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ϲϣϫΎγϣΓΩΎγϟ

ΔϳΩϭόγϟΔϠϘϧΗϣϟΕϻΎλΗϻΔϛέη
 ΔϳΩϭόγΔϣϫΎγϣΔϛέη
ΔϳΩϭόγϟΔϳΑέόϟΔϛϠϣϣϟνΎϳέϟ


ϱέϟ

ΔόΑΎΗϟΎϬΗΎϛέ˰˰ηϭ Δϛέ˰˰ηϟ  ΔϳΩϭό˰˰γΔϣϫΎ˰˰γϣΔϛέ˰˰η ΔϳΩϭό˰˰γϟΔϠϘϧΗϣϟΕϻΎ˰˰λΗϻΔϛέ˰˰ηϟΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟΔόΟέϣΑΎϧϣϗΩϘϟ
έΧϷϝϣΎ˰˰ηϟϝΧΩϟϭΓέΎ˰˰γΧϟϭΑέϟΔϣΎϗˬϡ˻˹˻˺έΑϣ˰˰γϳΩ˼˺ϲϓΎϣϛΓΩΣϭϣϟϲϟΎϣϟίϛέϣϟΔϣΎϗϰϠϋΔϠϣΗ˰˰ηϣϟϭ ΔϋϭϣΟϣϟ
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 ΔϣΎϬϟΔϳΑγΎΣϣϟΕΎγΎϳγϠϟιΧϠϣϙϟΫϲϓΎϣΑˬΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟ
˼˺ϲϓΎ˰ϣϛΔ˰ϋϭϣΟϣϠϟΩ˰ΣϭϣϟϲϟΎ˰ϣϟίϛέϣϟˬΔ˰ϳέϫϭΟϟΏ˰ϧϭΟϟϊϳϣΟϥϣˬϝΩ˰όΑνέόΗΔ˰ϘϓέϣϟΓΩ˰ΣϭϣϟΔ˰ϳϟΎ˰ϣϟϡϭϘϟϥΈ˰ϓˬΎ˰ϧϳέϲϓϭ
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ϥϳΑγΎΣϣϟϭϥϳόΟέϣϠϟΔϳΩϭόγϟΔϳϬϟϥϋΓέΩΎλϟϯέΧϷΕέΩλϹϭέϳϳΎόϣϟϭΔϳΩϭόγϟΔϳΑέόϟΔϛϠϣϣϟϲϓΓΩϣΗόϣϟ

ϱέϟαΎγ
˱ΎϘΣϻΔΣ˰˰οϭϣέϳϳΎόϣϟϙϠΗΏΟϭϣΑΎϧΗϳϟϭ΅˰˰γϣϥ·ΔϳΩϭό˰˰γϟΔϳΑέόϟ ΔϛϠϣϣϟ ϲϓΓΩϣΗόϣϟΔόΟέϣϠϟΔϳϟϭΩϟέϳϳΎόϣϠϟΎ˱
ϘϓϭΎϧΗόΟέϣΕϣΗ
Ύ˱
ϘϓϭΔϋϭϣΟϣϟϥϋϥϭϠϘΗ˰˰˰γϣϥΣϧϭέϳέϘΗϟΫϫϥϣΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟΔόΟέϣϝϭΣΕΎΑΎ˰˰˰γΣϟϊΟέϣΕΎϳϟϭ΅˰˰˰γϣΓέϘϓϥϣ˰˰ο
˱Ύ˰˰˰οϳΎϧϳϓϭΎϣϛˬΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϠϟΎϧΗόΟέϣΑΔϠ˰˰˰λϟΕΫΔϳΩϭό˰˰˰γϟ ΔϳΑέόϟ ΔϛϠϣϣϟ ϲϓ ΓΩϣΗόϣϟΔϧϬϣϟϙϭϠ˰˰˰γϭΏΩΕΎΑϠρΗϣϟ
˱Ύ˰˰γΎ˰˰γέϓϭΗϟΔϣϼϣϭΔϳϓΎϛΎϬϳϠϋΎϧϠ˰˰λΣϲΗϟΔόΟέϣϟΔϟΩϥΩϘΗόϧϭΕΎΑϠρΗϣϟϙϠΗϟΎ˱
ϘϓϭϯέΧϷΔϧϬϣϟΏΩϭϙϭϠ˰˰γΕΎϳϟϭ΅˰˰γϣΑ
 Ύϧϳέ˯ΩΑϹ


ΔϳγϳέϟΔόΟέϣϟέϭϣ
Δϧ˰˰˰γϠϟΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϠϟΎϧΗόΟέϣΩϧϋΔϳέϫϭΟϟΔϳϣϫϷΕΫˬϲϧϬϣϟΎϧϣϛΣΏ˰˰˰γΣΑˬέϭϣϷϙϠΗϲϫΔϳ˰˰γϳέϟΔόΟέϣϟέϭϣϥ·
ϩΫϫϝϭΣ˲
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ϼ
έϭϣϷ
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 ΔϣΗΗ ΔϳγϳέϟΔόΟέϣϟέϭϣ
ΕΩέϳϻΎΑϑέΗϋϷ
ΎϧΗόΟέϣϲϓέϣϷϝϭΎϧΗΔϳϔϳϛ 
ϲγϳέΔόΟέϣέϣ
Ε˯έΟ ϥϳΑϥϣˬΎ˰ϬΑΎ˰ϧϣϗϲΗϟ Δ˰όΟέϣϟ Ε˯έΟ·Ε˰ϧϣ˰˰˰˰˰οΗ  έΑϣ˰˰˰˰˰γϳΩ˼˺ϲϓΔ˰ϳϬΗϧϣϟΔ˰ϧ˰˰˰˰γϠϟΔ˰ϋϭϣΟϣϟΕΩέϳ·Ε˰ϐϠΑ
 ϲϠϳΎϣˬϯέΧ
̀̄̂˻˹˻˹έΑϣ˰˰˰˰γϳΩ˼˺ ϱΩϭό˰˰˰˰γ்έΎϳϠϣ̀̄̂˻˹˻˺

ϡϭ˰˰γέϥϣϲ˰˰γϳέϝϛ˰˰ηΑϥϭϛΗΗϲΗϟϭˬ ϱΩϭό˰˰γ்έΎϳϠϣ
Δ˰ϳϟΎ˰όϔϟέΎ˰ΑΗΧϭϡϳϣ˰˰˰˰˰λΗϡϳϳϘΗϟϡϬϔΗϰϠϋϝϭ˰˰˰˰˰λΣϟ 
ϯέΧϷΕΎϣΩΧϟϭΕΎϧΎϳΑϟϭ ΕϻΎ˰˰λΗϻΕΎϗΎΑϲϓϙέΗ˰˰ηϻ
 ΕΩέϳΈΑϑέΗϋϻΔϳϠϣϋϰϠϋΔΑΎϗέϟϡΎυϧΔϳϠϳϐηΗϟ
ΔϛΑηϟϡΩΧΗγϝϼΧϥϣ
˱
ϲϓΎϧϳΩϟΕΎϣϭϠόϣϟΔϳϧϘΗϲϓϥϳ˰˰˰˰λ˰˰˰˰λΧΗϣϙέ˰˰˰˰η· 
έϳέΎ˰ϘΗϠϟϲϟϭΩ˰ϟέΎ˰ϳόϣϟΉΩΎ˰ΑϣϟΎ˰ϘϓϭΕΩέϳϹΓέΩϹΕ˰ΑΛΗ
ΔϘϠόΗϣϟΔϳϠΧΩϟΔΑΎϗέϟΔϳϟΎόϓϭΫϳϔϧΗϭϡϳϣ˰˰˰˰λΗέΎΑΗΧ
Ώ˰ΟϭϣΑˬ˯ϼϣόϟϊϣΩϭϘόϟϥϣΕΩέϳϹˬ˺˾ ϡϗέΔ˰ϳϟΎ˰ϣϟ
 ΕΩέϳϹΎΑϑέΗϋϻΎΑ
ΓέΩϹϰϠϋΏ˰Οϳˬ˺˾ ϡϗέΔ˰ϳϟΎ˰ϣϟέϳέΎ˰ϘΗϠϟϲϟϭΩ˰ϟέΎ˰ϳόϣϟ
 ΕΩέϳϹΎΑϑέΗϋϻΕΎγΎϳγΔϣ˯ϼϣϯΩϣϡϳϳϘΗ 
ΕΎ˰ϣΩ˰ΧϠϟΔ˰Ϡ˰˰˰˰λϔϧϣ˯ΩΕΎ˰ϣίΗϟϙΎ˰ϧϫΕ˰ϧΎ˰ϛΫ·Ύ˰ϣΩ˰ϳΩ˰ΣΗ
Δρ˰˰˰˰γϭΑΓΩόϣϟΕΩέϳϹΕΎϳϭ˰˰˰˰γΗϥϣΔϧϳϋέΎΑΗΧ 
έΎό˰˰˰γϰϠϋ˯˱ΎϧΑˬΎϬϟϡϳϗϥϳϳόΗϭ˯ϼϣόϠϟΎϬϣΩϘΗϲΗϟϊϠ˰˰˰γϟϭ
ϑϭέυϝυϲϓΔϠ˰˰˰˰λϔϧϣΕϼϣΎόϣϲϓΕΎϣΩΧϭϊϠ˰˰˰˰γϊϳΑ
 ϡΎόϟΫΎΗγϷέΗϓΩϭϲγΎγϷΓέΗϭϔϟϡΎυϧϥϳΑΓέΩϹ
 ϝϘΗγϣϟϊϳΑϟέόγ ϥϳϬΑΎηϣ˯ϼϣόϟΔϠΛΎϣϣ
ϝ˰ΑΎ˰ϘϣΕϼϣΎ˰όϣϟέό˰˰˰˰˰γϊϳίϭΗϝϭΣΕέΎ˰ΑΗΧ˯έΟ· 
ΕΩέϳϹΔ˰όΟέϣϥϷϲ˰˰˰˰˰γϳέΔ˰όΟέϣέϣΫ˰ϫΎ˰ϧέΑΗϋΩ˰Ϙϟ
 ΩϭϘόϟϲϓΔϧϣοϣϟΔϔϠΗΧϣϟ˯ΩϷΕΎϣίΗϟ
ΕϭΩϭΔ˰ϣυϧΏ˰Α˰˰˰˰γΑϩΩ˰ϘόϣΔ˰ϋϭϣΟϣϟϝ˰ΑϗϥϣΔ˰ϠΟ˰˰˰˰˰γϣϟ
Δ˰ϳϬΗϧϣϟΔ˰ϧ˰˰˰˰˰γϟΩ˰όΑϭϝ˰ΑϗΕ˰ϣΗϲΗϟΕϼϣΎ˰όϣϟϡϳϳϘΗ 
ΔΟϟΎόϣϭ˯Ύ˰˰ηϧϲϓΔϣΩΧΗ˰˰γϣϟΓΩΩόΗϣϟΕΎϣϭϠόϣϟΎϳΟϭϟϭϧϛΗ
 ΔΑγΎϧϣϟΓέΗϔϟϲϓΩέϳϹΎΑϑέΗϋϻϥϣΩϛ΄ΗϠϟ
ϥϣέϳΑϛΎ
˰˰˰˰οΗΗϲΗϟϭˬΕϼϣΎ˰˰όϣϟϝ˰˰ϳΟ˰˰˰˰˰γΗϭ
 ΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϲϓΔϘϠόΗϣϟΕΎΣΎλϓϹϡϳϳϘΗ 
˱ ˰ ϣΟΣϥϣ˰
˱
ΓϭϼϋϱΩέϓϝϛ˰˰ηΑΔ˰˰οϔΧϧϣϟΔϳΩϘϧϟΔϣϳϘϟΕΫΕϼϣΎόϣϟ

ϡϳϳϘΗϟΔ˰όΟέϣϟΞϬϧΩ˰ϳΩ˰ΣΗϟΎ˰ΑϭϠρϣϡϛΣϟϥΎ˰ϛˬϙ˰ϟΫϰϠϋ
˱
ΔϳΎϔϛϡϳϳϘΗϟϭˬΎϬόϳϣΟΗϭΎϬρΎϘΗϟϡΗϲΗϟΔϠ˰˰λϟΕΫΕΎϧΎϳΑϟ
ˬϙϟΫϰϟ·ΔϓΎ˰˰˰οϹΎΑΎϬϳϠϋϝϭ˰˰˰λΣϟϡΗϲΗϟΔόΟέϣϟΔϟΩ
 ΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϠϟΔΑγϧϟΎΑϱέϫϭΟΕΩέϳϹώϠΑϣϥΈϓ

ΔϗϼόϟΕΫΕΎΣΎλϓϺϟ˻˼ΡΎοϳ·ϭΔϳΑγΎΣϣϟΔγΎϳγϠϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϥϣ˽ϡϗέΡΎοϳϹϊΟέ
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ΔϳγϳέϟΔόΟέϣϟέϭϣ
 
ΕΩόϣϟϭΕΎϛϠΗϣϣϟΔϠϣγέ
ΎϧΗόΟέϣϲϓέϣϷϝϭΎϧΗΔϳϔϳϛ 
ϲγϳέΔόΟέϣέϣ
Ε˯έΟ ϥϳΑϥϣˬΎ˰ϬΑΎ˰ϧϣϗϲΗϟ Δ˰όΟέϣϟ Ε˯έΟ·Ε˰ϧϣ˰˰˰˰˰οΗ  ΕΩόϣϟϭΕΎϛϠΗϣϣϟϰϠϋΔϣΎϫΔϳϟΎϣ˰γέΕΎϘϔϧΔϋϭϣΟϣϟϯΩϟ
ϝ˰˰λϭΗΔϳϟΎΣϟΔϧ˰˰γϟϝϼΧϱΩϭό˰˰γ்έΎϳϠϣ˹̄̂˿ώϠΑϣΑ
 ϲϠϳΎϣˬϯέΧ
ϲϓϊ˰˰˰˰˰γϭΗϟΎ˰ΑϖϠόΗϳΎ˰ϣϳϓΔ˰ϳϟΎ˰ϣ˰˰˰˰γέϟΕΎ˰ϘϔϧϟΩ˰ΑϛΗΔ˰ϋϭϣΟϣϟ

ϑϳϟΎϛΗϟϊϳίϭΗϭΎΑΛϥΔϛΑ˰ηϟΓΩϭΟϥϳ˰γΣΗϭΎϬΗϛΑ˰ηΔϳρϐΗ
ϊϣΔϋϭϣΟϣϠϟΔϠϣ˰˰˰˰γέϟΔ˰˰˰˰γΎϳ˰˰˰˰γΔϣ˯ϼϣϯΩϣϡϳϳϘΗ 
 ΓέΩϻΕΎοέΗϗϰϠϋϑϗϭΗϳΔϳϠϳϐηΗϭΔϳϟΎϣγέϥϳΑ
 ΔϗϼόϟΕΫΔϳΑγΎΣϣϟέϳϳΎόϣϟ

Δϧ˰˰γϟϝϼΧΔϠϣ˰˰γέϣϟϑϳϟΎϛΗϟϝϭΩΟϰϠϋϝϭ˰˰λΣϟ 
ϪϧϷΔΑ˰˰˰γϧΔϳ˰˰˰γϳέϟΔόΟέϣϟέϭϣϥϣέϣϷΫϫΎϧέΑΗϋΩϘϟ
ϊϣΔ˰ϘϔΗϣΎ˰ϬϧϥϣΩ˰ϛ΄˰ΗϟϭϝϭΩ˰ΟϟΔ˰ϗΩϭϝΎ˰ϣΗϛέΎ˰ΑΗΧϭ
ώϠΑϣϟϰϟ·ΔϓΎ˰˰˰οϹΎΑΓέΩϹΕέϳΩϘΗϭΕΎ˰˰˰οέΗϓϥϣ˰˰˰οΗϳ
 ϪϠϣγέϠϟΔϋϭϣΟϣϟΔγΎϳγ
ΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϠϟΎϳέϫϭΟέΑΗόϳΔϧγϟϝϼΧϝϣγέϣϟ
ΎϬΗϠϣ˰γέΕϣΗϲΗϟϑϳϟΎϛΗϟˬΔϧϳόϟαΎ˰γϰϠϋέΎΑΗΧ· 
ϖϘΣΗϟϭΔϳ˰γΎ˰γϷΔϣϋΩϟΕΩϧΗ˰γϣϟϊϣΔϧ˰γϟϝϼΧ
ΔϋϭϣΟϣϟΔ˰˰γΎϳ˰˰γϊϣΔϘϔΗϣΔϠϣ˰˰γέϣϟϑϳΎϛΗϟϥϥϣ
 ϪϠϣγέϠϟ
ΔϠϣ˰˰˰˰γέϟέϳϳΎόϣΑϲϔΗϲΗϟΓΩΑϛΗϣϟΔϔϠϛΗϟΔόϳΑρϡϳϳϘΗ 
 ΔϠλϟϱΫΔϳΑγΎΣϣϟέϳϳΎόϣϟΏΟϭϣΑ
ϥϣΓίΟϧϣϟϊϳέΎ˰˰ηϣϟΔϔϠϛΗˬΔϧϳόϟαΎ˰˰γϰϠϋέΎΑΗΧ· 
ΕΩ˰˰όϣϟϭΕΎ˰˰ϛϠΗϣϣϟϰϟ·˯Ύ˰˰˰˰˰˰ηϧϹΩ˰˰ϳϗΕΩϭΟϭϣϟ
ΦϳέΎ˰ΗΔ˰ϧέΎ˰ϘϣϭΔ˰ϣϋΩ˰ϟΕΩ˰ϧΗ˰˰˰˰˰γϣϟϊϣΔ˰ϳϠϳϐ˰˰˰˰˰ηΗϟ
 ΔϣϋΩϟΕΩϧΗγϣϟΎΑΔϠϣγέϟ
ϳΣ˰λϝϛ˰ηΑϙϼϬΗ˰γϹΏΎ˰γΣϡΗϥΎϛΎϣΫ·έΎΑΗΧ 
 ΔϠϣγέϟΦϳέΎΗϥϣ
ΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϲϓΔϘϠόΗϣϟΕΎΣΎλϓϹϡϳϳϘΗ 
ΔϗϼόϟΕΫΕΎΣΎλϓϺϟ˺˺ΡΎοϳ·ϭΔϳΑγΎΣϣϟΔγΎϳγϠϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϥϣ˽ϡϗέΡΎοϳϹϊΟέ


 ϯέΧΕΎϣϭϠόϣ
ΎϬϧϛϟ ΔϋϭϣΟϣϠϟϱϭϧγϟέϳέϘΗϟϲϓΔΟέΩϣϟΕΎϣϭϠόϣϟϥϣϯέΧϷΕΎϣϭϠόϣϟϑϟ΄ΗΗϯέΧϷΕΎϣϭϠόϣϟϥϋΔϟϭ΅γϣϟϲϫΓέΩϹϥ·
 ΫϫΎϧέϳέϘΗΦϳέΎΗΩόΑΎϧϟΎϫέϳϓϭΗϊϗϭΗϣϟϥϣϲΗϟϭˬ ΎϬϟϭΣΎϧέϳέϘΗϭΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϥϣοΗΗϻ

ΎϬϳϠϋΩϳϛ΄ΗϟωϭϧϥϣωϭϧϱϱΩΑϧϥϟϭϯέΧϷΕΎϣϭϠόϣϟϲρϐϳϻΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϝϭΣΎϧϳέϥ·

