية
بتاريخ  01محرم  1438هـ (الموافق  2أكتوبر  )2016والذي وجه لهيئة االتصاالم وتقنية المعلومام ( )CITCللتنسيق مع شركة
االتصاالم المتنقلة السعودية (ويي) لتمديد ترقيصها لمدة  15سنة إضافية ،لتصل الفترة المتبقية الى  32سنة تنتهي في  21ربيع األول
 1469هـ (الموافق  18يناير .)2047

حقوق االستخدام الغير قابلة لإللغاء
يتعلق هذا البند بحق استقدام جوء مي سعة كابالم النقل األرضي أو البحري الذي تم منح حق استقدامه لفترة محددة .يتم اإلعتراف
بحقوق اإلستقدام غير القابلة لإللغاء بالتكلفة كأصل عندما يكوي لدى الشركة الحق المحدد غير القابل لإللغاء إلستقدام جوء مي األصل
المعني ،التي تتكوي عموما مي األلياف البصرية أو أصول النطاق العريض  ،وتمتد فترة حق اإلستقدام ألغلبية العمراإلنتاجي لألصل
المعني .ويتم إطفاؤها بطريقة القسط الثابم على الفترة المتوقعة لإلستقدام أو فترة العقد ،أيهما أقصر والتي تتراوح عادة ما بيي  10الى
 20عاما.

الطيف الترددي
يتم اإلعتراف بالطيف بسعر القصم باستقدام طريقة الفائدة الفعالة ويتم إهالكه على أساس القسط الثابم .يتم تسجيل ورسملة مبلغ االلتوام
المتعلق بالطيف الترددي الذي تم رسملته تحم الموجودام غير الملموسة ضمي المطلوبام األقرى غير المتداولة.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -8مخزون
( بآالف الرياالت السعودية )
2017
2018
234,109
122,379
3,461
3,653

أجهزة هاتف وملحقاتها
شرائح هاتف جوال
بطاقات إعادة شحن مسبقة الدفع
أخرى
يخصم :مخصص المخزون بطيء الحركة
تكلفة المخزون المعترف بها كمصروف

2,892
1,704
242,166
()19,161
223,005

1,239
1,369
128,640
()24,681
103,959

757,280

286,383

 -9ذمم مدينة وتجارية أخرى
(بآالف الرياالت السعودية )
2017
2018

ذمم تجارية مدينة
يخصم :مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
ذمم تجارية مدينة صافي
دفعات مقدمة للموردين
إيجار مدفوع مقدما ً
دفعات مقدمة لخطوط النقل ووصالت األلياف

1,864,749
()764,822
1,099,927
470,770
290,778
55,957

1,954,047
()625,773
1,328,274
818,536
235,407
59,152

ذمم مدينة أخرى

98,210

49,371

2,015,642

2,490,740

ذمم تجارية مدينة
يبلغ متوسط فترة اإلئتماي على مبيعام السلع والقدمام  30يوما .وباألقذ بنموذج قسارة اإلئتماي المتوقعة باإلعتبارال يتم إحتساب أية
فوائد على الذمم التجارية المدينة .وتعترف الشركة بمقصص الديوي المشكوك في تحصيلها على أساس عمر الديي والذي يويد عندما
يصبح المدينيي أكثر تأقر حيث تشير التجارب السابقة أي احتمال استرداد المبالغ قابلة للتحصيل تنقفض كلما واد تأقرالمبلغ .
تنفذ الشركة إجراءام فحص االئتماي قبل منح االئتماي للعمالء الجدد .يتم مراجعة هذه اإلجراءام وتحديثها بشكل مستمر .ولم تحدث
أي تغييرام على هذه اإلجراءام عي السنة السابقة.
يمثل اثنيي مي المدينيي  ٪14مي إجمالي رصيد الذمم التجارية المدينة للشركة .ال يوجد عمالء آقريي الذيي يشكلوي أكثر مي  ٪10مي

إجمالي رصيد الذمم التجارية المدينة.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -9ذمم مدينة وتجارية أخرى (تتمة)
بلغم الذمم المدينة التجارية  454مليوي لاير سرررعودي ( 94 :2017مليوي لاير سرررعودي) قائمة في تاريخ التقارير التي كانم مسرررتحقة
والغير منصوص عليها  ،وفقا للسياسة ،ال توال تعتبر المبالغ قابلة لالسترداد ولم يكي هناك انقفاض ملحوظ في جودة االئتماي منذ منح
االئتماي في البداية.
عمر الذمم التجارية المتأخرة الغير مقدمة لـ
( بآالف الرياالت السعودية )
2017
2018
316,704
16,691
66,482
37,667
70,648
39,622

 60يوم الى  90يوم
 120يوم الى  180يوم
 180يوم الى  360يوم

453,834

93.980

لم تكي هناك مبالغ تتجاوو مدة استحقاقها أو مقفضة القيمة في تاريخ التقارير حيث أقفضم جودة االئتماي منذ منح االئتماي في البداية.
الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
( بآالف الرياالت السعودية )
2017
2018
625,773
565,863
154,180
63,504
()15,131
()3,594

الرصيد االفتتاحي
محمل خالل السنة
المبالغ المعادة خالل السنة
الرصيد الختامي

764,822

625,773

عند تحديد قابلية تحصررررريل الذمم التجارية المدينة ،تعتبر الشرررررركة أي أي تغيير في نوعية االئتماي للذمم التجارية المدينة مي تاريخ منح
االئتماي في البداية حتى نهاية الفترة المشررمولة بالتقرير .تركيو مقاطر االئتماي محدود ويرجع ذلك إلى حقيقة أي قاعدة عمالء الشررركة
كبيرة وليسم ذام صلة .ال تحتفظ الشركة بأي ضمانام على الذمم التجارية المدينة المتعثرة.
عمر الذمم التجارية المدينة منخفضة القيمة
( بآالف الرياالت السعودية )
2018
2017
4,086
1,855
9,493
9,417
21,995
21,335
729,248
593,166

 60يوم الى  90يوم
 120يوم الى  180يوم
 180يوم الى  360يوم
أكثر من  360يوم

764,822
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625,773

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

 -10النقدية وشبه النقدية
( بآالف الرياالت السعودية )
2017
2018
711
191
516,020
455,618
900,000
660,000
1,416,731
1,115,809

نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك
ودائع ألجل

تسررررررتثمر الشررررررركة جوءا مي الفائض النقدي في الودائع مع البنوك التجارية المحلية .إي معدل السررررررنوي للعموالم عي مدة الودائع في
 2018بلغم  ) ٪0.93 : 2017 ( ٪2.26إي إجمالي عوائد العموالم التي حصرررلم الشرررركة عليها قالل  2018بلغم  26.8مليوي
لاير سعودي (16.6 :2017مليوي لاير سعودي).