ϥϳόΑΫΧ΄ϧΎϬΗ˯έϗΩϧϋϭˬϩϼϋΓΩΩΣϣϟϯέΧϷΕΎϣϭϠόϣϟΓ˯έϗϰϠϋΎϧΗϳϟϭ΅γϣέλΗϘΗˬΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϠϟΎϧΗόΟέϣΑϖϠόΗϳΎϣϳϓϭ
ΎϬϳϠϋ ϝϭλΣϟ ϡΗ ϲΗϟΕΎϣϭϠόϣϟϊϣϭ ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϊϣΔϳέϫϭΟΓέϭλΑϖϓϭΗΗϻϯέΧϷΕΎϣϭϠόϣϟΕϧΎϛΫ· ΎϣέΎΑΗϋϻ
ΔϳέϫϭΟΕΎϔϳέΣΗϥϣοΗΗϙϟΫϟ˱ΎϓϼΧϭ
ˬΔόΟέϣϟΔϳϠϣϋϝϼΧ
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ΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϠϟΔϣϛϭΣϟΎΑϥϳϠϛϭϣϟϭΓέΩϹΕΎϳϟϭ΅γϣ
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ϥϣΎΛϟέϭΩϟ±έϣϘϟΝέΑαϳέϟίϛέϣϟ
˺˺˽̂˻νΎϳέϟ́̀˼˿ Ώι


 ̂˿˿˺˺˻̀́˹˿́˹ ϥϭϔϠΗ

 ̂˿˿˺˺˻̀́˻́́˼ αϛΎϓ

ΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟΔόΟέϣϥϋΕΎΑΎγΣϟϊΟέϣΕΎϳϟϭ΅γϣ
ϭεϏΏΑ˰γΑ˯ϭ˰γϱέϫϭΟϑϳέΣΗΔϳϥϣΔϳϟΎΧϝϛϛΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟΕϧΎϛΫ·ΎϣϳϓϝϭϘόϣΩϳϛ΄Ηϰϟ·ϝϭ˰λϭϟϲϓΎϧϓΩϫϝΛϣΗΗ
ϥϰϠϋ˱ΎϧΎϣ˰˰οαϳϟϪϧϻ·ˬΩϳϛ΄ΗϟϥϣϝΎϋϯϭΗ˰˰γϣϭϫϝϭϘόϣϟΩϳϛ΄ΗϟϭΎϧϳέϥϣ˰˰οΗϳϱΫϟΕΎΑΎ˰˰γΣϟϊΟέϣέϳέϘΗέΩ˰˰λ·ϭˬ΄ρΧ
ϱέϫϭΟϑϳέΣΗϥϋ˱ΎϣΩϑ˰˰˰˰ηϛΗ˰˰˰˰γΔϳΩϭό˰˰˰˰γϟΔϳΑέόϟΔϛϠϣϣϟϲϓΓΩϣΗόϣϟΔόΟέϣϠϟΔϳϟϭΩϟέϳϳΎόϣϠϟ˱ΎϘϓϭΎϬΑϡΎϳϘϟϡΗϲΗϟΔόΟέϣϟ
ϭΎϫΩέϔϣΑέΛ΅Η˰γΎϬϧϊϗϭΗϝϭϘόϣϝϛ˰ηΑϥϛϣϳϥΎϛΫ·ΔϳέϫϭΟΩό˵Ηϭˬ΄ρΧϭεϏϥϋΕΎϔϳέΣΗ΄˰ηϧΗϥϥϛϣϳϭ˱ΩϭΟϭϣϥϭϛϳΎϣΩϧϋ
ΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϩΫϫαΎγϰϠϋϥϭϣΩΧΗγϣϟΎϫΫΧΗϳϲΗϟΔϳΩΎλΗϗϻΕέέϘϟϰϠϋΎϬϋϭϣΟϣϲϓ
ϲϧϬϣϟϡϛΣϟΔ˰˰˰˰˰γέΎ˰ϣϣΑϡϭϘϧΎ˰ϧϧΈϓˬΔϳΩϭό˰˰˰˰˰γϟΔ˰ϳΑέόϟΔ˰ϛϠϣϣϟϲϓΓΩ˰ϣΗόϣϟΔ˰όΟέϣϠϟΔ˰ϳϟϭΩϟέϳϳΎ˰όϣϠϟ˱Ύ˰ϘϓϭΔ˰όΟέϣϟΔ˰ϳϠϣϋϥϣ˯ίΟϛϭ
ϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑΔόΟέϣϟϝϼΧϲϧϬϣϟϙηϟΩΑϣϖϳΑρΗϰϠϋΔυϓΎΣϣϟϭ
ΫϳϔϧΗϭϡϳϣ˰˰˰λΗϙϟΫϛϭˬ΄ρΧϭεϏΏΑ˰˰˰γΑΕϧΎϛ˯ϭ˰˰˰γˬΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϲϓΔϳέϫϭΟΕΎϔϳέΣΗΩϭΟϭέρΎΧϣϡϳϳϘΗϭΩϳΩΣΗ 
ϡΩϋέρΧΩόϳϭΎϧϳέ˯ΩΑϹ˱Ύ˰γΎ˰γέϳϓϭΗϟΔΑ˰γΎϧϣϭΔϳϓΎϛΔόΟέϣΔϟΩϰϠϋϝϭ˰λΣϟϭˬέρΎΧϣϟϙϠΗΔϬΟϭϣϟΔόΟέϣϟΕ˯έΟ·
ˬέϳϭίΗˬ΅ρϭΗϰϠϋϱϭρϧϳΩ˰ϗεϐϟϥΙ˰ϳΣˬ΄˰ρΧϥϋΞΗΎ˰ϧϟέρΧϟϥϣϰϠϋεϏϥϋΔ˰ΟΗΎ˰ϧΔ˰ϳέϫϭΟΕΎ˰ϔϳέΣΗΔ˰ϳϑΎ˰˰˰˰˰ηΗϛ
 ΔϳϠΧΩϟΔΑΎϗέϟΕ˯έΟϹίϭΎΟΗϭΔϠϠοϣΕΩΎϓ·ˬΩϣόΗϣϑΫΣ
αϳϟϥϛϟϭˬϑϭέυϠϟΔΑ˰˰γΎϧϣΔόΟέϣΕ˯έΟ·ϡϳϣ˰˰λΗϝΟϥϣˬΔόΟέϣϟΎΑΔϠ˰˰λϟΕΫΔϳϠΧΩϟΔΑΎϗέϟΔϣυϧϷϡϬϓϰϠϋϝϭ˰˰λΣϟ 
 ΔϋϭϣΟϣϟΎΑΔϳϠΧΩϟΔΑΎϗέϟΔϣυϧΔϳϠϋΎϓϝϭΣϱέ˯ΩΑ·νέϐΑ
 ΓέΩϹΎϬΑΕϣΎϗϲΗϟΔϗϼόϟΕΫΕΎΣΎλϓϹϭΔϳΑγΎΣϣϟΕέϳΩϘΗϟΔϳϟϭϘόϣϯΩϣϭˬΔόΑΗϣϟΔϳΑγΎΣϣϟΕΎγΎϳγϟΔϣ˯ϼϣϯΩϣϡϳϳϘΗ 
ΎϣϳϓˬΎϬϳϠϋϝϭ˰λΣϟϡΗϲΗϟΔόΟέϣϟΔϟΩϰϟ·˱ΩΎϧΗ˰γϭˬΔΑ˰γΎΣϣϟϲϓΔϳέέϣΗ˰γϻΩΑϣϟΓέΩϹϖϳΑρΗΔϣ˯ϼϣϯΩϣϝϭΣΝΎΗϧΗ˰γϹ 
Γ΄˰˰˰˰ηϧϣϛΔϳέέϣΗ˰˰˰˰γϻϰϠϋΔϋϭϣΟϣϟΓέΩϘϣϝϭΣ˱έϳΑϛ˱Ύϛ˰˰˰˰ηέϳΛΗΩϗϑϭέυϭΙΩΣ΄ΑϖϠόΗϳϱέϫϭΟΩϛ΄ΗϡΩϋϙϟΎϧϫϥΎϛΫ·
ΓΩέϭϟΔϗϼόϟΕΫΕΎΣΎ˰λϓϹϰϟ·ΎϧέϳέϘΗϲϓϩΎΑΗϧϻΕϔϟΎϧϳϠϋϥϳόΗϳϪϧΈϓˬϱέϫϭΟΩϛ΄ΗϡΩϋΩϭΟϭϰϟ·Ύϧ˰λϠΧΎϣΫ·ϭΓέϣΗ˰γϣ
ΔόΟέϣϟΔϟΩϰϟ·ΩϧΗ˰γΗΎϧΗΎΟΎΗϧΗ˰γϥ·ΎϧϳέϝϳΩόΗΎϧϳϠϋϥϳόΗϳϓˬΔϳϓΎϛέϳϏΕΎΣΎ˰λϓϹϙϠΗΕϧΎϛΫ·ϭˬΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϲϓ
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -1التكوين والنشاطات
1-1

المعلومات العامة

إن الشركة هي "شركة مساهمة سعودية" أنشأت بموجب القرارات الوزارية رقم  176بتاري  25جمادى ا ولى 1428هــ (الموافق
 11يونيو 2007م) ورقم  357بتاري  28لو الحجة 1428هـ (الموافق  7يناير 2008م) والمرسوم الملكي رقم /48م بتاري 26
جمادى ا ولى 1428هـ (الموافق 12يونيو 2007م) تم إصدار السجـل التجـارل رقم  1010246192من مدينة الرياض ،بالمملكة
العربية السعودية بتاري  4ربيع ا ول 1429هـ (الموافق  12مارا 2008م) كمشغل تالث لخدمة الهاتف المتنقل وقامت الشركة
بالحصول على رخصة تشغيل غير محدودة التقنية في المملكة العربية السعودية لمدة خمسة وعشرون ( )25عام.
تقوم شركة االتصاالت المتنقلة السعودية ("الشركة") والشركات التابعة (مجتمعة "المجموعة") بتقديـم خدمات االتصاالت المتنقلة في
المملكة العربية السعودية حيث تقوم بتشغيل وشراء وبيع وتوزيع وتقديـم وتركيب وإدارة وصيانة خدمات الهاتف المتنقل .كما تقوم الشركة
بخدمات استشارية وبناء وإصةح أبراج االتصاالت وتقديم الخدمات المالية وتوفير خدمات الطائرات المسيرة بدون طيار باالضافة الى
بيع وإصةح الطائرات المسيرة بدون طيار كما هو ملكور في ايضاح .2-1
إن العنوان المسجل للشركة هو صندوق بريد  ،295814الرياض  ،11351المملكة العربية السعودية.
تعد الشرررركة شرررركة تابعة لشرررركة االتصررراالت المتنقلة الكويتية ش.م.ا.ع"( .مجموعة زين") .مجموعة زين هي شرررركة تابعة لشرررركة
االتصاالت العمانية ش م ع ع ،عمان.
حققت الشرررركة صرررافي ربح للسرررنة المنتهية في  31ديسرررمبر  214 :2021مليون لاير سرررعودل ( 260 :2020مليون لاير سرررعودل) ،
وبلغت ا رباح المبقاة  139مليون لاير سرررررعودل كما في  31ديسرررررمبر  31( 2021ديسرررررمبر :2020خسرررررائر متراكمة  54مليون لاير
سرررعودل) والمطلوبات المتداولة للشرررركة تتجاوز الموجودات المتداولة للشرررركة بمبل  6.5مليار لاير سرررعودل ( 5.7 :2020مليار لاير
سررعودل) (إيضرراح رقم  )30اللل يشررير الى  1.5مليار لاير يتعلق بالمسررتحق الى االطراف لات عةقة (إيضرراح  .)17بنا ًء على أحدث
خطة أعمال معتمدة  ،تعتقد إدارة المجموعة أنها سررتنجح في الوفاء بالتزاماتها في المسررار الطبيعي لعمليات التشررغيل اإلعتيادل مع االخل
في االعتبار الجزء غير المسرررررررحوب من اتفاقية التمويل والبال قيمتة  3.2مليار لاير سرررررررعودل (إيضررررررراح  .)4-1لدى إدارة المجموعة
توقعات معقولة بأن المجموعة لديها موارد كافية لمواصلة عملياتها التشغيلية في المستقبل المنظور.

2-1

الشركات التابعة

أنشأت الشركة الشركات التابعة والمملوكة لها بالكامل في المملكة العربية السعودية كما يلي:
شركة زين للمبيعات وهي مسيولة عن توزيع وبيع أجهزة ومعدات االتصاالت .وتقديم الخدمات االستشارية .وبل رأا المال
أ.
 10.000لاير سعودل .بدأت الشركة ممارسة ا نشطة التجارية خةل الربع ا ول من عام 2019م.
ب .شركة زين لألعمال وهي مسيولة عن إنشاء  ،بناء  ،اصةح وصيانة محطات وأبراج اإلتصاالت .و بل رأا المال 10.000
لاير سعودل .لم تبدء الشركة ا نشطة التجارية بعد.
ج .شركة زين المدفوعات المحدودة (تمام) والتي تقدم التقنية في الخدمات المالية .وبل رأا المال  100.000لاير سعودل .بدأت
الشركة ممارسة ا نشطة التجارية خةل الربع الرابع من عام 2019م .في عام  ،2021قامت الشركة بزيادة راا مالها الى مبل
 57مليون لاير سعودل
د .شركة زين للطائرات المسيرة بدون طيار والتي توفر الخدمات المهنية والعلمية والتقنية للطائرات المسيرة بدون طيار باإلضافة
إلى بيع وإصةح الطائرات المسيرة بدون طيار .وبل رأا المال  10.000لاير سعودل .بدأت الشركة ممارسة ا نشطة التجارية
خةل الربع الرابع من عام 2019م
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -1التكوين والنشاطات (تتمة)

 3-1هيكلة رأس المال
أ) تم اإلعةن عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية في  08أكتوبر  2020واللل تمت في الموافقة على تخفيض رأا المال من
قبل المساهمين .وافق المساهمون على تخفيض رأا المال من خةل إلغاء  135.000.000سهم .حيث بل رأا المال قبل
التخفيض  5،837،291،750لاير سعودل  ،وأصبح رأا المال بعد التخفيض  4،487،291،750لاير سعودل بتخفيض قدره
 1،350،000،000لاير سعودل .نسبة التغيير في رأا المال  ،بعد تخفيض رأا المال هي  ، ٪23.1وبالتالي فإن نسبة التخفيض
للسهم الواحد هي 0.23
ب) في  14أكتوبر  ،2020تم اإلعةن عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية حيث تمت الموافقة من قبل المساهمين على زيادة رأا
مال الشركة من خةل إصدار حقوق أولوية .وللا وفقا ً لموافقة الجمعية العامة غير العادية ،وافق المساهمون على زيادة رأا المال
من خةل إصدار  450.000.000سهم .بل رأا المال المعدل بعد اإلصدار الصحيح  8،987،291،750لاير سعودل عن
طريق زيادة رأا المال بمبل  4،500،000،000لاير سعودل .بخةف للا قامت مجموعة زين باإلكتتاب من خةل تحويل
ديون بقيمة  1,667مليون لاير سعودل من اصل الدين القائم واللل تم اعتباره معاملة غير نقدية .بلغت نسبة الزيادة لكل سهم
 1.003حقوق لكل سهم.

 4-1اتفاقيات إعادة التمويل
في  27سرررربتمبر  ، 2020قامت المجموعة بإعادة تمويل وتمديد تاري اسررررتحقاق المرابحة المشررررتركة القائمة لخما سررررنوات حتى عام
 2025بمبل إجمالي متاح يصرررل إلى  6مليار لاير سرررعودل مع فترة سرررماح لمدة عامين ،بشرررروط تجارية أفضرررل .عةوة على للا ،
تتضررمن االتفاقية تسررهيةت رأا مال عامل بمبل  1مليار لاير سررعودل (في ا صررل  0.65مليار لاير سررعودل في عام  )2018وبللا
يصررل إجمالي التسررهيةت إلى  7مليار لاير سررعودل حتى عام  ،2025مما يوفر سرريولة إضررافية للمجموعة لتمويل خطط نمو أعمالها.
لللا ،في  30سررررررربتمبر  ، 2020اسرررررررتخدمت المجموعة فقط المبل القائم من االتفاقية الحالية ( 3.85مليار لاير سرررررررعودل) .قامت
المجموعة بتسرروية  2.832مليار لاير سررعودل في  30نوفمبر  .2020وسررحبت المجموعة مبلغًا إضررافيًا قدره  0.8مليار لاير سررعودل
في  31ديسررررمبر  ،2020كما سررررحبت نبل  1.3مليار لاير سررررعودل في الربع ا ول من  2021و مبل  650مليون لاير سررررعودل في
الربع التاني من  2021وفقًا لمتطلبات أعمال المجموعة .بل الجزء غير المسررحوب من تسررهيةت المرابحة مبل وقدرة  3.2مليار كما
في  31ديسمبر ( 2021إيضاح .)15

 5-1العرض غير الملزم لبيع األبراج
أعلنت الشركة حصولها على موافقة من طرف مجلا إدارتها على العرض غير الملزم الوارد من صندوق االستتمارات العامة و سمو
ا مير سعود بن فهد و شركة سلطان القابضة باستحوالهم على حصة من ابراج البنية التحتية لشركة زين ،وستستحول الكيانات التةتة
على حصة  ٪60و ٪10و ٪10على التوالي ،في حين ستمتلا زين السعودية الحصة المتبقية البالغة .٪20
بلغت القيمة المقترحة لـررررررر  8,069برجا المملوكة لزين السعودية  3,026مليون لاير سعودل ( 807مليون دوالر أمريكي) .وبموجب
شرررروط العرض ،سرررتقوم زين السررر عودية ببيع بنيتها التحتية السرررلبية والمادية لألبراج واالحتفاظ بجميع هوائيات االتصررراالت الةسرررلكية
ا خرى والبرامج والتكنولوجيا وأجهزة بروتوكول االنترنت.تعمل زين السرررعودية حاليا مع مختلف ا طراف على أفضرررل طريقة لتنفيل
العرض .وال يمتل العرض المقدم أل التزام  ،وتخضررع االتفاقات النهائية لموافقة السررلطات الرسررمية ،والموافقات الداخلية من المشررترين
المعنيين ،وإتمام الجهات المسرتحولة للدراسرات التفصريلية و العناية الواجبة و الفحوصرات النافية للجهالة على نحو مسرتوفي و مرضري،
وأل شروط أخرى قد يتم االتفاق عليها بين ا طراف المعنية.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -2أسس االعداد
تم إ عداد القوائم ال مال ية المو حدة للمجمو عة وف قا للم عايير ا لدول ية للتقرير ال مالي المعت مدة في الممل كة العرب ية السرررررررعود ية والم عايير
واإلصدارات ا خرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين.
أسس القياس
ً
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية مالم يلكر خةف للا في اإليضاحات المرفقة للقوائم المالية.
استخدمت المجموعة نفا السياسة المحاسبية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،ما لم يلكر خةف للا.
أسس التوحيد
تتضمن القوائم المالية الموحدة ،القوائم المالية للشركة والكيانات التي تسيطر عليها الشركة .تتحقق السيطرة عندما تكون الشركة:
• سلطة على ا عمال المستتمر فيها.
تعرض لـ ،أو لديها حقوق في ،عوائد متقلبة من ارتباطها با عمال المستتمر فيها ،و
•
ُّ
• لديها القدرة على استخدام سلطتها على ا عمال المستتمر فيها للتأتير على مبل عوائدها.
تقوم الشركة بتقييم ما إلا كانت تسيطر على الشركة المستتمر فيها ام ال ،إلا أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغييرات الى واحد أو
اكتر من التةث عناصر الملكورة اعةه.
تشرررتمل هله القوائم المالية الموحدة على قائمة المركز المالي الموحد  ،قائمة الرباح أو الخسرررارة والدخل الشرررامل االخر الموحدة وقائمة
التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة  ،وااليضررررررراحات على القوائم المالية الموحدة للمجموعة  ،بما في
للا الموجودات والمطلوبات ونتائج عمليات المجموعة  ،كما هو موضررررح في (إيضرررراح .)2-1يتم توحيد الشررررركات التابعة من التاري
اللل تبدأ في الملكية حتى تاري توقفها .يتم ضبط السياسات المحاسبية للشركات التابعة  ،عند الضرورة  ،لضمان توافقها مع السياسات
المتبعة من قبل المجموعة .تتمتع المجموعة والشرررركات التابعة المملوكة لها بالكامل بنفا فترات التقارير .جميع االصرررول وااللتزامات
والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية دخل المجموعة والمتعلقة بمعامةت بين اعضاء المجموعة تم الغائها في القوائم الموحدة.
العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض القوائم المالية الموحدة بالسرررعودل لاير حيث تمتل ايضرررا ً العملة الوظيفية للمجموعة ،جميع المبال تم تقريبها الى االالف لاير
سعودل ما لم يلكر خةف للا.

 -3المعايير ،التفسيرات ،و التغيرات
معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة سارية المفعول في السنة الحالية.
طبقت المجموعة ول مرة معايير وتعديةت معينة تسرررررررل للفترات السررررررنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير ( 2021ما لم يلكر خةف
للا) .لم تقم المجموعة بتطبيق مبكر ل معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولكن لم يصبح سارل المفعول بعد.
أ-

امتيازات اإليجار المتعلقة بـ
)16

 COVID-19بعد  30يونيو ( 2021تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

في  28مايو  ، 2020أصدر مجلا معايير المحاسبة الدولية ( )IASBتعديل امتيازات اإليجار المتعلقة بـرررررر  Covid-19على المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16عقود اإليجار .كوسررريلة عملية  ،قد يختار المسرررتأجر عدم تقييم إلا كان امتياز اإليجار المرتبط بـ
ً
تعدية لعقد اإليجار .يقوم المسرررررررتأجر اللل يقوم بإجراء هلا االختيار باحتسررررررراب أل تغيير في مدفوعات
 Covid-19من الميجر يعد
اإليجار ناتج عن امتياز اإليجار المرتبط بـررررررر  Covid-19بنفا الطريقة التي يفسر بها التغيير بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير
ً
تعدية لعقد اإليجار.
المالية رقم  ، 16إلا لم يكن التغيير
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
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 -3المعايير ،التفسيرات ،و التغيرات (تتمة)
أ-

امتيازات اإليجار المتعلقة بـ
( )16تتمة)

 COVID-19بعد  30يونيو ( 2021تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

كان من المقرر تطبيق التعديل حتى  30يونيو  ، 2021ولكن مع اسرررررتمرار تأتير جائحة  ، Covid-19مدد مجلا معايير المحاسررررربة
الدولية ( )IASBفي  31مارا  ، 2021فترة تطبيق الوسررررررريلة العملية حتى  30يونيو  .2022ينطبق التعديل على فترات التقارير
التي تبدأ في أو بعد  1أبريل  .2021ومع للا  ،لم تتلق المجموعة امتيازات اإليجار المتعلقة بـرررررر  ، Covid-19ولكنها تخطط لتطبيق
الوسيلة العملية إلا أصبحت قابلة للتطبيق خةل الفترة المسموح بها من التطبيق.
تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  7و  9ومعيار المحاسبة الدولي  39إصالح معيار سعر الفائدة
توفر التعديةت إعفاءات ميقتة تتناول آتار التقارير المالية عندما يتم اسررتبدال سررعر الفائدة المعروض بين البنوا ( )IBORبسررعر فائدة
بديل شب خا ٍل من المخاطر ( .)RFRتشمل التعديةت الوسائل العملية التالية:
• وسررريلة عملية تتطلب تغييرات تعاقدية  ،أو تغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلصرررةح مباشررررة  ،ليتم التعامل معها على أنها
تغييرات في سعر الفائدة المتغير  ،بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق
• تغييرات التصاريح التي يتطلبها إصةح  IBORليتم إجرايها للتحوط من التخصيصات ووتائق التحوط دون وقف عةقة التحوط
• توفير إعفاء ميقت للكيانات االقتصرررادية من االضرررطرار إلى تلبية المتطلبات القابلة للتحديد بشررركل منفصرررل عندما يتم تخصررريص أداة
 RFRكتحوط لمكون المخاطر
لم يكن لهله التعديةت أل تأتير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة .تعتزم المجموعة اسرررررررتخدام الوسرررررررائل العملية في الفترات
المستقبلية إلا أصبحت قابلة للتطبيق.
ب -معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة لم تصبح سارية المفعول بعد
هناا عدد من المعايير والتعديةت على المعايير والتفسيرات التي أصدرها مجلا معايير المحاسبة الدولية والتي تعتبر سارية المفعول
مبكرا.
في الفترات المحاسبية المستقبلية التي قررت المجموعة عدم تطبيقها
ً
التعديةت التالية سارية المفعول للفترة التي تبدأ في  1يناير :2022
• العقود غير المجدية  -تكلفة إتمام العقد (تعديةت على معيار المحاسبة الدولي  )37؛
• الممتلكات واآلالت والمعدات :العائدات قبل االستخدام (تعديةت على معيار المحاسبة الدولي  )16؛
• التحسينات السنوية على معايير ( IFRS 2018-2020تعديةت على  IFRS 1و  IFRS 9و  IFRS 16و  )IAS 41؛ و
• اإلشارات إلى اإلطار المفاهيمي (تعديةت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية .)3
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 -3المعايير ،التفسيرات ،و التغيرات (تتمة)
التعديةت التالية سارية المفعول للفترة التي تبدأ في  1يناير :2023
• اإلفصررراح عن السرررياسرررات المحاسررربية (تعديةت على معيار المحاسررربة الدولي  1وبيان الممارسرررة  2للمعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية).
• تعريف التقديرات المحاسبية (تعديةت على معيار المحاسبة الدولي  .)8و
• الضرائب الميجلة المتعلقة با صول والخصوم الناشئة عن معاملة واحدة (تعديةت على معيار المحاسبة الدولي .)12
ال تتوقع المجموعة أل معايير أخرى صادرة عن مجلا معايير المحاسبة الدولية  ،ولكنها غير سارية المفعول بعد  ،أن يكون لها تأتير
مادل على المجموعة.

 -4السياسات المحاسبية الهامة
الممتلكات والمعدات
تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصررا اإلهةا المتراكم وخسررائر انخفاض القيمة المتراكمة باسررتتناء ا عمال الراسررمالية قيد التنفيل
واالراضي.
ويتم اإلعتراف باإلهةا لشررررطب ت لفة ا صررررول ناقصررررا قيمتها المتبقية علی مدى أعمارها اإلنتاجية باسررررتخدام طريقة القسررررط التابت.
ويجب مراجعة ا عمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة اإلهةا في نهاية فترة التقرير السررررررنول  ،وتحتسررررررب أل تغيرات في
التقديرات على أساا مستقبلي.
تتم رسملة المصروفات الةحقة فقط إلا كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالنفقات إلى المجموعة.
تطبق المجموعة معدالت اإلهةا السنوية التالية على ممتلكاتها ومعداتها:
٪20أو مدة اإليجار أيهما أقل
 ٪5إلى ٪33.3
 ٪20إلى ٪33.3
٪20
٪20

تحسينات على العقارات المستأجرة
معدات شبكة اإلتصاالت
نظم المعلومات والخوادم
ا تاث والتجهيزات وا دوات المكتبية
السيارات ومعدات النقل ا خرى

يتم اسرررتبعاد أل من بنود الممتلكات والمعدات بمجرد التصررررف في أو عندما ال يتوقع أل منافع اقتصرررادية مسرررتقبلية من االسرررتمرار في
استخدام ا صل .ويتم تحديد أل ربح أو خسارة ناتجة عن بيع أو استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات على أن الفرق بين متحصةت
البيع والقيمة الدفترية لألصل ،ويتم االعتراف ب في الربح أو الخسارة.
يتم إتبات ا عمال الرأسررررمالية قيد التنفيل بالتكلفة وال يتم اسررررتهةكها .يبدأ االسررررتهةا على االعمال الرأسررررمالية قيد التنفيل عندما تكون
ا صررول جاهزة لةسررتخدام المقصررود .عندما تكون ا صررول جاهزة لةسررتخدام المقصررود منها  ،يتم تحويلها إلى ممتلكات ومعدات أو
أصرررول غير ملموسرررة .تتم رسرررملة تكاليف التمويل على القروض لتمويل إنشررراء ا صرررول الميهلة خةل الفترة المطلوبة إلكمال وإعداد
ا صل لةستخدام المقصود.

دفعات رأسمالية مقدمة
يتم دفع دفعات رأسررمالية مقدمة إلى موردل المعدات الرأسررمالية .يسررتمر االعتراف بتلا الدفعات على أنها دفعات رأسررمالية مقدمة حتى
يتم تسليم ا صل .بمجرد أن يتم توريد المعدات  ،يتم تحويل الدفعات الرأسمالية المقدمة إلى معدات االتصاالت أو ا عمال الرأسمالية
قيد التنفيل.

األصول غير الملموسة
تدرج ا صول غير الملمو سة لات ا عمار اإلنتاجية المحددة التي يتم شرايها ب شكل منف صل بالتكلفة ناق صا اإلطفاء المتراكم وخ سائر
انخفاض القيمة المتراكمة .ويتم االعتراف باإلطفاء على أسررررررراا القسرررررررط التابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة .ويجب مراجعة
ا عمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة اإلطفاء في نهاية فترة التقرير السرررررنول ،وتحتسرررررب تأتيرات أل تغيرات في التقديرات على أسررررراا
مستقبلي.
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 -4السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األصول غير الملموسة (تتمة)
ال يتم إستهةا ا صول غير الملموسة لات ا عمار اإلنتاجية غير المحددة ،ولكن يتم التحقق من وجود إضمحةل سنوياً ،سواء بشكل
منفصرررررررل أو على مسرررررررتوى وحدات توليد النقد .تتم مراجعة تقييم االعمار االنتاجية غير المحددة سرررررررنويًا لتحديد ما إلا كانت االعمار
االنتاجية غير المحددة سررررررروف تظل داعمة .إلا لم يكن ا مر كللا  ،فإن التغيير في العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد يتم على
أساا مستقبلي.
تطبق المجموعة معدالت اإلطفاء السنوية التالية على أصولها غير الملموسة:
٪2.5
 ٪20إلى ٪50
 ٪6.67إلى ٪10
٪6.67

رسوم الترخيص
برامج الحاسوب
حقوق االستخدام غير القابلة للتحديد
الطيف الترددل

يكون للعةمات التجارية عمر إنتاجي غير محدد ،ويتم تقييم انخفاض قيمتها في تاري التقرير السنول.
يتم استبعاد أل أصل غير ملموا بمجرد التصرف في أو عندما ال يتوقع أل منافع اقتصادية مستقبلية من استخدام أو التصرف في .
يتم اإلعتراف بالمكا سب أو الخ سائر الناتجة عن ا ستبعاد ا صل غير الملموا ،التي تح سب على أ ساا الفرق بين صافي متح صةت
البيع والقيمة الدفترية لألصل ،في ا رباح أو الخسائر عند استبعاد ا صل.

انخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة
تراجع الشركة -في نهاية كل فترة تقرير  -القيم الدفترية صولها الملموسة وغير الملموسة لتحديد ما إلا كان هناا أل ميشر على أن
تلا ا صررول قد تعرضررت لخسررائر انخفاض القيمة .في حالة وجود متل هله الميشرررات ،يتم تقدير القيمة القابلة لةسررترداد لألصررل من
أجل تحديد مدى خسررررررارة انخفاض القيمة (إن وجدت) .عندما ال يكون من الممكن تقدير المبل القابل لةسررررررترداد صررررررل منفرد ،تقوم
الشرررركة بتقدير المبل القابل لةسرررترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها ا صرررل .وعندما يمكن تحديد أسررراا معقول وتابت للتوزيع،
توزع كللا أصررول الشررركات إلى وحدات توليد النقد الفردية ،أو يتم توزيعها بخةف للا على أصررغر مجموعة من وحدات إنتاج النقد
التي يمكن تحديد أساا توزيع معقول وتابت لها.

انخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة
ويكون المبل القابل لةسترداد هو القيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع والقيمة الناتجة من االستخدام ,أيهما أعلى .عند تقدير قيمة االستخدام،
يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة اللل يعكا تقييمات السوق الحالية
للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لألصل اللل لم يتم تعديل التدفقات النقدية المستقبلية ل  ,لم يتم تعديلها
إلا كان المبل القابل لةسررترداد لألصررل (وحدة توليد النقد) قد ق أدقر أقل من قيمت الدفترية ،يتم تخفيض القيمة الدفترية (وحدة توليد النقد)
لألصل إلى مبلغ القابل لةسترداد .يتم إدراج خسارة انخفاض القيمة مباشرة في ا رباح أو الخسائر.
وفي حال عكا خسررررارة القيمة الحقًا ،يجب زيادة القيمة الدفترية لألصررررل (أو وحدة توليد النقد) إلى أن تصررررل للتقديرات المعدلة للمبل
القابل لةسرررررررترداد ،ولكن بحيث ال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها إلا لم يتم
االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة لألصل (أو وحدة توليد للنقد) في السنوات السابقة .يتم االعتراف بعكا خسارة انخفاض القيمة
مباشرة في ا رباح أو الخسائر.

المخزون
تقدر قيمة المخزون بالتكلفة أو صرررافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .وتحدد تكاليف المخزون على أسررراا المتوسرررط المرجح للتكلفة.
صا كل التكاليف المقدرة لإلنهاء والتكاليف الةزمة إلتمام البيع.
يمتل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر للمخزون ناق ً
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النقد وأرصدة البنوك
يشررمل النقد وأرصرردة لدى البنوا على النقد بالصررندوق والبنوا و الودائع مع البنوا والتي ال يتجاوز تاري اسررتحقاقها  3اشررهر وتكون
متاحة لإلستخدام عن طريق المجموعة ،ما لم يلكر خةف للا.

منافع الموظفين
مكافأة نهاية الخدمة
يتم تحديد مخصص مكافأة نهاية الخدمة ،وهو عبارة عن خطة مزايا محددة ،باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة ،مع إجراء تقييم
إكتوارل في نهاية كل فترة التقريرالسنول .وتدرج عمليات إعادة القياا ،التي تشمل المكاسب والخسائر الناتجة عن التقييم ا كتوارل،
مباشررررة في قائمة المركز المالي مع قيد أل خصرررم أو ائتمان في الدخل الشرررامل ا خر في الفترة التي تحدث فيها .وتدرج عمليات إعادة
القياا المعترف بها في الدخل الشرررامل اآلخر على الفور في ا رباح المبقاة ،ولن يتم إعادة تصرررنيفها ضرررمن ا رباح أو الخسرررائر .ويتم
إتبات تكلفة الخدمة السابقة في الربح أو الخسارة في فترة تعديل الخطة .كما يتم احتساب الفائدة من خةل تطبيق معدل الخصم في بداية
الفترة الى صافي االلتزامات أو ا صول المحددة .وتصنف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:
• ت اليف الخدمة (بما في للا تكلفة الخدمة الحالية ،تكلفة الخدمة السابقة ،وكللا المكاسب والخسائر الناتجة عن التخفيضات والتسوية)؛
• مصروفات الفوائد؛
• إعادة القياا.
تقوم المجموعة بعرض العنصرين ا ولين لتكاليف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة في بند "المصاريف التشغيلية واالدارية".
إستحقاقات التقاعد
تدفع الشررركة اشررتراكات التقاعد عن موظفيها السررعوديين إلى الميسررسررة العامة للتأمينات اإلجتماعية .ويمتل للا خطة مسرراهمة محددة.
وتسجل المدفوعات كمصاريف عند تكبدها.
منافع الموظفين قصيرة ا جل
يتم اإلعتراف بااللتزام بالمنافع المسررررتحقة للموظفين فيما يتعلق با جور والرواتب وا جازات السررررنوية وا جازات المرضررررية وتلاكر
السفرفي الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة لات العةقة بالمبل غير المخصوم من المنافع المتوقع دفعها مقابل تلا الخدمة.
وتقاا االلتزامات المعترف بها فيما يتعلق بمنافع الموظفين القصررريرة ا جل بالمبل غير المخصررروم للمنافع المتوقع دفعها مقابل الخدمة
لات العةقة.

المنح الحكومية
ال يتم اإلعتراف بالمنح الحكومية حتى يكون هناا تأكيد معقول بأن المجموعة ستلتزم بالشروط المتعلقة بها وبأن المنح سيتم استةمها.
يتم تسجيل المنح الحكومية المتعلقة بالممتلكات والمعدات كخصم من تكلفة الموجودات عند تسجيلها في القيمة الدفترية لات الصلة  .يتم
تسجيل أل مبال مسبقة الدفع إضافية مستلم كمنحة ميجلة ويتم تسويتها مقابل النفقات الرأسمالية المسجلة على الموجودات .أل فائض
يتم تسجيل في اإليرادات ا خرى.
يتم تسوية المنح المتعلقة بااليرادات (استرداد المصروفات) مقابل المصاريف لات الصلة.

العمالت األجنبية
يتم اإلعتراف بالمعامةت التى تتم بعمةت أخرى غير العملة الرسرررمية للمجموعة (العمةت ا جنبية) ،والتي هي اللاير السرررعودل وفقا
سررررررعار الصرررررررف السررررررائدة في تاري المعامةت .في نهاية كل فترة تقرير ،يتم إعادة تحويل البنود النقدية المقومة بالعمةت ا جنبية
بأسعار الصرف السائدة في للا التاري  .ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية.
يتم اإلعتراف بفروقات الصرف على البنود النقدية في ا رباح أو الخسائر في الفترة التي تنشأ فيها.
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الزكاة
تحتسررب المجموعة الزكاة وتخصررصررها وفقا للوائح المالية السررعودية ،ويتم تحميلها على الربح أو الخسررارة .يتم تقديم الزكاة على اسرراا
المجموعة ككل .وتحتسب باستخدام معدالت الزكاة السارية أو المطبقة جوهريا ً بنهاية الفترة المشمولة بالتقرير.

رأس المال
يتم تصنيف ا دوات المالية التي تصدرها المجموعة كحقوق ملكية فقط إلى الحد اللل ال تستوفي في تعريف المطلوب المالي أو ا صل
المالي .يتم تصنيف ا سهم العادية للمجموعة كأدوات حقوق ملكية.

االحتياطي القانوني
وفقا للنظام ا ساسي للشركة و لوائح الشركات في المملكة العربية السعودية ,يتعين على الشركة االعتراف باحتياطي يتكون من %10
من أرباحها للسنة حتى تصل إلى  %30من رأا المال .هلا االحتياطي غير قابل للتوزيع حاليا على المساهمين.

مخصصات
يتم إتبات المخصرررصرررات عندما يكون لدى المجموعة إلتزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن حدث سرررابق ،وهناا إحتمال وجود إسرررتخدام
للموارد لتسوية اإللتزام ،وإمكانية تقدير المبل بشكل يعتمد علي .