 -11رأس المال
يتكوي رأس مال الشركة كما في  31ديسمبر  2018مي  583,729,175 .سهم (  583,729,175 : 2017سهم ) وتبلغ القيمة
اإلسمية لكل سهم  10لاير سعودي.

 -12األدوات المالية المشتقة
دقلم الشركة في عقود مبادالم معدالم الربح المستحقة في عام  2023بلغم القيمة االسمية للعقد كما في  31ديسمبر  2018بقيمة
 2.980مليوي لاير سعودي ،وبلغم القيمة العادلة مبلغ سالب قدره  21.6مليوي لاير سعودي كما في ذلك التاريخ .يتراوح متوسط سعر
الفائدة الثابم المتعاقد عليه بيي  ٪1.55و .٪3جرى إدراج قسارة بقيمة 19مليوي لاير سعودي في الدقل الشامل اآلقر نتيجة لتحركام
القيمة العادلة المتعلقة بهذا التحوط .تأحدد القيمة العادلة لمبادالم أسعار الفائدة في نهاية مدة إعداد التقرير عي طريق حسم التدفقام النقدية
المستقبلية باستقدام المنحنيام في نهاية مدة إعداد التقرير ومقاطر االئتماي المتأصلة في العقد.

 -13القروض طويلة األجل
( بآالف الرياالت السعودية )
2018
4,837,087
2,269,160
3,179,998
()91,485
10,194,760
()2,526,633
7,668,127

تسهيل مرابحة مشترك – الجوء المتداول ()1-13
تسهيل ضماي إئتماي تصدير – الجوء المتداول ()2-13
تسهيل طويل األجل مي بنك الصيي الصناعي والتجاري ()3-13
قرض ووارة المالية ()4-13
يقصم تكلفة ترتيب القروض
يقصم الجوأ المتداول ضمي اإللتوامام المتداولة
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2017
5,965,541
35,935
2,264,223
2,609,888
()24,714
10,850,873
()6,169,722
4,681,151

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -13القروض طويلة األجل (تتمة)
 1-13تسهيل مرابحة مشترك
في  31يوليو 2013م ،قامم الشررركة بإعادة تمويل ة اتفاقية تمويل المرابحة ة  2009مع مجموعة مي البنوك والتي تشررمل مسررتثمري
تسررهيل المرابحة الحالييي لتمديد تاريخ إسررتحقاق تسررهيل المرابحة لفترة قمس سررنوام تنتهي في  30يونيو 2018م والتي كانم تسررتحق
في  31يوليو 2013م .ويبلغ رصرررريد أصررررل القرض  8.6مليار لاير سررررعودي ،الجوء باللاير السررررعودي يبلغ  6.3مليار لاير سررررعودي
والجوء بالدوالر األمريكي يبلغ  0.6مليار دوالر أمريكي ( 2.3مليار لاير سرررررررعودي) .وقد تم إعادة هيكلة اإلتفاقية بحيث يتم سرررررررداد
القرض بشكل تدريجي ،حيث يستحق  ٪25مي القرض قالل السنتيي الرابعة والقامسة مي مدة التسهيل كحد أدنى إلوامي ،فيما تستحق
الـ  ٪75المتبقية عند حلول تاريخ اإلستحقاق .قامم الشركة بسداد  2.7مليار لاير سعودي مي التسهيل وبلغ رصيد أصل القرض 5.9
مليار لاير سعودي في تاريخ االستحقاق .
في  5يونيو  2018قامم الشركة بإعادة تمويل ةاتفاقية تمويل المرابحةة  2013ومددم تاريخ اإلستحقاق لقمس سنوام إضافية تنتهي
في  29يونيو 2023م مع فترة سماح مدتها ثالث سنوام .و بلغ الرصيد الجديد أل صل القرض  5،9مليار لاير سعودي ،الجوء باللاير
السررعودي يبلغ  4،38مليار لاير سررعودي والجوء بالدوالر األمريكي يبلغ  0.42مليار دوالر أمريكي ( 1،575مليار لاير سررعودي) .و
عالوة على ذلك ،ت شتمل اإلتفاقية على تسهيالم رأس المال العامل يبلغ مجموعها  647،3مليوي لاير سعودي ،الجوء باللاير السعودي
يبلغ  476مليوي لاير سعودي  ،والجوء بالدوالر األمريكي البالغ  45،6مليوي دوالر أمريكي ( 171مليوي لاير سعودي) لمدة عاميي.
لم يتم إستعمال تسهيالم رأس المال العامل حتى االي.
إي مصرراريف التمويل كما هو محدد في ةاتفاقية تمويل المرابحةة تسررتحق بأقسرراط ربع سررنوية قالل قمس سررنوام .إي التسررهيل الجديد
مضموي جوئيا بموجب ضماي مي شركة اإلتصاالم المتنقلة ش.م.ك .ورهي بعض أسهم الشركة المملوكة بواسطة بعض المساهميي
المؤسسيي و التناول عي بعض العقود والذمم المدينة.
تلتوم الشركة بالتعهدام المالية الحالية للقرض.