االلتزامات المحتملة
ال يتم االعتراف با صررول المحتملة كأصررل حتى يصرربح تحقيقها ميكدًا تقريبًا .ال يتم االعتراف بااللتزامات المحتملة  ،بخةف تلا التي
تنشرررأ عن االسرررتحوال على الشرررركات التابعة  ،كالتزام إال إلا كان من المحتمل نتيجة أحداث سرررابقة أن يكون هناا تدفق خارجي للموارد
االقت صادية لت سوية التزام حالي أو قانوني أو ضمني ؛ ويمكن تقدير المبل ب شكل موتوق .يتم االعتراف بالمطلوبات الطارئة النا شئة عن
اندماج ا عمال إلا كان من الممكن قياا قيمتها العادلة بشكل موتوق.

عقود اإليجار
المجموعة كمستأجر
تقوم المجموعة بتقييم ما إلا كان العقد عقد ايجارأو يحتول على إيجار ،عند بدء العقد .تعترف الشررررركة بحق اسررررتخدام ا صررررول والتزام
اإليجار المقابل في التاري اللل يجعل الميجر في الموجود متا ًحا لةستخدام من قبل الشركة (تاري البدء).
في للا التاري  ،تقيا الشركة حق االستخدام بالتكلفة  ،والتي تشمل:
•
•
•
•

مقدار القياا ا ولي اللتزام اإليجار.
أل مدفوعات إيجار يتم إجرايها في أو قبل تاري البدء  ،مطرو ًحا منها أل حوافز إيجار مستلمة.
أل تكاليف مباشرة أولية  ،و
تقدير للتكاليف التي يتعين تكبدها الستعادة ا صل ا ساسي إلى الحالة المطلوبة بموجب شروط وأحكام عقد اإليجار نتيجة الستخدام
ا صل ا ساسي خةل فترة معينة ؛ يتم االعتراف بللا كجزء من تكلفة حق استخدام ا صل عندما تتحمل المجموعة التزا ًما بهله
التكاليف  ،واللل قد يكون في تاري البدء أو كنتيجة الستخدام ا صل خةل فترة معينة.

في تاري البدء  ،تقيا الشركة التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في للا التاري  .وفي للا التاري  ،يتم
خصررم مدفوعات اإليجار باسررتخدام سررعر الفائدة الضررمني في عقد اإليجار  ،إلا كان يمكن تحديد هلا السررعر بسررهولة .إلا تعلر تحديد هلا
المعدل بسرهولة  ،فإن المجموعة تسرتخدم معدل االقتراض التراكمي .يتم تضرمين مدفوعات اإليجار المتغيرة فقط في قياا التزام اإليجار
الا كانت تعتمد على ميشر أو معدل .في متل هله الحاالت ,يفترض القياا ا ولى اللتزام اإليجار أن العنصر المتغير سيبقى دون تغيير
طوال مدة اإليجار .يتم دفع مدفوعات اإليجار المتغيرة ا خرى كمصروفات في الفترة التي تتعلق بها.
تشررمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياا التزام اإليجار المدفوعات التالية لحق اسررتخدام ا صررل ا سرراسرري خةل فترة اإليجار التي لم
يتم دفعها في تاري البدء:

17

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -4السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
•
•
•
•
•

دفعات تابتة (بما في للا دفعات تابتة مضمونة)  ،مطرو ًحا منها حوافز اإليجار المستحقة القبض.
دفعات إيجار متغيرة والتي تكون بناءا ً على ميشر أو معدل.
المبال التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية.
سعر المعاملة لخيار الشراء إلا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة هلا الخيار و
دفع غرامات إنهاء عقد اإليجار ،إلا كانت مدة اإليجار تعكا المستأجر اللل يمارا هلا الخيار.

يتم إدراج المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة ا جل وا صول منخفضة القيمة على أساا القسط التابت كمصروف في الربح أو
الخسارة.
عندما تتحمل المجموعة التزا ًما بتكاليف تفكيا وإزالة أ صل ميجر ،أو ا ستعادة الموقع اللل توجد علي أو ا ستعادة ا صل ا سا سي إلى
الحالة المطلوبة بموجب شررروط وشررروط عقد اإليجار ،يتم االعتراف بالمخصررص وقياسرر وفقًا لمعايير المحاسرربة الدولية  .37إلى الحد
اللل تكون في التكاليف المتعلقة بأصررررل حق االسررررتخدام ،يتم إدراج التكاليف في أصررررل حق االسررررتخدام لل الصررررلة  ،ما لم يتم تكبد هله
التكاليف إلنتاج مخزون.
القياس الالحق
ناقص را االسررتهةا المتراكم وخسررائر انخفاض القيمة .يتم احتسرراب
بعد تاري البدء ،تقوم المجموعة بقياا أصررل حق االسررتخدام بالتكلفة
ً
االستهةا على أساا القسط التابت على المدى ا قصر من العمر اإلنتاجي لألصل ومدة اإليجار .تحدد الشركة ما إلا كان حق استخدام
ا صررول قد انخفضررت قيمت وتقر بأية خسررائر انخفاض في القيمة تم تحديدها في قائمة الربح او الخسررارة .يبدأ االسررتهةا في تاري بدء
عقد اإليجار.
تطبق المجموعة معيار المحا سبي الدولي رقم  36لتحديد ما إلا كان أ صل حق اال ستخدام قد انخف ضت قيمت ويتم المحا سبة على خ سارة
انخفاض القيمة المحددة.
بعد تاري البدء  ،تقوم المجموعة بقياا التزامات اإليجار عن طريق زيادة القيمة الدفترية لتعكا الفائدة على التزامات اإليجار وتخفيض
القيمة الدفترية لتعكا دفعات اإليجار المدفوعة.
تقوم المجموعة بإعادة قياا التزام اإليجار (وتجرل تعديةً مماتةً صل حق االستخدام لل الصلة) كلما:
• تغيرت مدة عقد اإليجار أو حدث أو تغيير كبير في الظروف مما أدى إلى تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء  ،وفي هله الحالة
يتم إعادة قياا التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.
• تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغييرات في ميشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة  ،وفي
هله الحاالت يتم إعادة قياا التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم غير متغير (ما لم
تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغيير في سعر الفائدة العائم  ،وفي هله الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل).
يتم تعديل عقد اإليجار وال يتم احتسرراب تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصررل  ،وفي هله الحالة يتم إعادة قياا التزام اإليجار بنا ًء على
مدة عقد اإليجار المعدأل عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل في تاري نفال التعديل.
يتم تخصيص كل دفعة إيجار بين االلتزام وتكلفة التمويل .يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة على مدار فترة اإليجار إلنتاج
معدل فائدة دورل تابت على الرصرريد المتبقي من االلتزام لكل فترة .سررعر الفائدة الدورل التابت هو معدل الخصررم المسررتخدم في القياا
ا ولي اللتزام اإليجار.
بالنسرربة للعقود التي تحتول على عنصررر إيجار واحد أو أكتر من عناصررر اإليجار أو غير اإليجار  ،تخصررص الشررركة االعتبار في العقد
لكل عنصر إيجار على أساا السعر المستقل النسبي لعنصر التأجير الى المجموع الكلي وسعر المكونات غير المستأجرة.

المجموعة كميجر
يتم تصررررنيف عقود اإليجار التي تكون الشررررركة ميجأرا لها كإيجارات تمويلية أو تشررررغيلية .عندما تنقل شررررروط عقد اإليجار كل مخاطر
ومزايا الملكية إلى المسرررررتأجر  ،يتم تصرررررنيف العقد على أن عقد إيجار تمويلي .يتم تصرررررنيف جميع عقود اإليجار ا خرى كعقود إيجار
تشغيلية.
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المجموعة كميجر (تتمة)
يتم احتسررراب إيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشرررغيلية على أسررراا القسرررط التابت على مدى مدة عقد اإليجار لات الصرررلة .تضررراف
التكاليف المباشررررة ا ولية المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد إيجار تشرررغيلي إلى القيمة الدفترية لألصرررل الميجر ويتم االعتراف بها على
أساا القسط التابت على مدى فترة اإليجار.
عندما يتضررمن العقد عناصررر التأجير وغير التأجير  ،تطبا الشررركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  15لتخصرريص االعتبار بموجب
العقد لكل عنصر.

اإليرادات
تتكون إيرادات التشغيل من اإليرادات متكررة الحدوب متل فواتير العمةء لرسوم االشتراكات الشهرية ورسوم خدمة التجوال والخطوط
الميجرة والمكالمات وتتكون أيضررررررا من اإليرادات غير متكررة الحدوب متل رسرررررروم االتصررررررال التي تدفع لمرة واحدة ومبيعات أجهزة
الهواتف وملحقاتها.

أجهزة الهواتف وخدمات االتصاالت
يتم االعتراف باإليرادات من خدمات االتصرراالت المتنقلة المقدمة لعمةء الدفع اآلجل والدفع مقدما ً عند نقل الخدمات .إلا قام العميل بأداء
االلتزام أوالً ،على سررربيل المتال ،من خةل السرررداد المسررربا للمقابل الموعود ب  ،يصررربح لدى المجموعة التزام عقد .إلا قامت المجموعة
بتقديم الخدمة أوالً من خةل اسررتيفاء التزامها با داء ،فإن المجموعة لديها العقد ا صررلي .يتم احتسرراب المبال المسررتلمة من بيع الرصرريد
المدفوع مقدما كالتزامات العقد حتى يستخدم العميل الخدمات حينما يتم اإلعتراف بها كإيراد.
تقدم المجموعة هواتف مدعومة لعمةئها إلى جانب خ دمات االتصررررررراالت المتنقلة .يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  15من
ال شركات توزيع سعر المعاملة على كل التزام أداء محدد في العقد على أ ساا سعر البيع الم ستقل لكل منها .ونتج عن للا إعادة تبويب
جزء من إيرادات المتاجرة ضررررمن إيرادات الخدمات والتي سرررربا تسررررجيلها فور إبرام العقد مع العميل وبالتالي نشررررأ أصررررل بموجب عقد
يتضرررمن بعض البنود التي سررربا عرضرررها كمدينين تجاريين وأرصررردة مدينة أخرى .يمتل ا صرررل الناتج عن العقد المبال المسرررتحقة من
العميل والتي لم تتحقا صررفتها القانونية بعد .ويتم تحديد أسررعار البيع المسررتقلة اسررتنادًا إلى ا سررعار المعلنة .يتم تسررجيل اإليرادات الناتجة
من مبيعات ا جهزة عند تسرررررررليم الجهاز للعميل .ويحدب للا عادة عند إبرام العميل للعقد.أما ا جهزة التي تباع منفصرررررررلة ،يدفع العميل
قيمتها بالكامل في مركز البيع .يتم تسررجيل اإليرادات الناتجة من االتصرراالت الصرروتية والرسررائل وخدمات اإلنترنت المتضررمنة في حزم
الباقات عندما يتم تقديم الخدمات خةل فترة العقد.

خدمات القيمة المضافة – الموكلين مقابل الوكةء
تسرررررتند اإليرادات الناتجة من خدمات القيمة المضرررررافة وترتيبات مشررررراركتها إلى تحليل ا حداب والظروف المحيطة بتلا المعامةت يتم
االعتراف باإليرادات الناتجة من خدمات القيمة المضافة عند تقديم المجموعة الخدمات لات الصلة استنادًا إلى سيطرتها أو فقد سيطرتها
على الخدمات المحولة للعميل حيب يتم االعتراف إما بإجمالي المبل الصادر ب فاتورة إلى العميل أو بالمبل المستحا من قبل المجموعة
كعمولة لتسهيل تقديم الخدمة.

عنصر التمويل الهام
إلا امتلا العميل خيار الدفع مقابل ا جهزة أو الخدمات على مدى فترة ما ،يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  15اتخال حكم
لتحديد ما إلا كان العقد يتضمن عنصر تمويل هام .وفي هله الحالة ،يتم تعديل سعر المعاملة ليعكا القيمة الزمنية لألموال.

العموالت وتكاليف العقود ا خرى
وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،15يتم تأجيل بعض التكاليف اإلضرررررررافية المتكبدة في الحصرررررررول على عقد مع عميل في قائمة
المركز المالي الموحدة ويتم إطفايها بالتوافا مع إتبات إيراد العقد لل الصرررلة .وسرررييدل للا بشررركل عام إلى االعتراف في وقت الحا
بمبال بعض العموالت المستحقة لموزعين وموظفين تابعين لطرف تالب.
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تقدم الشرررركة حوافز للجهات الوسررريطة وللا الكتسررراب عمةء جدد وترقية الخدمات المباعة للعمةء الحاليين .يتم إطفاء عموالت التفعيل
وإعادة التجديد المدفوعة مقابل خدمات الدفع اآلجل على مدار فترة العقد .وفي حالة عمةء الدفع المسررررررربا ،يتم تحميل تكاليف العموالت
كمصروف عند تكبدها.

برامج والء العمةء
تطبا الشرررررركة برنامج والء العمةء اللل يوفر مجموعة متنوعة من المزايا للعمةء .وتخصرررررص الشرررررركة المقابل المقبوض فيما يتعلا
بالمنتجات والخدمات المقدمة في الباقة بما في للا نقاط الوالء كالتزام أداء منفصل استنادًا إلى أسعار البيع.

خدمات التتبيت والتفعيل
يتم االعتراف بااليرادات من بيع شرائح االتصال عند تفعيلها عندما تنتقل السيطرة على شريحة االتصال إلى العميل النهائي.تقدم الشركة
خدمات التركيب بشررركل مدمج مع بيع ا جهزة للعميل.تتألف العقود المجمعة لمبيعات ا جهزة وخدمات التركيب من التزامات أداء واحدة
ن وعود نقل ا جهزة وتوفير خدمات التركيب غير قادرة على أن تكون خاصررة .وبنا ًء على للا  ،تقوم الشررركة باإلعتراف باإليرادات
الناتجة عن المبيعات المجمعة لألجهزة وخدمات التركيب مع مرور الوقت  ،باسررتخدام طريقة إدخال لقياا التقدم نحو الرضرراء التام عن
الخدمة  ،وللا ن العميل يتلقى ويستهلا في نفا الوقت الفوائد التي تقدمها الشركة.

األدوات المالية

ا صول المالية
تقوم المجموعة بتصررنيف ا صررول المالية في واحدة من الفئات التي يتم لكرها أدناه ،وهلا يعود على الغرض التي تم الحصررول علية من
أجل  .بخة ف ا صول المالية التي لها عةقة بالتحوط ،السياسات المحاسبية لكل فئة كما يلي:

القيمة العادلة من خةل الربح أو الخسارة
تصرررررررنف ا صرررررررول المالية بالقيمة العادلة من خةل الربح أو الخسرررررررارة في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة مع االعتراف
بالتغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل في ايرادات التمويل أو فئة المصروفات .ليا لدى المجموعة أل
أصول مالية مصنفة طوعا ً بالقيمة العادلة من خةل الربح أو الخسارة.

القيمة العادلة من خةل الدخل الشامل اآلخر
يتم إدراج ا صول المالية التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة من خةل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات في القيمة
العادلة في الدخل الشررررامل اآلخر ويتم تجميعها بالقيمة العادلة من خةل احتياطي الدخل الشررررامل اآلخر عند البيع ،يتم إعادة تصررررنيف أل
رصيد ضمن القيمة العادلة من خةل احتياطي الدخل الشامل اآلخر مباشرة إلى ا رباح المحتجزة وال يتم إعادة تصنيف إلى قائمة الربح
أو الخسارة والدخل الشامل ا خر.
يتم إدراج مشررتريات ومبيعات ا صررول المالية المقاسررة بالقيمة العادلة من خةل الدخل الشررامل اآلخر في تاري التسرروية مع تسررجيل أل
تغيير في القيمة العادلة بين تاري المتاجرة وتاري التسررروية بالقيمة العادلة من خةل احتياطي الدخل الشرررامل اآلخر .ال تمتلا المجموعة
أل أصول مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خةل الدخل الشامل االخر.

التكلفة المطفأة
تنشأ هله ا صول بشكل أساسي من توفير السلع والخدمات للعمةء (متل اللمم المدينة التجارية) ،ولكنها تتضمن أي ضًا أنواعًا أخرى من
ا صرررول المالية حيب يكون الهدف ا سررراسررري االحتفاظ بهله ا صرررول من أجل التدفقات النقدية التعاقدية ،والتدفقات النقدية التعاقدية هي
مجرد مدفوعات .أصرررررررل الدين والفوائد .يتم إتباتها مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدًا تكاليف المعاملة التي تنسرررررررب مباشررررررررة إلى حيازتها أو
صا مخصص االنخفاض في القيمة ،إن وجدت.
إصدارها ،ويتم تسجيلها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،ناق ً
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القياا الةحق لألصول المالية
يتم الحقًا قياا أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالتكلفة المطفأة:
•
•

ا صل المالي محتفظ ب ضمن نمولج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بأصول مالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
تيدل الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواري محددة إلى تدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات المبل ا صلي والفائدة على
المبل ا ساسي القائم.

يتم الحقًا قياا أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالقيمة العادلة من خةل الدخل الشامل اآلخر:
•
•

يتم االحتفاظ با صل المالي ضمن نمولج أعمال يتم تحقيق هدف من خةل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع ا صول المالية؛
و
تيدل الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواري محددة إلى تدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات المبل ا صلي والفائدة على
المبل ا ساسي القائم.

المجموعة ليا لديها ادوات دين مقاسة بالقيمة العادة من خةل الدخل الشامل االخرى.
بشكل افتراضي  ،يتم قياا جميع ا صول المالية ا خرى الحقًا بالقيمة العادلة من خةل الربح أو الخسارة .المجموعة ليا لديها اصول
مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خةل الربح او الخسارة.
عند االعتراف المبدئي باسرررررررتتمار في حقوق الملكية غير محتفظ ب للمتاجرة ،قد تختار المجموعة بشررررررركل غير قابل للرجوع عرض
التغييرات الةحقة في القيمة العادلة لةستتمار في الدخل الشامل اآلخر .يتم إجراء هله االختيار على أساا كل استتمار على حدة.
يتم قياا ا صرررل المالي (ما لم يكن لمم مدينة تجارية بدون عنصرررر تمويلي هام يتم قياسررر مبدئيًا بسرررعر المعاملة) مبدئيًا بالقيمة العادلة
باإل ضافة إلى تكاليف المعاملة التي يمكن أن تنسب مباشرة إلى االستحوال  ،للبند غير المدرج بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة.

ا صول المالية بالتكلفة المطفأة
يتم قياا هله ا صررررول الحقًا بالتكلفة المطفأة باسررررتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخسررررائر انخفاض القيمة
(انظر أدناه) .يتم االعتراف بإيرادات الفوائد وأرباح وخسررررررائر صرررررررف العمةت ا جنبية وانخفاض القيمة في الربح أو الخسررررررارة .يتم
االعتراف بأل مكسب أو خسارة من إلغاء االعتراف في الربح أو الخسارة.

انخفاض قيمة ا صول المالية
تتكون ا صول المالية بالتكلفة المطفاة من اللمم التجارية المدينة والنقد وما يعادل واللمم المدينة ا خرى.
تقاا مخصصات الخسارة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9وفق أل من ا سا التالية:
•

شهرا :وهي خسائر اإلئتمان المتوقعة الناتجة عن حاالت تقصير محتملة في غضون 12
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12
ً
شهرا ً من تاري التقرير.
الخسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر :وهي خسائر اإلئتمان المتوقعة التي تنشأ جراء جميع حاالت التقصير المحتملة على
مدار مدة ا داة المالية المتوقعة.

•

تقيا المجموعة مخصصات الخسارة بمبل يساول خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر ،باستتناء ما يلي ،والتي تقاا
شهرا:
باعتبارها خسائر ائتمان متوقعة على مدى 12
ً

•
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ا صول المالية بالتكلفة المطفأة(تتمة)
•
•

سندات الدين التي تحددت بأن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاري التقرير.
سندات الدين وا رصدة البنكية ا خرى التي لم تزداد مخاطر اإلئتمان لها (أل مخاطر التقصير التي تحدث على مدار الفترة
المتوقعة لألداة المالية) زيادة ً ملحوظةً منل التسجيل ا ولي.

اختارت المجموعة قياا مخصررصررات الخسررارة لللمم التجارية المدينة وأصررول العقود بمبل يسرراول خسررائر اإلئتمان المتوقعة على مدى
العمر.
عند تحديد ما إلا كانت مخاطر اإلئتمان لألصرررررررل المالي قد ازدادت زيادة ً ملحوظة منل التسرررررررجيل ا ولي وعند تقدير خسرررررررائر اإلئتمان
المتوقعة ،تضررع الشررركة في اعتبارها المعلومات المعقولة والقابلة للدعم التي تكون لات صررلة ومتوفرة دون تكلفة ال حاجة لها أو مجهود
ال مبرر لها .ويشمل للا المعلومات والتحليةت الكمية والنوعية على ح ٍد سواء ،استنادا ً إلى الخبرة التاريخية والتقييم اإلئتماني المدروا
للشركة بما في للا المعلومات التطلعية المستقبلية.
تفترض الشررركة زيادة مخاطر اإلئتمان على ا صررل المالي زيادة ً ملحوظة إلا تجاوزت مدة اسررتحقاقها أكتر من  30يوماً .تعتبر الشررركة
أن ا صل المالي يكون في حالة تعتر عندما:
•
•

يكون من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزامات اإلئتمانية إلى الشركة بالكامل ،دون لجوء الشركة إلى إجراءات متل التحقق من
الضمان (إلا كان محتفظ ب ) ،أو
يتجاوز تاري ا صل المالي أكتر من  90يوما ً بعد اإلستحقاق.

تتمتل الفترة القصررررررروى التي تيخل في اإلعتبار عند تقدير خسرررررررائر اإلئتمان المتوقعة في الفترة التعاقدية القصررررررروى التي تتعرض فيها
المجموعة لمخاطر اإلئتمان.

قياا خسائر اإلئتمان المتوقعة
تمتل خسررائر اإلئتمان المتوقعة تقديرا ً مرجحا ً الحتمالية خسررائر اإلئتمان .تقاا خسررائر اإلئتمان على أنها القيمة الحالية لجميع العجوزات
النقدية (أل الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للكيان وفقا ً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تلقيها).
تخصم خسائر اإلئتمان المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.

أصول مالية لات مستوى إئتماني هابط
تقيأم المجموعة في كل تاري للتقارير ما إلا كانت الخصررررررروم المالية المدرجة بالتكلفة المطفاة وسرررررررندات الدين بالقيمة العادلة في الدخل
الشرررامل اآلخر لات مسرررتوى إئتماني هابط .يكون ا صرررل المالي لو مسرررتوى إئتماني هابط عند وقوع حدث أو أكتر ل تأتير سرررلبي على
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.

عرض انخفاض القيمة
تخصم مخصصات الخسائر لألصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفاة من إجمالي القيمة الدفترية لألصول.
تعرض خسرررررررائر اإلنخفاض في القيمة المتعلقة باللمم التجارية المدينة واللمم المدينة ا خرى ،بما في للا أصرررررررول العقود على حدة في
قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل االخر الموحدة.
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إلغاء االعتراف باألصول المالية
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف با صرررل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من ا صرررل  ،أو عندما تقوم بتحويل
ا صرررل المالي وجميع مخاطر ومزايا ملكية ا صرررل إلى كيان آخر .إلا لم تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بشررركل كبير بجميع مخاطر
ومزايا الملكية واسررتمرت في السرريطرة على ا صررل المحول  ،فإن الشررركة تعترف بحصررتها المحتفظ بها في ا صررل واإللتزام المرتبطة
بالمبال التي قد يتعين عليها دفعها .إلا احتفظت الشررررركة بشرررركل جوهرل بجميع مخاطر ومزايا ملكية ا صررررل المالي المحول  ،تسررررتمر
الشركة في االعتراف با صل المالي وتعترف أيضًا باالقتراض المضمون للعائدات المستلمة.
القيمة العادلة من خةل الربح أو الخسارة
تصررنف اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خةل الربح أو الخسررارة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات في
القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسرارة والدخل الشرامل .ليا لدى الشرركة أل أصرول مالية محتفظ بها للمتاجرة ولم تحدد أل إلتزامات
مالية بالقيمة العادلة من خةل الربح أو الخسارة.
الحقا ً  ،يتم قياا المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باسررتخدام طريقة الفائدة الفعالة فيما عدا المشررتقات والمطلوبات المالية المحددة بالقيمة
العادلة من خةل الربح أو الخسررررارة ،والتي تدرج الحقا ً بالقيمة العادلة مع اإلعتراف بالربح أو الخسررررارة في قائمة ا رباح أو الخسررررائر
(بخةف ا دوات المالية المشتقة التي تم تحديدها و تفعيلها كأدوات تحوط).
القروض والسرررررررلف والتزامات عقود اإليجار واللمم الدائنة ا خرى  ،والتي يتم االعتراف بها مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم إدراجها الح ًقا
بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

الغاء اإلعتراف
عندما يتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفا المقرض بشروط مختلفة إلى حد كبير أو يتم تعديل شروط التزام قائم بشكل جوهرل
 ،فإن متل هلا التبادل أو التعديل يتم التعامل مع على أن اسررررتبعاد لةلتزام ا صررررلي واالعتراف بالتزام جديد .يتم االعتراف بالفرق في
القيم الدفترية لات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة.

مقاصة األدوات المالية
يتم تعويض ا صرررررررول المالية واإللتزامات المالية ويتم إظهار المبل الصرررررررافي في قائمة المركز المالي إلا كان هناا حق قانوني واجب
النفال في الوقت الحالي لموازنة المبال المعترف بها وكان هناا نية لت سوية على أساا صافي ،لتحقيق ا صول وت سوية االلتزامات في
وقت واحد.

المشتقات وأنشطة التحوط
لمحاسبة التحوط  ،تصنف المجموعة المشتقات إما كتحوطات للقيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المعترف بها أو التزام ميكد (تحوط
القيمة العادلة) ؛ أو التحوطات لمخا طر معينة مرتبطة بأصل أو التزام معترف ب أو معاملة متوقعة محتملة للغاية (تحوط التدفق النقدل)
أو تحوطات صافي االستتمار في عملية أجنبية (تحوط صافي االستتمار).
في بداية عةقة التحوط  ،تقوم المجموعة بتوتيق العةقة بين أداة التحوط والبند المغطى  ،إلى جانب أهداف إدارة المخاطر واستراتيجيتها
إلجراء معامةت التحوط المختلفة .عةوة على للا  ،عند بداية التحوط وعلى أساا مستمر  ،توتق المجموعة ما إلا كانت أداة التحوط
فعالة في تعويض التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المغطى المنسوب إلى مخاطر التحوط  ،وللا عندما تفي عةقات
التحوط بالجميع .من متطلبات فعالية التحوط التالية:
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• وجود عةقة اقتصادية بين البند المغطى وأداة التحوط.
• تأتير مخاطر االئتمان ال يسيطر على التغيرات في القيمة التي تنتج عن تلا العةقة االقتصادية.
• نسبة التحوط لعةقة التحوط هي نفسها الناتجة عن كمية البند المغطى اللل تقوم المجموعة بتحوط بالفعل وكمية أداة التحوط التي
تستخدمها المجموعة بالفعل للتحوط لتلا الكمية من البند المغطى.
إلا توقفت عةقة التحوط عن الوفاء بمتطلبات فعالية التحوط المتعلقة بنسبة التحوط  ،لكن هدف إدارة المخاطر لعةقة التحوط المحددة
ظل كما هو  ،تقوم المجموعة بتعديل نسبة التحوط لعةقة التحوط (أل إعادة توازن التحوط) بحيث تلبي معايير التأهيل مرة أخرى.
تحدد المجموعة التغيير الكامل في القيمة العادلة للعقد اآلجل (أل بما في للا العناصر اآلجلة) كأداة تحوط لجميع عةقات التحوط التي
تنطول على عقود آجلة.
تحدد المجموعة فقط القيمة الجوهرية لعقود الخيار كبند مغطى  ،أل باستتناء القيمة الزمنية للخيار .يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة
العادلة للقيمة الزمنية المحالية للخيار في الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها في تكلفة احتياطي التحوط .إلا كان البند المغطى مرتب ً
طا
بالمعامةت  ،يتم إعادة تصنيف القيمة الزمنية إلى الربح أو الخسارة عندما ييتر البند المغطى على الربح أو الخسارة .إلا كان البند
المغطى مرتب ً
طا بفترة زمنية  ،فسيتم إعادة تصنيف المبل المتراكم في تكلفة احتياطي التحوط إلى الربح أو الخسارة على أساا منطقي
 تطبق المجموعة إطفاء القسط التابت .يتم االعتراف بتلا المبال المعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة في نفا بند البند المغطى .إلاكان البند المغطى بندا غير مالي  ،فإن المبل المتراكم في تكلفة احتياطي التحوط يتم إزالت مباشرة من حقوق الملكية وإدراج في القيمة
الدفترية ا ولية للبند غير المالي المعترف ب  .عةوة على للا  ،إلا كانت المجموعة تتوقع عدم استرداد بعض أو كل الخسارة المتراكمة
في تكلفة احتياطي التحوط في المستقبل  ،فسيتم إعادة تصنيف هلا المبل على الفور إلى الربح أو الخسارة.

تحوطات القيمة العادلة
يتم االعتراف بتغير القيمة العادلة على أدوات التحوط الميهلة في الربح أو الخسارة إال عندما تقوم أداة التحوط بتغطية أداة حقوق
الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خةل الدخل الشامل اآلخر  ،وفي هله الحالة يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر .يتم تعديل
القيمة الدفترية للبند المغطى اللل لم يتم قياس بالفعل بالقيمة العادلة لتغير القيمة العادلة المنسوب إلى المخاطر المحوطة مع إدخال مقابل
في الربح أو الخسارة .بالنسبة دوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خةل الدخل الشامل اآلخر  ،ال يتم تعديل القيمة الدفترية نها
مدرجة بالفعل بالقيمة العادلة  ،ولكن يتم االعتراف بأرباح أو خسائر التحوط في الربح أو الخسارة بدالً من الدخل الشامل اآلخر.
عندما يكون البند المتحوط هو أداة حقوق ملكية مصنَّفة بالقيمة العادلة من خةل الدخل الشامل اآلخر  ،تظل مكاسب أو خسائر التحوط
في الدخل الشامل اآلخر لتتناسب مع أداة التحوط .عندما يتم االعتراف بأرباح أو خسائر التحوط في الربح أو الخسارة  ،يتم االعتراف
بها في نفا بند البند المغطى.
تتوقف المجموعة عن محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عةقة التحوط (أو جزء منها) عن تلبية معايير التأهيل (بعد إعادة التوازن  ،إن
وجدت) .يتضمن للا الحاالت التي تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيعها أو إنهايها أو ممارستها .يتم احتساب التوقف بأتر رجعي .يتم
إطفاء تعديل القيمة العادلة على القيمة الدفترية للبند المتحوط الناتج عن المخاطر المحوطة إلى الربح أو الخسارة من للا التاري .

تحوطات التدفق النقدل
يتم االعتراف بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط الميهلة ا خرى المصنفة والميهلة كتحوط
للتدفقات النقدية في الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها تحت عنوان احتياطي تحوط التدفقات النقدية  ،والتي تقتصر على التغير التراكمي
في القيمة العادلة للبند المغطى منل بداية التحوط .يتم االعتراف بالربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة في الربح أو
الخسارة  ،ويتم تضمينها في بند "المكاسب والخسائر ا خرى"
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تحوطات التدفق النقدل
المبال المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات
التي ييتر فيها البند المتحوط على الربح أو الخسارة  ،في نفا بند بند التحوط المعترف ب  .ومع للا  ،عندما ينتج عن المعاملة المتوقعة
المتحوط لها االعتراف بأصل غير مالي أو التزام غير مالي  ،فإن ا رباح والخسائر المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر
والمتراكمة في حقوق الملكية يتم حلفها من حقوق الملكية وإدراجها في القياا ا ولي لـ تكلفة ا صل غير المالي أو المطلوبات غير
المالية .ال ييتر هلا التحويل على الدخل الشامل اآلخر .عةوة على للا  ،إلا كانت المجموعة تتوقع عدم استرداد بعض أو كل الخسائر
المتراكمة في احتياطي التحوط للتدفقات النقدية في المستقبل  ،فسيتم إعادة تصنيف هلا المبل على الفور إلى الربح أو الخسارة.
تتوقف المجموعة عن محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عةقة التحوط (أو جزء منها) عن تلبية معايير التأهيل (بعد إعادة التوازن  ،إن
وجدت) .يتضمن للا الحاالت التي تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيعها أو إنهايها أو ممارستها .يتم احتساب التوقف بأتر رجعي .أل
ربح أو خسارة معترف بها في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في احتياطي تحوط التدفقات النقدية في للا الوقت تظل في حقوق
الملكية ويتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة عند حدوث المعاملة المتوقعة .عندما ال يكون من المتوقع حدوث معاملة متوقعة  ،يتم
إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة في احتياطي تحوط التدفقات النقدية على الفور إلى الربح أو الخسارة

تحوطات صافي االستتمارات في العمليات ا جنبية
يتم المحاسبة عن تحوطات صافي االستتمارات في العمليات ا جنبية بشكل مشاب لتحوطات التدفقات النقدية .يتم االعتراف بأل مكسب
أو خسارة من عقود العمةت ا جنبية اآلجلة المتعلقة بالجزء الفعال من التحوط في الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها في احتياطي تحويل
العمةت ا جنبية .يتم االعتراف بالربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة في الربح أو الخسارة  ،ويتم تضمينها في بند
"المكاسب والخسائر ا خرى" .يتم إعادة تصنيف المكاسب والخسائر من أداة التحوط المتراكمة في احتياطي تحويل العمةت ا جنبية إلى
الربح أو الخسارة عند البيع أو البيع الجزئي للعملية ا جنبية.

 -5األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واإلفتراضات
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السرررعودية اسرررتخدام بعض التقديرات
واالفتراضررات الهامة التي تيتر على المبال المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلفصرراح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في
تاري التقرير المالي والمبال المدرجة لإليرادات والمصرررررررروفات خةل الفترة المشرررررررمولة بالتقرير .يتم تقييم التقديرات وا حﮐام بشﮐل
مستمر وتستند إلی الخبرة التاريخية والعوامل ا خرى  ،بما في للا توقعات ا حداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة تحت الظروف.
تقوم الشرررركة بعمل تقديرات وافتراضرررات تتعلق بالمسرررتقبل .إن التقديرات المحاسررربية الناتجة  ،بحكم تعريفها  ،نادرا ً ما تسررراول النتائج
الفعلية لات الصلة.
التقديرات الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية
العرض اإلجمالي مقابل العرض الصافي
عندما تقوم المجموعة ببيع سررررلع أو خدمات كمصرررردر رئيسرررري  ،يتم تسررررجيل اإليرادات والمدفوعات للموردين على أسرررراا إجمالي في
اإليرادات وتكاليف التشغيل .إلا قامت المجموعة ببيع سلع أو خدمات كوكيل  ،يتم تسجيل اإليرادات والمدفوعات للموردين في اإليرادات
على أساا صافي  ،واللل يمتل الهامش المكتسب.
يعتمد تحديد ما إلا كانت المجموعة على أنها الشرررركة الرئيسرررية أو الوكيل في الصرررفقة على التحليل اللل تجري اإلدارة لكل من الشررركل
القانوني ومضرررمون االتفاقية بين المجموعة وشرررركائها التجاريين ؛ تيتر هله ا حكام على مبل اإليرادات ومصررراريف التشرررغيل المعلنة
ولكنها ال تيتر على الموجودات أو المطلوبات أو التدفقات النقدية المبل عنها.
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 -5األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واإلفتراضات (تتمة)
الهبوط في قيمة ا صول غير المالية
يحدث االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصرل أو وحدة توليد النقد قيمت القابلة لةسرترداد  ،والتي هي أعلى من قيمتها
صا تكاليف احتساب االستبعاد إلى البيانات المتاحة من معامةت البيع
صا تكاليف البيع وقيمة االستخدام .تستند القيمة العادلة ناق ً
العادلة ناق ً
ناقص را التكاليف اإلضررافية للتخلص من ا صررل.
ظتها
مةح
يمكن
روق
ر
س
رعار
ر
أس
أو
مماتلة
لموجودات
تجارية
را
ر
أس
على
تتم
التي
الملزمة
ً
يسررتند حسرراب قيمة االسررتخدام إلى نمولج التدفقات النقدية المخصررومة .التدفقات النقدية مسررتمدة من الموازنة للسررنوات الخما القادمة وال
تشررمل أنشررطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االسررتتمارات المسررتقبلية الهامة التي من شررأنها تعزيز أداء ا صررل لوحدة
إنتاج النقد التي يتم اختبارها .يعتبر المبل القابل لةسترداد أكتر حساسية لمعدل الخصم المستخدم في نمولج التدفقات النقدية المخصومة
باإلضافة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم غراض االستقراء.
انخفاض قيمة اللمم المدينة وأصول العقد
يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل لللمم المدينة واصررررررول العقد علی أساا نمولج الخسارة االئتمانية المتوقعة بمبل يساول قيمة المدى
الزمنى لخسررائر االئتمان المتوقعة .عند تحديد ما إلا كانت مخاطر اإلئتمان لألصررل المالي قد ازدادت بشرركل كبير منل اإلعتراف المبدئى
وعند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة  ،فإن الشركة تعتبر المعلومات المعقولة والداعمة لات الصلة والمتوفرة بدون تكلفة أو مجهود غير
مبرر .ويشرررررمل للا المعلومات والتحليةت الكمية والنوعية على حد سرررررواء  ،اسرررررتنادا ً إلى الخبرة التاريخية للشرررررركة والتقييم اإلئتماني
المدروا  ،بما في للا المعلومات االستشرافية.
الترتيبات في حالة وجود أكتر من التزام اداء
في ترتيبات اإليرادات حيث يتم تقديم أكتر من سلعة أو خدمة واحدة للعميل  ،يتم تخصيص المقابل للعميل بين السلع والخدمات باستخدام
مبادئ القيمة العادلة النسرربية .تحدد المجموعة بشرركل عام القيمة العادلة للعناصررر الفردية بنا ًء على ا سررعار التي يتم بها بيع المنتج بشرركل
منتظم على أساا مستقل .قد تيتر مراجعة تقديرات هله القيم العادلة بشكل جوهرل على تخصيص إجمالي مقابل الترتيب بين العناصر
الفردية.
ا عمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة
تقدر ا عمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسرررررة والتي تشررررركل جز ًء كبيرا ً من إجمالي موجودات
الشررررررركة غراض احتسرررررراب االهةا واإلطفاء تباعا ً .تعد هله التقديرات بنا ًء على االسررررررتخدام المتوقع لألعمار اإلنتاجية .تحدد القيمة
المتبقية بنا ًء على الخبرة والبيانات القابلة للمةحظة حيتما كان للا متاحا ً.
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تعد الشركة تقديرات مختلفة في تحديد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .توضح هله التقديرات في اإليضاح رقم .20
الربط الزكول
يتم تحديد مخصررررص الزكاة وضرررررائب االسررررتقطاع من قبل الشررررركة وفقًا لمتطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل (" )"GAZTويخضررررع
للتغيير بنا ًء على التقييمات النهائية الواردة من الهيئة العامة للزكاة والدخل .تقوم الشركة باالعتراف بالتزامات الزكاة وضريبة االستقطاع
المتوقعة بنا ًء على أفضل تقديرات اإلدارة فيما إلا كان هناا زكاة  /ضرائب إ ضافية مستحقة .تعتمد النتيجة النهائية ل مبل إضافي يتم
تقييم بواسطة الهيئة العامة للزكاة والضرائب على النتيجة النهائية إلجراءات االعتراض التي يحق للشركة تقديمها .عندما تكون النتيجة
النهائية لل ضريبة لهله ا مور مختلفة عن المبال التي تم ت سجيلها مبدئيًا  ،فقد تيتر هله االختةفات على قائمة الربح أو الخ سارة الموحدة
في الفترة التي يتم فيها اتخال هلا القرار النهائي.
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األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واإلفتراضات (تتمة)
قياا القيمة العادلة لألدوات المالية
عندما يتعلر قياا القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي على أساا ا سعار المدرجة في ا سواق
النشرررطة  ،يتم قياا قيمتها العادلة باسرررتخدام تقنيات التقييم بما في للا نمولج التدفقات النقدية المخصرررومة ( .)DCFتيخل مدخةت هله
النمالج من ا سرررررررواق التي يمكن مةحظتها حيتما أمكن للا  ،ولكن عندما ال يكون للا ممك ًنا  ،يلزم وجود درجة من الحكم في تحديد
القيم العادلة .تشررررمل ا حكام اعتبارات المدخةت متل مخاطر السرررريولة ومخاطر االئتمان والتقلبات .التغيرات في االفتراضررررات المتعلقة
بهله العوامل يمكن أن تيتر على القيمة العادلة لألدوات المالية .انظر إيضاح  21.4لمزيد من اإلفصاحات.
اإليجارات  -تقدير معدل االقتراض اإلضافي
ال يمكن للمجموعة بسرررهولة تحديد سرررعر الفائدة الضرررمني في عقد اإليجار  ،وبالتالي  ،فإنها تسرررتخدم معدل االقتراض اإلضرررافي ()IBR
لقياا التزامات اإليجار IBR .هو معدل الفائدة اللل يتعين على المجموعة دفع لةقتراض على مدى فترة مماتلة  ،وبضرررررررمان مماتل ،
ا موال الةزمة للحصررررول على أصررررل بقيمة مماتلة صررررل حق االسررررتخدام في بيئة اقتصررررادية مماتلة .وبالتالي  ،يعكا معدل  IBRما
تقديرا في حالة عدم توفر معدالت ملحوظة أو عندما يلزم تعديلها لتعكا شرررررررروط
"يتعين على المجموعة دفع "  ،ا مر اللل يتطلب
ً
وأحكام عقد اإليجار .تقدر المجموعة معدل  IBRباسررتخدام المدخةت التي يمكن مةحظتها (متل أسررعار الفائدة في السرروق) عندما تكون
متاحة ومطلوبة لعمل تقديرات معينة خاصة بالمنشأة.