قالل الربع الثالث مي عام  ، 2018قامم الشرﮐة بدفع مبلغ طوعي في وقم مبكر (الجوء باللاير السرررررررعودي 428.3 :مليوي لاير
سعودي  ،والجوء بالدوالر األمريﮐي 45.8 :مليوي دوالر أمريﮐي) بإجمالي مبلغ  600مليوي لاير سعودي.
قالل الربع الرابع مي عام  ، 2018قامم الشرﮐة بدفع مبلغ طوعي ثاي في وقم مبكر (الجوء باللاير السعودي 374.81 :مليوي لاير
سررعودي  ،والجوء بالدوالر األمريﮐي 40.05 :مليوي دوالر أمريﮐي) بإجمالي مبلغ  525مليوي لاير سررعودي(.راجع أيضررا ايضرراح
رقم )1
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -13القروض طويلة األجل (تتمة)

 2-13تسهيل ضمان إئتمان تصدير
في  20يونيو  2012م تم التوقيع على اتفاقية تسرررررهيل ضرررررماي ائتماي تصررررردير مؤلف مي جوئيي (أ و ب) يبلغ مجموعهما  325مليوي
دوالر أمريكي بيي الشررركة ،وبعض البنوك الدولية .إي هذا التسررهيل مضررموي مي قبل شررركة اإلتصرراالم المتنقلة ش.م.ك .وديي ثانوي
لتسهيل المرابحة .إي الغرض مي هذا التسهيل هو:
– تسديد مبالغ دائنة ألحد موردي الشركة التقنييي.
– تمويل المويد مي القطط التوسعية الجديدة المقدمة مي نفس المورد التقني.
قامم الشررركة باسررتقدام الجوء أ مي القرض ( 155مليوي دوالر أمريكي) بالكامل ،كما وقامم باسررتقدام  98مليوي دوالر أمريكي مي
 170مليوي دوالر أمريكي مي الجوء ب .تم إلغاء الجوء المتبقي مي الجوء ب غير المستقدم قالل الربع األول لعام 2013م.
إي مصرراريف التمويل كما تم ذكرها في اتفاقية التسررهيل تسررتحق على أقسرراط نصررف سررنوية على مدة القرض وعلى اسرراس LIBOR
(سرررعر الفائدة بيي البنوك في لندي) باإلضرررافة الى الهامش المتفق عليه .إي سرررداد القرض سررريتم على دفعام نصرررف سرررنوية لمدة قمس
سرررنوام تبدأ بشرررهر يوليو 2012م للجوء أ مي القرض (إجمالي  155مليوي دوالر أمريكي) وتبدأ بشرررهر يوليو 2013م للجوء ب مي
القرض (إجمالي  98مليوي دوالر أمريكي) .كما في  31ديسرررمبر 2017م تم سرررداد ثمانية عشرررر ( 31ديسرررمبر 2016م :سرررتة عشرررر)
أقساط بالكامل.
كما في  31يناير 2018م تم سداد التمويل بالكامل ( 31ديسمبر 2017م :ثمانية عشر أقساط بالكامل).

 3-13تسهيل طويل األجل من بنك الصين الصناعي والتجاري
في  15أغسررطس 2016م وقعم الشررركة اتفاقية تمويل تجاري جديد طويل األجل بمبلغ  2.25مليار لاير سررعودي ،وتمتد لفترة عاميي
قابلة للتمديد لعام إضرافي وتسردد عند اإلسرتحقاق ،التمويل التجاري الجديد تم توقيعه مع بنك الصريي الصرناعي والتجاري (اندسرتلاير آند
كوميرشرررررل بانك أوف تشررررراينا) السرررررتبدال اإلتفاقية القائمة مع تحالف بنكي ،هذه اإلتفاقية الجديدة تحمل تكاليف تمويلية أقل مي القرض
القائم ،اي مصررراريف التمويل على اسررراس ( LIBORسرررعر الفائدة بيي البنوك في لندي) باإلضرررافة الى الهامش المتفق عليه وتدفع على
أقسررراط ربع سرررنوية .اي التمويل مغطى بالكامل بضرررماي غير مشرررروط وغير قابل لإللغاء مي قبل شرررركة اإلتصررراالم المتنقلة الكويتية
ش.م.ك.
في  18مارس  2018م قامم الشركة بتمديد تاريخ اإلستحقاق النهائي إلى  8أغسطس .2019

 4-13قرض وزارة المالية
في عام  2013م ،قامم الشرررركة بتوقيع اتفاقية مع ووارة المالية السرررعودية لتأجيل دفعام مسرررتحقة للدولة عي السرررنوام السررربع القادمه
والمقدره بمبلغ  5.6مليار لاير سعودي .إي هذه المدفوعام المؤجله تحم هذه اإلتفاقيه تقضع لعمولة تجاريه مستحقه سنويا وباإلضافة
الى الهامش المتفق عليه ،و سيتم سداد المبالغ الم ستحقة على أق ساط مت ساوية تبدأ في يونيو 2021م .بلغ المبلغ المؤجل مي قبل ال شركة
كما في  31ديسمبر 2018م 2,898 :مليوي لاير سعودي (2.431 :2017مليوي لاير سعودي).
قالل الربع الثالث مي عام  ، 2018قامم الشركة بسداد  134مليوي لاير سعودي (رسوم الترقيص بنسبة  ٪1مي مدفوعام هيئة
االتصاالم وتقنية المعلومام المؤجلة بموجب قرض ووارة المالية) والتي تمثل المبلغ المستحق حتى ديسمبر .2017
قالل الربع الرابع  ،قامم الشركة بسداد رسوم الترقيص بنسبة  ٪1حتى سبتمبر .2018
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -14مبالغ مستحقة لألطراف ذات العالقة
( بآالف الرياالت السعودية )
2018
1,140,618
5,277,458
134,888
31,661
78
6,584,703

شركة االتصاالم المتنقلة ش.م.ك)1-14( .
شركة االتصاالم المتنقلة ش.م.ك)3-14( .
المساهموي المؤسسوي ()2-14
انفرا كابيتال لالستثمارام ()3-14
أطراف أقرى ذام عالقة

1-14

2017
937,293
4,836,833
134,888
31,098
3,013
5,943,125

شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.