 -6النقد وما في حكمه
2021

1,313
510,664
511,977
()4,788
507,189

نقد في الصندوق
نقد لدى البنوا
نقدية لدى البنوا محتجزة

2020
1,297
1,102,104
1,103,401
()220,607
882,794

تستتمر المجموعة جز ًءا من الفائض النقدل في الودائع جل مع فترة استحقاق مدتها تةتة أشهر أو أقل لدى البنوا التجارية المحلية ،بل
متوسط معدالت العمولة السنوية على هله الودائع خةل عام  2021بلغت  )٪1.4 : 2020 ( ٪0.4بل إجمالي العموالت التي حصلت
عليها الشركة خةل عام  2021بلغت  1.3مليون لاير سعودل ( 12 :2020مليون لاير سعودل).

 -7ذمم مدينة وتجارية أخرى
لمم تجارية مدينة
يخصم :الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
لمم تجارية مدينة صافي
دفعات مقدمة للموردين
إيجار مدفوع مقدما ً
دفعات مقدمة لخطوط النقل ووصةت ا لياف

2021
3,254,614
)(1,083,014
2,171,600
67,356
16,717
13,828

2,857,922
()1,269,863
1,588,059
19,430
60,176
17,975

لمم مدينة أخرى

718,847

310,373

2,988,348
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1,996,013
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 -7ذمم مدينة وتجارية أخرى (تتمة)
التفاصيل الخاصة اللمم المدينة التجارية مبين في إيضاح  .30القيم الدفترية لللمم المدينة التجارية وا خرى للمجموعة مقومة بالعمةت
التالية:
2021

2,910,942
77,406
2,988,348

لاير سعودل
دوالر أمركي

2020

1,860,292
135,721
1,996,013

يبل متوسط فترة اإلئتمان على مبيعات السلع والخدمات  30يوما .ال يتم إحتساب أية فوائد على اللمم التجارية المدينة .تعترف المجموعة
بمخصصات مقابل الخسارة االئتمانية المتوقعة بنا ًء على نمولج الخسائر االئتمانية المتوقعة مع ا خل في االعتبار أعمار المدينين المتأخرين
عن السداد والتي تزداد كلما تأخر المدينون في السداد ن الخبرة التاريخية تشير إلى أن احتمالية استرداد المبال تنخفض كلما تأخر المبل .
تقوم المجموعة بإجراء فحص االئتمان قبل منح االئتمان لعمةء جدد .تتم مراجعة هله اإلجراءات وتحديتها على أساا مستمر .لم تطرأ أل
تغييرات على هله اإلجراءات عن العام السابق.
يمتل اتنين من المدينين  ٪26من إجمالي رصيد اللمم التجارية المدينة للشركة ( .)19٪ :2020وال يوجد عمةء آخرين يشكلون أكتر من
 ٪10من إجمالي رصيد اللمم التجارية المدينة.
وجود لمم مدينة تجارية بإجمالي  1,362مليون لاير سعودل ( 721 :2020مليون لاير سعودل) في تاري التقرير والتي تجاوز موعد
استحقاقها ولم يتم تكوين مخصص لها  ،وفقًا للسياسة  ،ال تزال المبال قابلة لةسترداد ولم يكن هناا انخفاض كبير في جودة االئتمان منل
منح االئتمان في البداية.
عمر الذمم التجارية المتأخرة الغير مكون لها مخصص:
 60يوم الى  90يوم

2021
496,676

2020
398,945

 120يوم الى  180يوم
 180يوم الى  360يوم
أكتر من  360يوم

151,488
154,713
558,773

94,775
84,108
143,181

1,361,650

721,009

لم تكن هناا مبال في تاري التقرير لم تتأخر عن موعد استحقاقها وال تعرضت النخفاض في قيمتها والتي انخفضت جودة االئتمان الخاصة
بها منل منح االئتمان ا ولي.
الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
الرصيد االفتتاحي

2021
1,269,863

2020
1,008,828

محمل خةل السنة
مخصصات الديون المشطوبة
المبال المعادة خةل السنة
الرصيد النهائي

146,176
()193,626
()139,399
1,083,014

261,035
1,269,863

الخسائر االئتمانية للعام
عكا المخصصات االخرى *

2021
146,176
)(139,399

2020
261,035
()19,759

الرصيد النهائي

6,777

241,276

إجمالي المبالغ المحملة على قائمة الربح او الخسارة:
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 -7ذمم مدينة وتجارية أخرى (تتمة)
عند تحديد قابلية استرداد اللمم التجارية المدينة  ،تأخل المجموعة في االعتبار أل تغيير في جودة االئتمان لللمم التجارية المدينة من تاري
منح االئتمان مبدئيًا حتى نهاية فترة التقرير .إن تركيز مخاطر االئتمان محدود بسبب حقيقة أن قاعدة العمةء كبيرة وغير مرتبطة .ال تحتفظ
المجموعة بأل ضمانات على اللمم التجارية المدينة التي انخفضت قيمتها.
* يمتل الرصيد في استرداد ا رصدة التي تم تكوين مخصصات لها في الفترات السابقة.

 -8أصول العقد
اإليرادات غير المفوترة
مخصوما من  :مخصص خسائر انخفاض القيمة
متداولة
غير متداولة

2021
358,779

2020
319,061

)(2,733
356,046
67,224
288,822

()2,539
316,522
96,450
220,072

356,046

316,522

الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة صول العقد:
2021
الرصيد اإلفتتاحي

2020
3.243

مبال تم عكسها خةل العام
الرصيد النهائي

2,539
194
2,733

()704
2.539

اإليرادات المؤجلة والتزامات العقد
التزامات العقد – دفعات مقدمة من العمةء

2021
548,792

2020
490.254

إيرادات ميجلة – منح حكومية (إيضاح )33

52,257
601,049

53.832
544.086

 -9مخزون
2021

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

220,827
5,774
1,626
2,445
230,672
)(16,949

تكلفة المخزون المعترف ب كمصروف

213,723
765,452
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2020
195,341
6,169
1,661
1,560
204,731
()17,628
187,103
810,750
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 -10حق استخدام األصول
حق استخدام االصول المعترف ب يتعلق بنوعية االصول التالي:
2021
اراضي ومباني
1,212,659
الرصيد اإلفتتاحي
313,156
يضاف :اإلضافات
)(318,930
يخصم :اإلطفاء
)(697
يخصم :االستبعادات
1,206,188
الرصيد النهائي

معدات خلوية واخرى

المجموع

72,229
209,994
)(96,565
)(60,871

1,284,888
523,150
)(415,495
)(61,568

124,787

1,330,975

2020
اراضي ومباني
الرصيد اإلفتتاحي
يضاف :اإلضافات
يخصم :اإلطفاء
يخصم :االستبعادات
الرصيد النهائي
•
•
•

معدات خلوية واخرى

المجموع

1,295,627
228,111
()281,894
()29,185

152,852
()65,142
()15,481

1,448,479
228,111
()347,036
()44,666

1,212,659

72,229

1,284,888

إجمالي المبل المسجل في الربح أو الخسارة لحق استخدام ا صول مبل وقدرة  63مليون لاير سعودل ( 31ديسمبر 26 :2020
مليون لاير سعودل) فيما يتعلق بإيجار الموقع.
تتكون ا رض والمباني بشكل أساسي من مواقع االتصاالت السلكية والةسلكية الميجرة.
ليا لدى المجموعة أل عقود إيجار بمدفوعات إيجار متغيرة لم يتم تضمينها في قياا مطلوبات اإليجار.

أنشطة التأجير للمجموعة وكيفية احتسابها:
تستأجر المجموعة في الغالب مساحات داخلية وخارجية لتركيب مواقع االتصاالت الخاصة بها .عادة ما يتم إبرام عقود اإليجار لفترات
محددة من  1إلى  10سنوات ولكن قد يكون لها خيارات تمديد .يتم التفاوض على شروط اإليجار على أساا فردل وتحتول على مجموعة
واسعة من الشروط وا حكام المختلفة .ال تفرض اتفاقيات اإليجار أل تعهدات  ،ولكن ال يجوز استخدام ا صول الميجرة كضمان غراض
االقتراض.
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 -11ممتلكات ومعدات
أراضي
التكلفة
 1يناير 2021
إضافات
تحويالت
استبعادات
كما في  31ديسمبر 2021
االستهالكات
 1يناير 2021
إضافات
استبعادات
كما في  31ديسمبر 2021
صافي القيمة الدفترية

تحسينات على
ألماكن مستأجرة

أنظمة وخوادم
تقنية معلومات

معدات شبكة
االتصاالت

أثاث ومفروشات سيارات ومعدات أعمال رأسمالية
تحت اإلنشاء
النقل األخرى
ومعدات مكتبية

6,549
6,549

317,275
1,492
842
319,609

670,482 15,266,221
24,547
851,136
6,895
70,222
)(13
701,911 16,187,579

146,867
786
147,653

3,851
3,851

-

303,357
7,876
311,233

9,164,931
1,114,858
10,279,789

571,624
41,143
)(7
612,760

135,132
7,183
142,315

3,827
16
3,843

-

6,549

8,376

5,907,790

89,151

5,338

8

622,783

أنظمة وخوادم
تقنية معلومات

أتاث ومفروشات سيارات ومعدات أعمال رأسمالية
تحت اإلنشاء
النقل ا خرى
ومعدات مكتبية

أراضي
التكلفة
 1يناير 2020
إضافات
تحويةت
استبعادات
كما في  31ديسمبر 2020

6,549
6,549

االستهةكات
 1يناير 2020
إضافات
استبعادات
كما في  31ديسمبر 2020
صافي القيمة الدفترية

6,549

تحسينات على
ماكن مستأجرة
313,886
2,580
809
317,275
289,147
14,210
303,357
13,918

معدات شبكة
االتصاالت

631,180
39,754
2,634
()3,086
670,482

13,794,841
1,443,558
27,822
15,266,221

531,560
42,875
()2,811
571,624
98,858

7,946,197
1,218,734
9,164,931
6,101,290

144,854
2,267
()254
146,867
123,293
12,093
()254
135,132
11,735

3,851
3,851
3,811
16
3,827
24

624,463
78,195
)(79,875
622,783

-

78,828
581,561
()35,926
624,463
624,463

االجمالي
17,035,708
956,156
)(1,916
)(13
17,989,935

10,178,871
1,171,076
)(7
11,349,940
6,639,995

االجمالي
14,973,989
2,069,720
()4,661
()3,340
17,035,708
8,894,008
1,287,928
()3,065
10,178,871
6,856,837

قامت المجموعة برسملة رواتب فنية داخلية خةل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021بمبل  32مليون لاير سعودل ( 31ديسمبر  25 :2020مليون لاير سعودل) ،بل صافي اإلضافات
في الممتلكات والمعدات خةل العام  954مليون لاير سعودل متضمنة اإلضافة غير النقدية بمبل  37مليون لاير.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -12دفعات رأسمالية مقدمة
2021
274,841

دفعات رأسمالية مقدمة

2020
132,832

تتعلق الدفعات الرأسمالية بسدادات للمورد مقد ًما وقبل االنتهاء من مشروع لمعدات االتصاالت .عند االنتهاء  ،يتم إعادة تصنيف المبال المعترف بها كدفعات رأسمالية إلى ممتلكات ومعدات.

 -13موجودات غير ملموسة
رسم الترخيص
التكلفة
 1يناير 2021
إضافات
تحويالت
كما في  31ديسمبر 2021

*

رخص برامج حاسوبية

**

حقوق االستخدام

عالمة تجارية****

الطيف الترددي

***

االجمالي

23,364,230
20
23,364,250

452,820
12,724
1,916
467,460

1,444,061
46,246
1,490,307

7,500
7,500

1,885,489
1,885,489

27,154,100
58,990
1,916
27,215,006

 1يناير 2021

9,893,250

367,854

354,892

-

257,945

10,873,941

إضافات
استبعادات
كما في  31ديسمبر 2021

517,138
10,410,388
12,953,862

37,552
405,406
62,054

99,631
454,523
1,035,784

-

125,700
383,645
1,501,844

780,021
11,653,962
15,561,044

االطفاء

صافي القيمة الدفترية

رسم

الترخيص*

رخص برامج حاسوبية

حقوق

7,500
عةمة تجارية

االستخدام**

الطيف

الترددل***

االجمالي

التكلفة
 1يناير 2020
إضافات
تحويةت
استبعادات
كما في  31ديسمبر 2020

23,364,230
23,364,230

437,182
13,817
2,661
()840
452,820

1,226,082
217,979
1,444,061

7,500
7,500

1,277,992
605,497
2,000
1,885,489

26,312,986
837,293
4,661
()840
27,154,100

االطفاء
 1يناير 2020
إضافات
إستبعادات
كما في  31ديسمبر 2020

9,376,116
517,134
9,893,250

330,038
38,588
()772
367,854

258,657
96,235
354,892

-

132,247
125,698
257,945

10,097,058
777,655
()772
10,873,941

صافي القيمة الدفترية

13,470,980

84,966

1,089,169

7,500

1,627,544

16,280,159
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -13موجودات غير ملموسة (تتمة)
فيما يلي صافي القيمة الدفترية وتواري انتهاء الصةحية لألكتر أهمية:
نهاية فترة اإلطفاء
يناير 2047
رسوم الترخيص
بين  2023و 2036
حقوق االستخدام (عناصر متعددة)
ديسمبر 2032
الطيف  10 × 2من  1800ميجا هرتز
ديسمبر 2033
الطيف  10 × 2من  800ميجا هيرتز
ديسمبر 2034
الطيف  2600و  3500ميجا هيرتز

2021

2020

12,953,862
1,035,784
517,525
457,821
526,498

13,470,980
1,089,168
564,574
495,972
566,998

15,491,490

16,187,692

*مصاريف الترخيص
بموجب القرارات الوزارية رقم  176بتاري  25جمادى ا ولى 1428هــ (الموافق  11يونيو  )2007ورقم  357بتاري  28لو الحجة
1428هــ (الموافق  7يناير  ،)2008والمرسوم الملكي رقم  /48م بتاري  26جمادى ا ولى 1428هـ (الموافق  12يونيو  )2007تم
منح الشركة الترخيص كمشغل تالث لخدمات الهاتف الجوال في المملكة العربية السعودية لمدة  25سنة مقابل  22.91مليار لاير سعودل.
وتشمل رسوم الترخيص أيضا ً على مبل يعادل  449.18مليون لاير سعودل لتمويل التكاليف المتعلقة بها وتم رسملتها كجزء من تكلفة
الترخيص وفقا ً للمعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية في للا الوقت.
بناء على ا مر السامي بتاري  30لل الحجة  1437هــ (الموافق  1أكتوبر  )2016اللل تم اإلعةن عن من قبل هيئة السوق المالية
بتاري  01محرم  1438هـ (الموافق  2أكتوبر  )2016واللل وج لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ( )CITCللتنسيق مع شركة
االتصاالت المتنقلة السعودية (زين) لتمديد ترخيصها لمدة  15سنة إضافية ،لتصل الفترة المتبقية الى  32سنة تنتهي في  21ربيع ا ول
 1469هـ (الموافق  18يناير .)2047

**حقوق االستخدام الغير قابلة لإللغاء
يتعلق هلا البند بحق استخدام جزء من سعة كابةت النقل ا رضي أو البحرل اللل تم منح حق استخدام لفترة محددة .يتم اإلعتراف بحقوق
اإلستخدام غير القابلة لإللغاء بالتكلفة كأصل عندما يكون لدى الشركة الحق المحدد غير القابل لإللغاء إلستخدام جزء من ا صل المعني،
التي تتكون عموما ً من ا لياف البصرية أو أصول النطاق العريض  ،وتمتد فترة حق اإلستخدام غلبية العمراإلنتاجي لألصل المعني .ويتم
إطفايها بطريقة القسط التابت على الفترة المتوقعة لإلستخدام أو فترة العقد ،أيهما أقصر والتي تتراوح عادة ما بين  10الى  20عاما.

***الطيف الترددي
يتوافق الطيف مع التردد الةسلكي المخصص للهاتف المحمول اللل حصلت علي لجنة االتصاالت وتقنية المعلومات..يتم اإلعتراف بالطيف
بسعر الخصم باستخدام طريقة الفائدة الفعالة ويتم إطفايه على أساا القسط التابت.على مدار فترة السداد التعاقدية يتم تسجيل ورسملة مبل
االلتزام المتعلق بالطيف الترددل اللل تم رسملت تحت الموجودات غير الملموسة ضمن المطلوبات ا خرى غير المتداولة.