تعلق هذا المبلغ بأتعاب اإلدارة الم ستحقة ويأ ستحق ألكبر م ساهم في ال شركة .يأعد هذا المبلغ غير م ضموي وبدوي فوائد وغير مقيد بأي
مدة سداد محددة وال يأسدد قبل تتحقيق بعض شروط تسهيل المرابحة المشترك المشار إليها في إيضاح .1-13

 2-14المساهمون المؤسسون
يتعلق هذا المبلغ برسوم التمويل المستحقة ويأستحق للمساهميي المؤسسيي للشركة .يأعد هذا المبلغ غير مضموي ويتضمي فوائد بأسعار
السوق وغير مقيد بأي مدة سداد محددة وال يأسدد قبل تتحقيق بعض شروط تسهيل المرابحة المشترك المشار إليها في إيضاح .1-13

3-14

شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك .وإنفرا كابيتال لإلستثمارات

ت أستحق هذه المبالغ للمساهميي ويتضمي فوائد بأسعار السوق .تأعد هذه المبالغ غير مضمونة وال يمكي سدادها قبل تتحقيق بعض شروط
تسهيل المرابحة المشترك المشار إليها في إيضاح  .1-13تتضمي هذه المبالغ الرسوم المالية المستحقة بقيمة 1.838مليوي لاير سعودي
(1.536 :2017مليوي لاير سعودي).

 -15مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
( بآالف الرياالت السعودية )
الرصيد االفتتاحي (معدل)
تكلفة القدمة الحالية
تكلفة الفائدة
المدفوعام
أكتواري (ربح)  /قسارة

2018
94,167
18,167
3,952
()17,998
()4,863

2017
75,323
17,687
3,766
()10,927
8,318

الرصيد القتامي

93,425

94,167

تم إجراء التقييم االكتواري األقير مي قبل لوكس االكتوارييي واالستشارام وأجريم باستقدام طريقة وحدة االئتماي المتوقعة.
وكانم االفتراضام الرئيسية المستقدمة ألغراض التقييم االكتواري على النحو التالي:
2018
%10الى %13
%4
%4.90

معدالم التناقص
ويادة الرواتب
معدل القصم

2017
%10الى %13
%7
%4.75

يتم إثبام جميع الحركام في التوامام مكافأة نهاية القدمة في الربح أو القسارة باستثناء المكاسب االكتوارية التي يتم إدراجها في الدقل
الشامل اآلقر.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -15مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين(تتمة)
( بآالف الرياالت السعودية )
2018
93,425
84,184
104,328
104,317
84,027

السيناريو األساسي
معدل الخصم :زيادة بنسبة ٪1
معدل الخصم :انخفاض بنسبة ٪1
معدل التصعيد للرواتب :زيادة بنسبة ٪1
معدل التصعيد للرواتب :انخفاض بنسبة ٪1

2017
94,167
84,693
105,340
105,315
84,541

 -16ذمم دائنة و تجارية أخرى
( بآالف الرياالت السعودية )
الرسوم الحكومية المستحقة
الذمم الدائنة التجارية
ذمم تجارية واالستحقاقام األقرى
اوراق دفع المستحقة
المستحقام المتعلقة بالموظفيي
ذمم دائنة ومستحقام أقرى

2018
1,477,380
1,117,312
574,353
397,225
81,006
457,221

2017
1,714,500
715,504
1,325,601
368,198
63,286
638,891

4,104,497

4,825,980

تتضمي الذمم الدائنة التجارية مبالغ مستحقة ألطراف ذام عالقة بمبلغ  32.3مليوي لاير سعودي ( 125.3 :2017مليوي لاير) مقابل
توفير قدمام اإلتصاالم لألطراف ذام العالقة.
ال يتم تحميل فوائد على الذمم الدائنة والتجارية .لدى الشركة سياسام إدارة المقاطر المالية لضماي دفع جميع الذمم الدائنة ضمي اإلطار
الومني لإلئتماي

 -17مساهمات نهاية الخدمة
دفعم الشركة مساهمام التقاعد لموظفيها السعودييي لعام  2018إلى المؤ سسة العامة للتأمينام االجتماعية  18مليوي لاير سعودي (:2017
 15مليوي لاير سعودي)

 -18اإليرادات
( بآالف الرياالت السعودية )
رسوم إستخدام
اشتراك
أخرى

2018
4,437,112
2,336,533
756,882

2017
4,471,412
2,672,942
161,468

7,530,527

7,305,822
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

 -19تكلفة اإليرادات والمبيعات
( بآالف الرياالت السعودية )
رسوم استخدام الشبكات األخرى
الرسوم الحكومية
أخرى

2018
739,762
331,799
1,034,407

2017
934,526
962,369
612,761

2,105,968

2,509,656

ترتبط الرسوم الحكومية بالرسوم السنوية للترقيص والمقابل المالي لتقديم القدمة تجاريا وذلك بناء على التوجيهيام الصادرة عي هيئة
االتصاالم وتقنية المعلومام ( ةالهيئةة)(.راجع أيضا إيضاح رقم )1

 -20مصاريف توزيع وتسويق
( بآالف الرياالت السعودية )

رواتب الموظفين واألعباء المتعلقة بها
مصاريف إيجار
إصالح وصيانة
رسوم اإلدارة والعالمات التجارية (إيضاح )14
مصروف ديون معدومة (إيضاح )9
ترددات الميكروويف
إعالنات
خطوط مستأجرة
منافع عامة
خدمات استشارات
أخرى

-21

2018
565,234
455,481
422,680
203,324
154,180
88,421
73,044
67,846
60,923
23,962
92,359

2017
551,685
484,326
457,037
52,722
63,504
100,790
110,530
94,049
55,883
17,432
80,235

2,207,454

2,068,193

مصاريف عمومية وادارية
( بآالف الرياالت السعودية )
2017
2018
102,344
88,136
86,895
87,441
6,052
21,921
12,560
13,289

رواتب الموظفين واألعباء المتعلقة بها
دعم انظمة والصيانة
رسوم قانونية واستشارية ومهنية
أخرى

207,851
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210,787

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

 -22رسوم التمويل
( بآالف الرياالت السعودية )
2017
2018
393,850
460,090
304,174
281,026
106,310
83,864
102,767
80,654
23,501
130
4,459
930,732
910,093