**** العالمة التجارية
تتوافق العةمة التجارية مع العةمة التجارية " "ALOالتي استحولت عليها المجموعة ،في عام  2015لعمر إنتاجي غير محدد ،مع جميع
مزاياها .ال تخضع العةمة التجارية لإلطفاء ن عمرها غير محدد .يتم اختبار العةمة التجارية سنويًا للكشف عن وجود إضمحةل.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -14ذمم دائنة و تجارية أخرى
2021
اللمم الدائنة التجارية
االستحقاقات
اوراق دفع المستحقة
الرسوم الحكومية المستحقة
تكاليف تمويل مستحقة لوزارة المالية
المستحقات المتعلقة بالموظفين
مخصص الزكاة (إيضاح )28
مستحق لوزارة المالية  -متداول
رسوم مالية مستحقة
لمم دائنة أخرى

2020

1,446,628

1,400,769

1,394,414
474,292
125,489

1,231,689
559,533
205,481

57,591

52,051

48,067
41,232
524,995
5,001
573,490

43,566
24,254
538,006
1,587
528,844

4,691,199

4,585,780

تتضمن الرسوم الحكومية المستحقة و اللمم الدائنة المستحقة ا خرى على مخصصات تنظيمية وقانونية بمبل  391مليون لاير سعودل
( 400 :2020مليون لاير سعودل) .هله الحركة في المخصص هي معامةت غير نقدية.
تتضمن اللمم الدائنة التجارية مبال مستحقة طراف لات عةقة بمبل  1.7مليون لاير سعودل ( 2.3 :2020مليون لاير) مقابل توفير
خدمات اإلتصاالت لألطراف لات العةقة.
ال يتم تحميل فوائد على اللمم الدائنة والتجارية .لدى الشركة سياسات إدارة المخاطر المالية لضمان دفع جميع اللمم الدائنة ضمن اإلطار
الزمني لإلئتمان.

 -15إقتراض
2021

2020

تسهيل مرابحة مشترا – الجزء المتداول ()15-1
تسهيل رأا مال عامل ()15-1
تسهيل مرابحة تانول ()15-2

2,954,824
650,000
2,246,749

1,591,309
2,244,836

االجمالي

5,851,573

3,836,145

المستحقات المتداولة و الغير متداولة كاآلتي:
2021
اقتراض متداول
اقتراض غير متداول
االجمالي

3,213,549
2,638,024
5,851,573

2020
3,836,145
3,836,145

إن القيم الدفترية لقروض المجموعة مقومة بالعمةت التالية:
2021
سعودل لاير
دوالر أمريكي (تعرض باللاير السعودل)
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2020

5,178,903

3,538,002

672,670

298,143

5,851,573

3,836,145

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -15القروض (تتمة)
 1-15تسهيل المرابحة المشتركة
في  27سبتمبر  ، 2020قامت المجموعة بإعادة تمويل وتمديد تاري استحقاق تسهيل المرابحة المشترك القائم لخما سنوات حتى عام
 2025بمبل إجمالي متاح يصل إلى  6مليار لاير سعودل مع فترة سماح لمدة عامين  ،بشروط تجارية أفضل .عةوة على للا  ،تتضمن
االتفاقية تسهيةت رأا مال عامل بمبل  1مليار لاير سعودل (في ا صل  0.65مليار لاير سعودل في عام  )2018وبللا يصل إجمالي
التسهيةت إلى  7مليار لاير سعودل حتى عام  ، 2025مما يوفر سيولة إضافية للمجموعة لتمويل خطط نمو أعمالها .استخدمت المجموعة
مبل  1.3مليار لاير سعودل من تسهيل المرابحة في الربع ا ول من  2021ومبل  0.650مليار لاير سعودل من تسهيل رأا مال عامل
في الربع التاني من .2021
كما في  31ديسمبر  ،2021استخدمت المجموعة مبل  3.8مليار لاير سعودل ( 1.8مليار لاير سعودل كما في  31ديسمبر )2020
من االتفاقية الحالية من أصل  7مليار لاير سعودل .بل الجزء غير المستخدم من تسهيةت المرابحة مبل وقدرة  3.2مليار لاير سعودل
في  31ديسمبر .2020
.تعيد المجموعة احتساب إجمالي القيمة الدفترية للمطلوبات المالية على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية المقدرة التي
يتم خصمها بسعر الفائدة الفعلي ا صلي لألداة المالية وبالتالي تعديل إجمالي القيمة الدفترية للقرض لتعكا الفعلي والمعدل التدفقات النقدية
التعاقدية المقدرة .الفرق بين القيمة الدفترية الحالية لتسهيل المرابحة وإجمالي القيمة الدفترية المعدلة  136مليون لاير سعودل والتي تم
اإلقرار بها في  2020في بيان الربح والخسارة المجمع المكتف والدخل الشامل اآلخر ،كأرباح من تعديل القروض.
إن مصاريف التمويل كما هو محدد في "اتفاقية تمويل المرابحة" تستحا بأقساط ربع سنوية خةل خما سنوات .إن التسهيل الجديد مضمون
جزئيا بموجب ضمان من شركة اإلتصاالت المتنقلة ش.م.ا.ع .ورهن بعض أسهم الشركة المملوكة بواسطة بعض المساهمين الميسسين
و التنازل عن بعض العقود واللمم المدينة وا صول التابتة بما يعادل الرصيد القائم.
تلتزم الشركة بالتعهدات المالية الحالية للقرض.

 2-15تسهيل المرابحة الثانوي
في  16يونيو 2019م ،أبرمت المجموعة اتفاقية تسهيل مرابحة تانول جديدة بقيمة  2.25مليار لاير سعودل مع تحالف يتكون من خمسة
بنوا .مدة االتفاقية سنتان ،مع إمكانية تمديدها لسنة واحدة بنا ًء على طلب المجموعة .قامت المجموعة بالحصول على موافقة جميع البنوا
المشاركة لتمديد اإلتفاقية حتى  16يونيو  .2022هلا القرض ميمن بالكامل بضمان تجارل من شركة االتصاالت المتنقلة الكويتية
ش.م.ا.ع .تستحا مصاريف التمويل على أقساط ربع سنوية.

 -16التزامات عقود اإليجار
2021

2020

الرصيد اإلفتتاحي
اإلضافات
تكلفة التمويل
التقاعد
المدفوعات
الرصيد النهائي

1,384,247
523,745
72,592
)(80,522
)(427,517

1,476,225
196,604
79,103
()52,116
()315,569

1,472,545

1,384,247

متداولة
غير متداولة

263,771
1,208,774

319,150
1,065,097

1,472,545

1,384,247

معظم التزامات عقود اإليجار باللاير السعودل ،يوضح إيضاح  30االستحقاقات المتعلقة بالتزامات عقود اإليجار.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -17مبالغ مستحقة ألطراف ذات العالقة
2021
شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ا)17-1( .
شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ا)17-3( .
المساهمون الميسسون ()17-2
انفرا كابيتال لةستتمارات ()17-3
أطراف أخرى لات عةقة

1,444,018
1,262
84,573
237
1,530,090

1-17

2020
1,326,583
2,159,267
130,861
32,698
105
3,649,514

شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.

يتعلق هلا المبل بأتعاب اإلدارة المستحقة ويستحق كبر مساهم في الشركة .يعد هلا المبل غير مضمون وبدون فوائد وغير مقيد بأل مدة
سداد محددة وال يسدد قبل تتحقيق بعض شروط تسهيل المرابحة المشترا المشار إليها في إيضاح .1-15

 2-17المساهمون المؤسسون
يتعلق هلا المبل برسوم التمويل المستحقة ويستحق للمساهمين الميسسين للشركة .يعد هلا المبل غير مضمون ويتضمن فوائد بأسعار
السوق وغير مقيد بأل مدة سداد محددة وال يسدد قبل تتحقيق بعض شروط تسهيل المرابحة المشترا المشار إليها في إيضاح .1-15

 3-17شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك .وإنفرا كابيتال لإلستثمارات
تتضمن هله المبال دفعات مقدمة و مبال مستحقة لفائدة المساهمين .تحمل الدفعات المقدمة بفوائد طبقا سعار السوق .في الفترة المنتهية
في  31ديسمبر  ، 2021قامت المجموعة بسداد مجموع المبال االساسية و فوائدها .المبال المتبقية تمتل مستحقات أخرى و ال تتحمل أل
فوائد ( 31ديسمبر  1,122 :2020مليون لاير سعودل)

 -18مطلوبات اخرى غير متداولة
2021
مدفوع لوزارة المالية ()18-1
مدفوعات طويلة االجل – الطيف الترددل ()18-2
أخرى

3,059,690
1,282,302
103,424
4,445,416

2020
3,500,614
1,389,951
207,043
5,097,608

خةل عام  ، 2013وقعت المجموعة اتفاقية مع وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية لتأجيل سداد مستحقاتها للحكومة للسنوات السبع
القادمة .ستتحمل هله الدفعات الميجلة بموجب هله االتفاقية عمولة تجارية مستحقة السداد سنويًا  ،بينما سيتم سداد المبل المستحق على
اعتبارا من سبتمبر  .2021دفغت المجموعة مبل  0.538مليار لاير سعودل في نوفمبر  .2021وبل المبل الميجل من
أقساط متساوية
ً
قبل الشركة كما في  31ديسمبر  2021مبل  3.6مليار لاير سعودل ( 31ديسمبر  4 :2020مليار لاير سعودل) ،منها  0.524مليار
لاير سعودل معترف ب ضمن لمم دائنة تجارية وأخرى ( 31ديسمبر  1 :2020مليار لاير سعودل) .يتم تسجيل الفائدة المستحقة المتعلقة
بالدائنين لوزارة المالية ضمن لمم دائنة تجارية وأخرى.
في  31ديسمبر  ،2021بل اإلجمالي المستحق و المتعلق بالترددات مبل 1.47مليار لاير سعودل ( 31ديسمبر  1.5 :2020مليار لاير
سعودل) يتضمن  0.188مليار لاير سعودل مدرج ضمن لمم دائنة تجارية وأخرى ( 31ديسمبر  0.14 :2020مليار لاير سعودل).
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 -19األدوات المالية المشتقة
دخلت المجموعة في عقود مقايضات معدل الربح المستحقة في عام  .2025تم تمديد استحقاق مقايضات معدل الربح حتى تاري استحقاق
القرض المعاد تمويل (ايضاح  )1-15و بلغت القيمة االسمية للعقد كما في  31ديسمبر  2021بقيمة  3,200مليون لاير سعودل (:2020
 1,827مليون لاير سعودل) ،وبلغت القيمة العادلة مبل سالب قدره  110مليون لاير سعودل ( 206 :2020مليون لاير سعودل) كما
في للا التاري .
يتراوح متوسط سعر الفائدة التابت المتعاقد علي بين  ٪2و .٪3تم إدراج ربح بقيمة  96مليون لاير سعودل في الدخل الشامل اآلخر(:2020
خسارة بقيمة  78.3مليون لاير سعودل) نتيجة لتحركات القيمة العادلة المتعلقة بهلا التحوط .تحدد القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة في
نهاية مدة إعداد التقرير عن طريق حسم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام المنحنيات في نهاية مدة إعداد التقرير ومخاطر االئتمان
المةزمة في العقد.

 -20إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
توفر المجموعة مزايا نهاية الخدمة لموظفيها ،يعتمد االستحقاق على الراتب النهائي للموظفين وطول مدة الخدمة  ،بشرط إكمال الحد االدنى
لسنة الخدمة  ،ويتم احتسابها وفقًا حكام قانون العمل وتدفع عند استقالة الموظف أو إنهائ  .يتم استحقاق التكاليف المتوقعة لهله الفوائد على
مدار عام التوظيف.
تتعرض خطة المجموعة لمخاطر اكتوارية متل معدل الخصم ومخاطر الراتب.
• مخاطر الخصم :إن انخفاض معدل الخصم سيزيد من التزامات الخطة.
• مخاطر الراتب :يتم احتساب القيمة الحالية اللتزامات خطة منافع نهاية الخدمة بالرجوع إلى الرواتب المستقبلية المقدرة للمشاركين في
الخطة .على هلا النحو  ،فإن زيادة رواتب المشاركين في الخطة سوف تزيد من مسيولية الخطة.
2020

2021
الرصيد االفتتاحي
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة
المدفوعات
(أرباح) إكتوارية

125,082

104,875

18,274
4,302
)(12,176
)(48

21,683
4,522
()5,564
()434

الرصيد الختامي

135,434

125,082

تم إجراء التقييم االكتوارل ا خير من قبل شركة لوكا خبراء اكتواريين ومستشاريين وأجريت باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
وكانت االفتراضات الرئيسية المستخدمة غراض التقييم االكتوارل على النحو التالي:
معدالت التناقص
زيادة الرواتب
معدل الخصم

2021

2020

%10الى %13
%3

%10الى %13
%3

%4

%3.65

يتم إتبات جميع الحركات في التزامات مكافأة نهاية الخدمة في الربح أو الخسارة باستتناء ا رباح االكتوارية التي يتم إدراجها في الدخل
الشامل اآلخر
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 -20مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (تتمة)
2021
السيناريو ا ساسي
معدل الخصم :زيادة بنسبة ٪ 1
معدل الخصم :انخفاض بنسبة ٪ 1
معدل تصاعد الرواتب :زيادة بنسبة ٪ 1
معدل تصاعد الرواتب :انخفاض بنسبة ٪ 1

135,434
122,874
150,124
150,124
122,646

التفاصيل
التغير في االفتراضات المالية
التغير في افتراض معدل الراتب
التغيير في سعر الخصم
التغيير في االفتراض الديموغرافي
التغيير في افتراض معدل الوفيات
التغيير في افتراض معدل االستنزاف
تعديالت الخبرة
إجمالي الربح االكتواري

2020
125,082
112,964
139,333
139,281
112,783

2021
43
43
5
48

االحتياطيات االخرى
الرصيد االفتتاحي
اعادة القياا
الرصيد الختامي

2020
2,720
12,549
()9,829
()2,286
434

2020

2021
2,018
48

1,584
434

2,066

2,018

 -21مساهمات منافع التقاعد
دفعت المجموعة مساهمات التقاعد لموظفيها السعوديين لعام  2021إلى الميسسة العامة للتأمينات االجتماعية  27مليون لاير سعودل
( 22 :2020مليون لاير سعودل).

 -22رأس المال
يتكون رأا مال الشركة كما في  31ديسمبر  898,729,175 ،2021سهم (  31ديسمبر  898,729,175 : 2020سهم ) وتبل
القيمة اإلسمية لكل سهم  10لاير سعودل (ايضاح )3-1

 -23اإليرادات
 1-23معلومات اإليرادات المفصلة
إجمالي اإليرادات مصنفة حسب خطوط الخدمة الرئيسية:
رسوم إستخدام
اشتراا
مبيعات أجهزة
أخرى
توقيت االعتراف باإليرادات
على مدى فترة من الزمن – المكالمات والبيانات
عند نقطة زمنية محددة – أرباح التجارة

38

2021
4,963,749
1,811,779
796,533
328,585
7,900,646

2020
5,165,575
1,802,983
774,791
173,196
7,916,545

7,104,113
796,533

7,141,754
774,791

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -24تكلفة اإليرادات
2021
1,411,082
757,514
847,455
3,016,051

رسوم استخدام
تكلفة ا جهزة
أخرى

2020
1,311,696
807,082
353,129
2,471,907

 -25مصاريف تشغيلية وإدارية
2021
576,395
19,687
534,357
117,567
10,953
93,823
102,380
52,702
106,010
15,864
119,549
1,749,287

رواتب الموظفين وا عباء المتعلقة بها
مصاريف إيجار
إصةح وصيانة
رسوم اإلدارة والعةمات التجارية (إيضاح )1-17
مصروفات تأكيد الهوية (البصمة)
ترددات الميكروويف
إعةنات
خطوط مستأجرة
منافع عامة
خدمات استشارات
أخرى

2020
560,403
30,956
529,553
120,338
11,538
93,740
91,474
60,147
91,923
31,676
141,232
1,762,980

 -26إيرادات أخرى
2021
(خسائر)  /أرباح صرف العمةت ا جنبية
أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات
الدخل من عقود اإليجار
اخرى

)(3,251
3,358
18,438
1,834
20,379

2020
6,449
1,296
16,625
3,204
27,574

 -27مصاريف التمويل
2021
164,090
13,876
107,292
72,592
50,259
81,049

تسهيل المرابحة المشترا
أطراف لات عةقة
وزارة المالية
الفائدة على التزامات التأجير
تسهيل المرابحة التانول
الفائدة على الطيف

489,158
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2020
286,857
256,305
128,687
79,103
63,191
84,063
898,206
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 -28مخصص الزكاة
تتكون العناصر االساسية المكونة للوعاء الزكول التقريبـي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021والخاضعة إلى بعض التعديةت حسب
أنظمة هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارا مما يلي:
2021
حقوق المساهمين في بداية السنة
المخصصات في بداية السنة
قروض طويلة ا جل ودفعات مقدمة من المساهمين
مطلوبات أخرى غير متداولة
صافي الربح المعدل للسنة (انظر أدناه)
الرصيد االفتتاحي لمخصص الزكاة
ممتلكات و معدات
الموجودات غير الملموسة
دفعات رأسمالية مقدمة
الوعاء الزكول التقريبي الموجب للمجموعة

8,933,275
1,487,954
12,968,313
1,282,301
52,188
24,254
)(7,969,591
)(15,561,044
)(274,841
890,621

2020
7,369,141
1,418,294
12,963,297
2,031,084
783,255
4,672
()8,138,032
()16,283,853
()132,832
()768,229

تحتسب الزكاة الشرعية بواقع  %2.5من الوعاء الزكول التقريبي أو صافي الدخل المعدل ،أيهما أكتر.

مكونات صافي الربح المعدل
2021
صافي الربح للسنة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مخصص الديون المشكوا في تحصيلها و مخصص مخزون بطيء الحركة
مخصصات أخرى
صافي الربح المعدل للسنة

مخصص الزكاة

214,302
10,400
)(187,501
14,987
52,188

2021

الرصيد في بداية السنة
مكون خةل العام
تم الدفع خةل العام
الرصيد كما في نهاية السنة

24,254
16,978
41,232

2020
279,526
20,207
500,073
()16,551
783,255

2020
18,607
19,581
()13,934
24,254

تم االفصاح عن مخصص الزكاة في االيضاح رقم (.)14

وضع الربوطات الزكوية
أنهت المجموعة وضعها الزكول والضريبي حتى عام  2008وحصلت بموجب للا على شهادة الزكاة النهائية.
كما قدمت الشركة القوائم المالية واقرارات الزكاة لألعوام من  2009حتى  2020حيب قامت بتسديد الزكاة والضريبة المستقطعة طبقا
لةقرارات المقدمة.
في  18رمضان 1436هـ (الموافا  7يوليو 2015م) ،تم إستةم الربط الزكول و ضريبة اإلستقطاع من هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارا
عن السنوات  2009حتى  2011حيب طالبت الهيئة بموجب بدفع مبال إضافية باجمالي  620مليون لاير سعودل منها .352مليون لاير
سعودل زكاة و267مليون لاير سعودل ضريبة استقطاع باالضافة الى غرامة تأخير بما يعادل  %1عن كل  30يوم.
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 -28مكونات الوعاء الزكوي (تتمة)
قامت المجموعة باإلستئناف امام اللجنة االبتدائية على هله المطالبات بتاري  27أغسطا  ،2015الى أن تمكنت من إلغاء كامل المبل
الخاص بالزكاة البال  352مليون لاير .كما تمكنت الشركة من إلغاء مبل  219مليون لاير سعودل من المبل المطلوب الخاص بضريبة
اإلستقطاع.
ولكي تتمكن المجموعة من اإلعتراض أمام اللجنة االستئنافية الضريبية ،قامت باستكمال الشروط الشكلية المحددة في نظام ضريبة الدخل
السعودل ،وللا بسداد الفواتير الصادرة من الهيئة بمبل  48مليون لاير سعودل بتاري  16نوفمبر  ،2017العائدة لضرائب االستقطاع.
كما أصدرت المجموعة ضمان بنكي بقيمة  43مليون لاير سعودل مقابل غرامة التأخير المتوجبة على ضريبة اإلستقطاع.
بنا ًء على ما ورد أعةه استلمت المجموعة الربط الزكول المعدل للمبل المدفوع ،كما أنها تقدمت بإعتراضاتها أمام لجنة اإلستئناف الضريبي
على قرار اللجنة االبتدائية بتاري  19نوفمبر .2017
تلقت المجموعة تقييما اضافيا للسنوات المتبقية حتى عام  ,2021كما أن الشركة بصدد استئناف هلل التقييمات في اوائل عام .2022
ال يوجد أل أتر مالي حيث أن الشركة لديها المخصصات الكافية لتغطية هله المبال .