تسهيل المرابحة المشترك
أطراف ذام عالقة
بنك الصيي الصناعي التجارى
ووارة المالية
إلغاء القصم مي الطيف الترددي
تسهيالم ائتماي الصادرام

 -23إيرادات أخرى
( بآالف الرياالت السعودية )
2017
2018
3,536
()7,497
18,142
2,211
450
)
6,847
(
8,832
17,042
1,785

أرباح ( /قسائر) صرف العمالم األجنبية
الدقل مي المنح الحكومية
أرباح استبعاد ممتلكام وآالم ومعدام
الضريبة (غير)  /قابلة لالسترداد

 -24إيرادات التمويل
( بآالف الرياالت السعودية )
2017
2018
26,826
16,605

الدخل على ودائع ألجل

 -25مكونات الوعاء الزكوي
تتكوي العناصر الهامة المكونة للوعاء الوكوي التقريبـرررررررري للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018القاضعة إلى بعض التعديالم حسب أنظمة
مصلحة الوكاة والدقل مما يلي:

( بآالف الرياالت السعودية )
2017
2018
3,574,338
3,576,266
1,088,621
937,419
15,565,448
14,818,895
167,381
167,381
495,086
133,798
()6,122,614
()6,530,036
()16,240,679
()15,122,472
()531,122
()1,472,419
()2,549,871

حقوق المساهميي في بداية السنة
المقصصام في بداية السنة
قروض طويلة األجل ودفعام مقدمة مي المساهميي
مطلوبام أقرى غير متداولة
صافي الربح المعدل للسنة (انظر أدناه)
ممتلكام و معدام
الموجودام غير الملموسة
موجودام غير متداولة أقرى
الوعاء الزكوي التقريبي السالب للشركة

تأحتسب الوكاة الشرعية بواقع  %2.5مي الوعاء الوكوي التقريبي أو صافي الدقل المعدل ،أيهما أكثر
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -25مكونات الوعاء الزكوي (تتمة)
احتساب صافي الربح المعدل

صافي الخسارة للسنة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مقصص الديوي المشكوك في تحصيلها و مقصص مقووي بطيء الحركة
مقصصام أقرى

( بآالف الرياالت السعودية )
2017
2018
332,362
11,539
59,910
139,050
20,053
23,674
42,296

الوعاء الزكوي التقريبي السالب للشركة

495,086

133,798

وضع الربوطات الزكوية
أنهم الشركة وضعها الوكوي والضريبي حتى عام  2008وحصلم بموجب ذلك على شهادة الوكاة النهائية.
كما قدمم الشركة القوائم المالية واقرارام الوكاة لألعوام مي  2009حتى  2017حيث قامم بتسديد الوكاة والضريبة المستقطعة طبقا
لالقرارام المقدمة.
تلقم الشركة ،في  18رمضاي 1436هـ (الموافق  7يوليو 2015م) .قطاب مي مصلحة الوكاة والدقل بتقييم الربط الوكوي الضريبي
عي السنوام  2009حتى  2011حيث طالبم بموجبه بدفع مبالغ إضافية باجمالي  620مليوي لاير سعودي منها .352مليوي لاير
سعودي وكاة و267مليوي لاير سعودي ضريبة استقطاع باالضافة الى غرامة تأقير بما يعادل  %1عي كل  30يوم.
قامم ويي باإلستئناف امام اللجنة االبتدائية على هذه المطالبام بتاريخ  27أغسطس  ،2015الى أي تمكنم مي نقض كامل المبلغ القاص
بالوكاة البالغ  352مليوي لاير .كما تمكنم الشركة مي نقض  219مليوي لاير سعودي مي المبلغ المطلوب القاص بضريبة اإلستقطاع.
ولكي تتمكي ويي مي اإلعتراض أمام اللجنة االستئنافية الضريبية ،قامم باستكمال الشروط الشكلية المحددة في نظام ضريبة الدقل
السعودي ،وذلك بسداد الفواتير الصادرة مي الهيئة بمبلغ  48مليوي لاير سعودي بتاريخ  16نوفمبر  ،2017العائدة لضرائب االستقطاع.
كما أصدرم ويي ضماي بنكي بقيمة  43مليوي لاير سعودي مقابل غرامة التأقير المتوجبة على ضريبة اإلستقطاع.
بناء على ما ورد أعاله استلمم ويي الربط الوكوي المعدل للمبلغ المدفوع ،كما أنها تقدمم بإعتراضاتها أمام لجنة اإلستئناف الضريبي
على قرار اللجنة االبتدائية بتاريخ  19نوفمبر .2017
ال يوجد أي أثر مالي حيث أي الشركة لديها المقصصام الكافية لتغطية هذه المبالغ.

 -26ربح السهم
األرباح األساسية والمقفضة السهم على أساس الربح للسنة  332.36مليوي لاير سعودي ( 11.5 :2017مليوي لاير سعودي) مقسوما
على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة مي .)583.729.175 : 2017(.583.729.175
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

 -27األدوات المالية
إدارة رأس المال
تأدير الشركة رأسمالها للتأكد مي قدرتها على اإلستمرار بإعتبارها منشأة عاملة مع ويادة العائد للمساهميي مي قالل اإلستفادة المثلى مي
رصيد الديي وحقوق المساهميي .تظل االستراتيجية العامة للشركة دوي تغيير عي السنة السابقة.
يتكوي هيكل رأس مال الشركة مي الديي وحقوق الملكية التي تتكوي مي رأس المال واحتياطي التحوط والعجو المتراكم والقروض طويلة
األجل والمبالغ المستحقة لألطراف ذام العالقة.

فئات األدوات المالية

الموجودات المالية

( بآالف الرياالت السعودية )
2018
2017
1,416,731
1,115,809
1,198,137
1,377,645

النقد وما في حكمه
الذمم المدينة

المطلوبات المالية
21,475,193

التكلفة المطفاة

21,828,916

تأمثل مبالغ القروض والذمم المدينة والنقد واألرصدة لدى البنوك الحد األقصى للتعرض لمقاطر االئتماي في تاريخ التقرير.

مخاطر السوق
يأقصد بمقاطر السوق المقاطر التي تتعلق بتقلب قيمة األدوام المالية نتيجة للتغيرام في أسعار الفائدة في السوق أو سعر السوق نتيجة
للتغير في التصنيف االئتماني لجهة اإلصدار أو األداة والتغير في الشعور السائد في السوق وأنشطة المضاربة والعرض والطلب على
األوراق المالية والسيولة في السوق .ال تتعرض الشركة إال لمقاطر العمالم األجنبية ومقاطر أسعار الفائدة.

إدارة مخاطر العمالت األجنبية
تأجري الشركة التعامالم المقومة بالعمالم األجنبية المعومة مقابل اللاير السعودي وبالتالي تنشأ مقاطر تقلبام أسعار الصرف .ال يتم
التحوط لهذه المبالغ نظرا لكونها ليسم جوهرية للشركة.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -27األدوات المالية (تتمة)
فيما يلي القيم الدفترية للمطلوبام النقدية المقومة بالعملة األجنبية للشركة في نهاية مدة التقرير:

التفاصيل
الذمم الدائنة والتجارية األقرى
الذمم الدائنة والتجارية األقرى

التاريخ
2018
2017

العملة
األجنبية
اليورو
اليورو

مبلغ العملة
األجنبية
(باآلالف)
224
343

سعر الصرف
4.15
4.13

باأللف لاير
سعودي
929
1.416

إدارة مخاطر العمالت األجنبية
فيما يلي القيم الدفترية للموجودام النقدية المقومة بالعملة األجنبية للشركة في نهاية مدة التقرير:
التفاصيل 2018

النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه

التفاصيل2017

النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه

العملة األجنبية
اليورو
الجنية االسترليني

مبلغ العملة األجنبية
(باآلالف)
2,618
396

سعر الصرف
4.29
4.76

باأللف لاير سعودي
11,219
1,886
13,105

العملة األجنبية
اليورو
الجنية االسترليني

مبلغ العملة األجنبية
(باآلالف)
2,172
453

سعر الصرف
4.49
5.06

باأللف لاير سعودي
9,750
2,289
12,039

تحليل مدى حساسية العمالت األجنبية

تتعرض الشركة في الغالب لعملة أوروبا (اليورو) والمملكة المتحدة (الجنية االسترليني).
يأوضح الجدول التالي مدى الحساسية لويادة اللاير السعودي وانقفاضه بنسبة  ٪5مقابل العمالم األجنبية ذام الصلة .تأعد نسبة ٪5
معدل الحساسية ال أمستقدم عند اإلبالغ عي مقاطر العمالم األجنبية داقليا إلى موظفي اإلدارة العليا ويمثل تقييم اإلدارة للتغير المحتمل
المعقول في أسعار صرف العمالم األجنبية .ال يتضمي تحليل مدى الحساسية إال البنود النقدية المستحقة المقومة بالعملة األجنبية ويأعدل
نقلها في نهاية المدة لتغير بنسبة  ٪5في أسعار العمالم األجنبية .يشير الرقم الموجب أدناه إلى انقفاض الربح عندما يأعوو اللاير
السعودي بنسبة  ٪5مقابل العملة ذام الصلة وبالنسبة لضعف اللاير السعودي بنسبة  ٪5مقابل العملة ذام الصلة ،سيتأثر الربح تأثرا
مماثال وستظهر األرصدة أدناه بالسالب.
العملة
2018
اليورو
الجنية اإلسترليني

التأثير على الربح
باأللف لاير سعودي
562
94

العملة
2017
اليورو
الجنية اإلسترليني

التأثير على الربح
باأللف لاير سعودي
103
22
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -27األدوات المالية (تتمة)
إدارة مخاطر الفوائد والسيولة
تقع المسؤولية النهائية عي إدارة مقاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي وضع إطارا مناسبا إلدارة مقاطر السيولة إلدارة
متطلبام الشركة قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل ومتطلبام إدارة السيولة .تدير الشركة مقاطر السيولة مي قالل االحتفاظ باحتياطيام
كافية وتسهيالم مصرفية وتسهيالم االقتراض االحتياطي مي قالل مراقبة التدفقام النقدية المتوقعة والفعلية باستمرار ومطابقة مواعيد
استحقاق الموجودام والمطلوبام المالية .لم يطرأ أي تغيير في هذه االستراتيجية عي العام السابق.
تتعرض الشركة لمقاطر أسعار الفائدة ألي كيانام الشركة تقترض األموال بأسعار فائدة متغيرة .تأدير الشركة المقاطر باستقدام عقود
مبادلة أسعار الفائدة .تأقَيَّم أنشطة التحوط بانتظام لتتماشى مع تغيرام أسعار الفائدة وتحديد مدى اإلقبال على المقاطر بما يضمي التأكد
مي تطبيق استراتيجيام التحوط األكثر فعالية مي حيث التكلفة.
ترد تعرضررررام الشررررركة ألسررررعار الفائدة على الموجودام المالية والمطلوبام المالية مفصررررلة في قسررررم إدارة مقاطر السرررريولة مي هذا
اإليضاح
تحليل مدى حساسية سعر الفائدة
أحددم تحليالم مدى الحساسية الواردة أدناه على أساس التعرض ألسعار الفائدة لجميع األدوام غير المحوطة في نهاية مدة التقرير.
بالنسبة للمطلوبام ذام السعر المتغير ،يأعد التحليل بافتراض أي مبلغ المطلوبام القائمة في نهاية مدة التقرير كاي مستحقا للسنة كاملة.
تأستقدم عملية ويادة أو إنقاص  50نقطة أساس عند اإلبالغ عي مقاطر أسعار الفائدة داقليا إلى موظفي اإلدارة العليا ويمثل تقييم اإلدارة
للتغير المحتمل المعقول في أسعار الفائدة.
إذا بلغم أسعار الفائدة أعلى أو أقل مي  50نقطة أساس وظلم جميع المتغيرام األقرى ثابتة ،فإي ربح الشركة للسنة المنتهية في 31
ديسمبر  2018سينقفض أو يويد بمبلغ قدره  52,349,709لاير سعودي (  31ديسمبر  53,859,275 : 2017لاير سعودي ) .يعود
ذلك أساسا إلى تعرض المجموعة ألسعار الفائدة على القروض ذام المعدالم المتغيرة.
توضح الجداول التالية االستحقاق التعاقدي المتبقي للشركة لمطلوباتها المالية غير المشتقة بمدد سداد متفق عليها .أأعدَّم الجداول بناء
على التدفقام النقدية غير المقصومة للمطلوبام المالية استنادا إلى أقرب تاريخ يأطلب مي الشركة الدفع فيه.
خالل سنة
باأللف لاير
سعودي

التفاصيل
2018
الذمم الدائنة والتجارية
األقرى
المبالغ المستحقة لألطراف
ذام العالقة
المبالغ المستحقة لألطراف
ذام العالقة
القروض طويلة األجل
اإلجمالي

من سنة إلى
خمس سنوات
باأللف لاير
سعودي

سعر
الفائدة

أكثر من
خمس سنوات
باأللف لاير
سعودي

اإلجمالي
باأللف لاير
سعودي

بدوي فوائد

4,104,497

-

-

4,104,497

بدوي فوائد

-

1,144,322

-

1,144,322

-

3,466,665

-

3,466,665

2,250,000

4,834,568

2,898,493

9,983,061

6,354,497

9,445,555

2,898,493

18,698,545

حسب
السوق
حسب
السوق
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -27األدوات المالية (تتمة)
إدارة مخاطر الفوائد والسيولة (تتمة)

التفاصيل
2017
الذمم الدائنة والتجارية
األقرى
المبالغ المستحقة لألطراف
ذام العالقة
المبالغ المستحقة لألطراف
ذام العالقة
القروض طويلة األجل
اإلجمالي

من سنة إلى
خمس سنوات
باأللف لاير
سعودي

خالل سنة
باأللف لاير
سعودي

سعر
الفائدة

أكثر من
خمس سنوات
باأللف لاير
سعودي

اإلجمالي
باأللف لاير
سعودي

بدوي فوائد

4,825,980

-

-

4,825,980

بدوي فوائد

-

940,265

-

940,265

-

3,332,255

-

3,332,255

5,994,987

2,250,000

2,431,151

10,676,138

10,820,967

6,522,520

2,431,151

19,774,638

حسب
السوق
حسب
السوق

إدارة مخاطر االئتمان
تأشير مقاطر االئتماي إلى المقاطر التي تنتج عي تقلف الطرف المقابل عي التواماته التعاقدية مما يؤدي إلى قسارة مالية للشركة .تتكوي
التركيوام المحتملة لمقاطر االئتماي أساسا مي الذمم التجارية المدينة والمبالغ المستحقة مي األطراف ذام العالقة واالستثمارام النقدية
قصيرة األجل .يوضح اإليضاح  9تفاصيل اإلفصاح عي كيفية إدارة مقاطر االئتماي المتعلقة بالذمم التجارية المدينة .تأراقب المبالغ المستحقة
مي األطراف ذام العالقة ويجري تحديد مقصص ،عند الضرورة ،ألي مبالغ غير قابلة لالسترداد .ال توضع االستثمارام النقدية قصيرة
األجل إال لدى المصارف ذام التصنيف االئتماني العالي.

مخاطر السيولة
يأقصد بمقاطر السيولة المقاطر التي تواجه أي مؤسسة نتيجة لها صعوبة في جمع األموال للوفاء بااللتوامام المرتبطة باألدوام المالية.
قد تنتج مقاطر السيولة عي عدم القدرة على بيع األصل المالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة .تعاني الشركة عجوا متراكما في ذلك
التاريخ .تشير هذه الظروف إلى أي قدرة الشركة على الوفاء بالتواماتها عند استحقاقها واستمرارها باعتبارها منشأة عاملة تعتمد على قدرة
الشركة على تجهيو أموال كافية في الوقم المحدد .يمتلك أعضاء مجلس اإلدارة توقعام معقولة بأي الشركة لديها موارد كافية لمواصلة
عملياتها التشغيلية في المستقبل المنظور .تأدار مقاطر السيولة مي قالل مراقبة مدى توافر األموال الكافية بانتظام للوفاء بأي التوامام
مستقبلية.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

 27األدوات المالية (تتمة)
القيمة العادلة لألدوات المالية
يتم تجميع الموجودام والمطلوبام المقاسة بالقيمة العادلة في قائمة المركو المالي في ثالثة مستويام مي التسلسل الهرمي للقيمة
العادلة .يتم تحديد هذه المجموعة بناء على أدنى مستوى مي المدقالم الهامة المستقدمة في قياس القيمة العادلة  ،على النحو التالي:
المستوى  :1األسعار المعروضة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لألصول أو القصوم المتطابقة.
المستوى  :2مدقالم بقالف األسعار المعروضة ضمي المستوى  1والتي يمكي مالحظتها للموجودام أو المطلوبام  ،إما مباشرة
(أي كأسعار) أو بشكل غير مباشر (أي مشتقة مي األسعار).
المستوى الثالث :مدقالم الموجودام أو المطلوبام التي ال تستند إلی بيانام السوق القابلة للمالحظة (المدقالم غير القابلة
للمالحظة).
تدرج جميع الموجودام والمطلوبام المالية للشرﮐة بالتﮐلفة المطفأة .لذلك  ،لم يتم اإلفصاح عي إفصاح القيمة العادلة الذي يتطلب
تصنيف مي ثالث مستويام للقيمة العادلة.
إي القيم الدفترية لجميع الموجودام والمطلوبام المالية الواردة في القوائم المالية هي التقريب المعقول لقيمتها العادلة.

 28معلومات األطراف ذات العالقة
قالل الفترة الحالية ،دقلم الشركة في المعامالم التجارية التالية مع أطراف ذام عالقة:

إيرادام مي جهام مملوكة مي قبل مساهميي
مشتريام مي جهام مملوكة مي قبل مساهميي
رسوم استقدام عالمة تجارية محملة مي قبل مساهميي (ايضاح )20
رسوم تمويل مي قبل مساهميي (ايضاح )22

( بآالف الرياالت السعودية )
2017
2018
7,266
10,187
14,740
11,934
203,324
52,722
304,174
281,026

فيما يلي األرصدة القائمة كما في تاريخ التقرير:
( بآالف الرياالم السعودية )
2017
2018
6,584,625
5,943,083
78
42
721
673
5,837

مبالغ مستحقة لمساهميي
مبالغ مستحقة إلى جهام مملوكة لمساهميي
مبالغ مستحقة مي مساهميي
مبالغ مستحقة مي شركة مملوكة مي قبل مساهميي

المبالغ األقرى المستحقة لألطراف ذام عالقة تم إفصاح عنها في اإليضاح رقم .14
المبالغ القائمة غير مضررررررمونة وسرررررريتم سرررررردادها نقدا .لم يتم تقديم أو تلقي أية ضررررررمانام مي قبل أطراف ذام العالقة غير تلك التي تم
اإلفصاح عنها في اإليضاح  .13ولم يتم تسجيل أي مبالغ كمصروف في السنة الحالية للديوي المشكوك في تحصيلها فيما يتعلق بالمبالغ
المستحقة مي أطراف ذام العالقة.
( بآالف الرياالت السعودية )
2017
2018
26,257
16,708
626
575

منافع قصيرة األجل
منافع طويلة األجل
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 29التزامات اإليجارات التشغيلية
لد ى الشركة التوامام عقود التأجير التشغيلي التالية في تاريخ التقرير فيما يتعلق بالمواقع والمباني الفنية والمكاتب:
( بآالف الرياالم السعودية )
2017
2018
528,299
477,815
838,982
492,092
455,004
207,997
1,822,285
1,177,904

قالل عام
عام الى قمسة أعوام
أكثر مي قمسة أعوام

وقد تكبدم الشركة نفقام االيجار التشغيلي التالية قالل السنة.
( بآالف الرياالم السعودية )
2017
2018
452,208
476,912
1,605
2,668
453,813
479,580

المباني
السيارام

 30إلتزامات رأسمالية
لدى الشركة التوامام رأسمالية بمبلغ  1.206مليوي لاير سعودي تشمل  260مليوي لاير لمشروع صندوق القدمة الشاملة ) (USF
كما في تاريخ التقرير (  31ديسمبر 2017م 2,041 :مليوي لاير سعودي).

 31منح حكومية مستلمة
تلقم الشركة إجمالي دقل منح حكومية قالل عام  2018مبلغ  713مليوي لاير سعودي 67 :2017(.مليوي لاير سعودي) تم قصم
مبلغ 659مليوي لاير سعودي مقابل الممتلكام والمعدام وتم إدراج مبلغ  18مليوي لاير سعودي في صافي ربح السنة( 31ديسمبر
 2 :2017مليوي لاير سعودي).

 32االلتزامات المحتملة
لدى الشررركة التوامام محتملة في شرركل قطابام ضررماي وقطابام اعتماد بمبلغ  260مليوي لاير سررعودي كما في  31ديسررمبر 2018
( 31ديسمبر  123 :2017مليوي لاير سعودي).
تقضع الشركة في سياق األعمال االعتيادية لمواصلة الدعاوى القضائية ومتابعة العقوبام والغرامام المفروضة مي قبل الجهام المنظمة
والبلديام وغيرها مي المطالبام مي المورديي وشركام االتصاالم التي تقدم قدمام القلوية .تعتقد اإلدارة بعد التشاور مع مستشاريها
الداقلييي والقارجييي واالستشارييي الفنييي أي هذه المسائل لي يكوي لها تأثير كبير على المركو المالي أو نتائج عمليام الشركة.

 33التقارير القطاعية
لدى الشركة قطاع واحد فقط وهو قدمام الهاتف المحمول ويعمل في موقع جغرافي واحد ،وهو المملكة العربية السعودية .وبناء على
ذلك ،لم يتم اإلفصاح عي التقارير القطاعية وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )8ةالقطاعام التشغيليةة ألي هذا مي شأنه أي يكوي
مجرد تكرار للمعلومام التي سبق تفصيلها في هذه القوائم المالية.
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 34شركات تابعة
قالل الربع الرابع مي عام  ، 2018أنشأم الشركة شركتيي ذام مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل برأس مال قدره  10.000لاير سعودي
لكل منهما .هاتيي الشركتيي لم تبدءا األنشطة التجارية بعد.
ا .شركة ويي لألعمال والتي ستكوي مسؤولة عي إنشاء  ،اقامة  ،اصالح وصيانة محطام وأبراج اإلتصاالم.
ب .شركة ويي للمبيعام والتي ستكوي مسؤولة عي توويع وبيع أجهوة ومعدام االتصاالم .وتقديم القدمام االستشارية.

 35أرقام المقارنة
تم إعادة ترتيب و  /أو إعادة تصنيف أرقام السنة السابقة  ،عند الضرورة  ،لغرض المقارنة في البيانام المالية .لعرض أفضل  ،كانم
إعادة التصنيف الواردة في البيانام المالية على النحو التالي:

إعادة التصنيف من

إعادة التصنيف الى

مصاريف توويع وتسويق
تكلفة اإليرادام والمبيعام
موجودات أخرى
ذمم مدينة وتجارية أخرى
ذمم دائنة وتجارية أخرى

تكلفة اإليرادام والمبيعام
مصاريف عمومية وإدارية
موجودات غير ملموسة
موجودات غير ملموسة
إيرادات مؤجلة

المبلغ
(بآالف الرياالت السعودية)
116,955
102
531,122
45,990
39,557

 36األحداث الالحقة
في  16جمادى األول  1440هـ (الموافق  22يناير  ، )2019استحوذم الشركة على طيف  2600ميجاهرتو لمدة  15سنة بدءا مي 1
يناير  ، 2020على أي تدفع على دفعام متساوية قالل  15عاما ابتداء مي  1يناير 2020
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