 -29ربح السهم
الربح العائد للمساهمين العاديين
تم احتساب كل من ربحية السهم ا ساسية والمخففة بإستخدام الربح المنسوب الى مساهمي المجموعة كبسط ,ال ان لم تكن هناا حاجة
إلجراء تعديةت على الربح في  2021أو  .2020بل الربح العائد لإلستخدام المساهمين في إحتساب ربحية السهم  214مليون لاير
سعودل لعام  260 :2020( 2021مليون لاير سعودل)
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
يكون المتوسط المرجح لعدد ا سهم في حساب ربحية السهم ا ساسية كما يلي:
2021
898,729
0.24

الرصيد القائم خةل العام
ربحية السهم ا ساسية (لاير سعودل)

2020
686,539
0.38

يتم إحتساب ربحية السهم ا ساسية بقسمة الربح بعد الضريبة العائد للمساهمين العاديين للشركة على المتوسط المرجح لعدد ا سهم العادية
القائمة خةل السنة .ال يوجد تأتير مخفض على ربحية السهم في الشركة.

 -30األدوات المالية
إن استخدام المجموعة لألدوات المالية يعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية .تقوم المجموعة بشكل مستمر بمراجعة تعرضاتها
للمخاطر وتتخل إجراءات للحد منها عند المستويات المقبولة .يتحمل مجلا اإلدارة المسيولية الكاملة عن إنشاء ومراقبة إطار عمل إدارة
المخاطر للمجموعة وتطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر بالتعاون الوتيق مع وحدات التشغيل بالمجموعة .تم وضع سياسات إدارة
المخاطر للمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة  ،لوضع حدود وضوابط مناسبة للمخاطر  ،ومراقبة المخاطر وااللتزام
بالحدود .تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بانتظام لتعكا التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة .تهدف المجموعة من
خةل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبناءة يفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم .تشرف
لجنة مجلا اإلدارة بالمجموعة على كيفية مراقبة اإلدارة لةلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعة مدى كفاية إطار إدارة
المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة .يتم مساعدة لجنة مجلا اإلدارة في دورها الرقابي من خةل التدقيق الداخلي وإدارة
المخاطر بالمجموعة.
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 -30األدوات المالية (تتمة)
تتعرض المجموعة من خةل عملياتها للمخاطر المالية التالية:
• مخاطر السوق
• مخاطر العمةت االجنبية
• مخاطر االئتمان
• مخاطر أسعار الفائدة
• مخاطر السيولة

مخاطر السوق
يقصد بمخاطر السوق المخاطر التي تتعلق بتقلب قيمة ا دوات المالية نتيجةً للتغيرات في أسعار الفائدة في السوق أو سعر السوق نتيجةً
للتغير في التصنيف االئتماني لجهة اإلصدار أو ا داة والتغير في الشعور السائد في السوق وأنشطة المضاربة والعرض والطلب على
ا وراق المالية والسيولة في السوق .تتعرض المجموعة لمخاطر العمةت ا جنبية ومخاطر أسعار الفائدة فقط .تستخدم الشركة المشتقات
إلدارة مخاطر السوق.

إدارة مخاطر العمالت األجنبية
تعتبر عملة اللاير السعودل هي العملة الوظيفية للمجموعة وهي مربوطة بالدوالر ا مريكي .لللا  ،فإن المجموعة معرضة فقط لتقلبات
أسعار الصرف من المعامةت التي تتم بعمةت أجنبية غير الدوالر ا مريكي.
تقوم المجموعة بإجراء معامةت بالعمةت ا جنبية التي يتم تعويمها مقابل اللاير السعودل ،وبالتالي تنشأ التعرض لتقلبات أسعار الصرف.
لم يتم التحوط لهله المبال حيث أن التعرضات ال تعتبر جوهرية للمجموعة.
كانت القيم الدفترية للمطلوبات النقدية المقومة بالعمةت ا جنبية للمجموعة في نهاية السنة المالية كما يلي:

إدارة مخاطر العمالت األجنبية
التفاصيل
اللمم الدائنة والتجارية ا خرى
865
اليورو
2020
اللمم الدائنة والتجارية ا خرى
فيما يلي القيم الدفترية للموجودات النقدية المقومة بالعملة ا جنبية للشركة في نهاية مدة التقرير:
التفاصيل 2021
النقد وأرصدة البنوك
النقد وأرصدة البنوك
التفاصيل 2020
النقد وأرصدة البنوا
النقد وأرصدة البنوا

التاريخ

العملة األجنبية

مبلغ العملة ألجنبية

سعر الصرف

2021

اليورو

617

4.43

2,735

4.48

3,875

العملة األجنبية

مبلغ العملة األجنبية

سعر الصرف

اليورو
الجنيه االسترليني

63
305

4.24
5.05

مبل العملة ا جنبية

سعر الصرف

العملة ا جنبية

133
293

اليورو
الجنية االسترليني

4.49
5.47

267
1,541
1,808
597
1,602
2,199

تحليل مدى حساسية العمالت األجنبية
تتعرض المجموعة في الغالب لعملة أوروبا (اليورو) والمملكة المتحدة (الجنية االسترليني).
يوضح الجدول التالي مدى الحساسية لزيادة اللاير السعودل وانخفاض بنسبة  ٪5مقابل العمةت ا جنبية لات الصلة .تعد نسبة  ٪5معدل
الحساسية المستخدم عند اإلبةغ عن مخاطر العمةت ا جنبية داخليا ً إلى موظفي اإلدارة العليا ويمتل تقييم اإلدارة للتغير المحتمل المعقول
في أسعار صرف العمةت ا جنبية .ال يتضمن تحليل مدى الحساسية إال البنود النقدية المستحقة المقومة بالعملة ا جنبية ويعدل نقلها في
نهاية المدة لتغير بنسبة  ٪5في أسعار العمةت ا جنبية .يشير الرقم الموجب أدناه إلى انخفاض الربح عندما يعزز اللاير السعودل بنسبة
 ٪5مقابل العملة لات الصلة وبالنسبة لضعف اللاير السعودل بنسبة  ٪5مقابل العملة لات الصلة ،سيتأتر الربح تأترا ً
ً
مماتة وستظهر
ا رصدة أدناه بالسالب.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -30األدوات المالية (تتمة)
التأثير على الربح

العملة
2021
اليورو
الجنية اإلسترليني

13
77

العملة
2020
اليورو
الجنية اإلسترليني

التأتير على الربح
30
80

إدارة مخاطر الفوائد والسيولة
إطارا مناسبًا إلدارة مخاطر السيولة إلدارة متطلبات
تقع المسيولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلا اإلدارة اللل وضع
ً
المجموعة قصيرة ومتوسطة وطويلة ا جل ومتطلبات إدارة السيولة .تدير المجموعة مخاطر السيولة من خةل االحتفاظ باحتياطيات كافية
وتسهيةت مصرفية وتسهيةت االقتراض االحتياطي من خةل مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية باستمرار ومطابقة مواعيد استحقاق
الموجودات والمطلوبات المالية .لم يطرأ أل تغيير في هله االستراتيجية عن العام السابق.
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة ن كيانات المجموعة تقترض ا موال بأسعار فائدة متغيرة .تدير المجموعة المخاطر باستخدام
عقود مبادلة أسعار الفائدة .تقَيَّم أنشطة التحوط بانتظام لتتماشى مع تغيرات أسعار الفائدة وتحديد مدى اإلقبال على المخاطر بما يضمن
التأكد من تطبيق استراتيجيات التحوط ا كتر فعالية من حيث التكلفة.
ترد تعرضات المجموعة سعار الفائدة على الموجودات المالية والمطلوبات المالية مفصلة في قسم إدارة مخاطر السيولة من هلا اإليضاح.

تحليل مدى حساسية سعر الفائدة
حددت تحليةت مدى الحساسية الواردة أدناه على أساا التعرض سعار الفائدة لجميع ا دوات غير المحوطة في نهاية مدة التقرير .بالنسبة
للمطلوبات لات السعر المتغير ،يعد التحليل بافتراض أن مبل المطلوبات القائمة في نهاية مدة التقرير كان مستحقًا للسنة كاملةً .تستخدم
عملية زيادة أو إنقاص  50نقطة أساا عند اإلبةغ عن مخاطر أسعار الفائدة داخليا ً إلى موظفي اإلدارة العليا ويمتل تقييم اإلدارة للتغير
المحتمل المعقول في أسعار الفائدة.
إلا بلغت أسعار الفائدة أعلى أو أقل من  50نقطة أساا وظلت جميع المتغيرات ا خرى تابتة ،فإن ربح الشركة للسنة المنتهية في 31
ديسمبر  2021سينخفض أو يزيد بمبل قدره  2,445,791لاير سعودل (  31ديسمبر  4,491,030 : 2020لاير سعودل ) .يعود
سا إلى تعرض المجموعة سعار الفائدة على القروض لات المعدالت المتغيرة.
للا أسا ً

إدارة مخاطر االئتمان
تشير مخاطر االئتمان إلى المخاطر التي تنتج عن تخلف الطرف المقابل عن التزامات التعاقدية مما ييدل إلى خسارة مالية للشركة .تتكون
سا من اللمم التجارية المدينة والمبال المستحقة من ا طراف لات العةقة واالستتمارات النقدية
التركيزات المحتملة لمخاطر االئتمان أسا ً
قصيرة ا جل .يوضح اإليضاح  7تفاصيل اإلفصاح عن كيفية إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة باللمم التجارية المدينة .تراقب المبال المستحقة
من ا طراف لات العةقة ويتم تكوين مخصص ،عند الضرورة ،ل مبال غير قابلة لةسترداد .االستتمارات النقدية قصيرة ا جل يتم
وضعها فقط مع البنوا لات التصنيف االئتماني العالي.

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة
يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9نمولج "المراحل التةث" لةنخفاض في القيمة بنا ًء على التغييرات في جودة االئتمان منل
االعتراف المبدئي حيث يتم تصنيف ا داة المالية التي لم تنخفض قيمتها في حالة االعتراف ا ولي في المرحلة  .1إلا كانت هناا زيادة
كبيرة في مخاطر االئتمان ("  )' SICRمنل تحديد االعتراف ا ولي  ،يتم نقل ا داة المالية إلى المرحلة  2ولكن لم يتم اعتبارها قد انخفضت
قيمتها االئتمانية وإلا كانت ا داة المالية منخفضة القيمة االئتمانية  ،يتم بعد للا نقل ا داة المالية إلى المرحلة .3
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -30األدوات المالية (تتمة)
زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان
عند تحديد ما إلا كان خطر التأخر عن السداد قد زاد بشكل كبير منل االعتراف المبدئي  ،تقوم الشركة بدراسة المعلومات الكمية والنوعية
وميشرات الدعم والتحليل بنا ًء على الخبرة التاريخية للشركة وتقييم مخاطر االئتمان للخبراء  ،بما في للا المعلومات االستشرافية .بالنسبة
للعميل  ،الموزعين  ،واللمم المدينة التجارية للتجوال والربط البينى  ،ال تسرل زيادة جوهرية في معايير مخاطر االئتمان ن الشركة
تستخدم نه ًجا مبس ً
طا اللل يتطلب استخدام مخصص الخسارة المتوقعة لعمر ا داء.
بالنسبة للمبال المستحقة من البنوا  ،تستخدم الشركة اإلعفاء من مخاطر االئتمان على النحو المسموح ب في المعيار الدولي للتقرير المالي
رقم  9بنا ًء على درجات ائتمان وكالة التصنيف الخارجي .إلا تم تصنيف ا داة المالية تحت ( -BBBدرجة االستتمار الفرعي) في تاري
التقرير ،فإن الشركة تعتبرها زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان.
تعتبر ا داة المالية لات مخاطر ائتمانية منخفضة إلا:
• ا داة المالية لديها مخاطر منخفضة من التعتر عن السداد ،
• لدى المدين قدرة قوية على الوفاء بالتزامات بالتدفقات النقدية التعاقدية على المدى القريب  ،و
• قد تيدل التغييرات السلبية في الظروف االقتصادية والتجارية على المدى الطويل  ،ولكنها لن تقلل بالضرورة  ،إلى قدرة المقترض
على الوفاء بالتزامات بالتدفقات النقدية التعاقدية.
تعتبر المجموعة أن الموجودات المالية لها مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون لألصل تصنيف ائتماني خارجي "درجة االستتمار" وفقًا
للتعريف المفهوم عالميًا أو في حالة عدم توفر تصنيف خارجي  ،يكون لألصل تصنيف داخلي "لألداء"  .ا داء يعني أن الطرف المقابل
لدي وضع مالي قول وليا هناا مبال مستحقة متأخرة.
ا صول منخفضة القيمة االئتمانية
تعتبر المجموعة أن ا صل المالي في حالة تعتر عندما ال يرجح للمقترض دفع التزامات االئتمانية إلى الشركة بالكامل أو وجود شا كافٍ
بشأن إمكانية التحصيل النهائية أو إلا كان العميل قد تأخر كتر من  90يو ًما.

دمج المعلومات المستشرفة
تقوم الشركة بدمج المعلومات المستشرفة في كل من تقييمها لما إلا كانت مخاطر االئتمان الخاصة بأداة ما قد زادت بشكل ملحوظ منل
ً
تحلية تاريخيًا وحددت إجمالي الناتج المحلي لكل جغرافية تعمل فيها
االعتراف ا ولي وقياا مخاطر االئتمان المتوقعة .أجرت المجموعة
كمتغيرات اقتصادية رئيسية تيتر على مخاطر االئتمان و مخاطر االئتمان المتوقعة لكل محفظة .يتم تطبيق التعديةت االقتصادية الكلية
لات الصلة اللتقاط االختةفات من السيناريوهات االقتصادية .هله تعكا تنبيات معقولة وداعمة لظروف االقتصاد الكلي المستقبلية التي لم
يتم تسجيلها ضمن حسابات مخاطر االئتمان المتوقعة ا ساسية .ييدل دمج المعلومات التطلعية إلى زيادة درجة الحكم الةزم لكيفية تأتير
التغييرات في الناتج المحلي اإلجمالي على مخاطر االئتمان المتوقعة .تتم مراجعة المنهجيات واالفتراضات بما في للا أل توقعات للظروف
االقتصادية المستقبلية بانتظام.
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 -30األدوات المالية (تتمة)
يحتول الجدول التالي على تحليل للحد ا قصى من التعرض لمخاطر االئتمان لألدوات المالية التي تم االعتراف بمخصص الخسائر
االئتمانية المتوقعة لها:
2021
منهج مبسط لمدى
العمر

2020
منهج مبسط لمدى
العمر
االجمالي

االجمالي
العمالء
الموزعين
أصول العقد
يخصم مخاطر االئتمان المتوقع

2,442,514
183,782
358,779
)(1,083,597
1,901,478

1,984,900
262,567
319,061
()1,266,430
1,300,098

شركاء التجوال
المشغلين اآلخرين (ربط بيني)
يخصم مخاطر االئتمان المتوقع

102,738
516,943
)(2,150
617,531

60,166
541,710
()5,890
595,986

ذمم مدينة أخرى
يخصم مخاطر االئتمان المتوقع

8,637
8,637

8,579
()82
8,497

تم تقييم مخصص خسائر االئتمان المتوقع لللمم المدينة والتجارية ا خرى على النحو التالي:
2021

تقييم جماعي
تقييم فردل

1,083,597
2,150
1,085,747

2020
1,266,430
5,972
1,272,402

يوضح الجدول التالي الحركة في مخصص الخسارة التي تم االعتراف بها لللمم المدينة والتجارية ا خرى:
تقييم جماعي
الرصيد كما في  1يناير  2021بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي
9

صافي الزيادة في مخصص الخسارة
مبال مشطوبة
مبال معكوسة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2021
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تقييم فردي

االجمالي

1,266,430
146,370
)(193,626
)(135,577

5,972
)(3,822

1,272,402
146,370
)(193,626
)(139,399

1,083,597

2,150

1,085,747

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -30األدوات المالية (تتمة)
بالنسبة للعميل والموزع وأصول العقد ،تستخدم الشركة مصفوفة مخصصات تستند إلى معدالت التعتر عن السداد التاريخية التي تمت
مةحظتها وتعديلها للعوامل االستشرافية لقياا خسائر االئتمان المتوقعة كما هو موضح أدناه.
2021
فئات التحليل العمري
لألرصدة التجارية
المدينة لعمالء الدفع
اآلجل

غير مستحقة  /أقل من  30يوم
 60 -31يوما ً
 90 -61يوما ً
 180 -91يوما ً
أكتر من  181يوما ً
أكتر من  360يوما ً

مجمل القيمة
الدفترية المقدرة
عن التعثر

معدل الخسارة
اإلئتمانية
المتوقعة

894,708
79,603
65,359
175,814
207,166
1,562,425
2,985,075

0.34٪
0.06٪
0.10٪
13.84٪
25.32٪
64.24٪

2020
الخسارة
اإلئتمانية
المتوقعة مدى
العمر

3,055
48
63
24,326
52,453
1,003,652
1,083,597

الخسارة
اإلئتمانية
المتوقعة مدى
العمر

مجمل القيمة
الدفترية المقدرة
عن التعثر

معدل الخسارة
اإلئتمانية
المتوقعة

895,214

%0.37

3,290

45,444
40,963
123,742
168,510
1,292,655
2,566,528

%0.28
%0.42
%23.41
%50.09
%88.92

127
170
28,967
84,402
1,149,474
1,266,430

فيما يلي الجودة االئتمانية رصدة التجوال والربط البيني وا رصدة ا خرى:
2021
الجودة االئتمانية – منتظمة
منخفضة القيمة
الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

624,325
3,993
()2,150
626,168

2020
602,560
7,895
()5,972
604,483

مخاطر السيولة
تتمتل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواج منشأة ما في توفير ا موال للوفاء بااللتزامات المرتبطة با دوات المالية .قد تنتج مخاطر
ً
اعتبارا من للا التاري .
عجزا
السيولة عن عدم القدرة على بيع موجودات مالية بسرعة بمبل قريب من قيمت العادلة .تراكمت الشركة
ً
تشير هله الشروط إلى أن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها واالستمرار كمنشأة مستمرة تعتمد على قدرة الشركة على
ترتيب أموال كافية في الوقت المناسب .لدى االدارة توقعات معقولة بأن لدى الشركة موارد كافية لمواصلة العمل في المستقبل المنظور.
تتم إدارة مخاطر السيولة من خةل المراقبة المنتظمة لتوفير أموال كافية للوفاء بأل التزامات مستقبلية .يتمتل نهج المجموعة في إدارة
مخاطر السيولة ضمان ،قدر اإلمكان ،توافر السيولة الكافية و/أو التسهيةت االئتمانية الملزمة وغير المسحوبة في جميع ا وقات؛ للوفاء
بالتزاماتها .كما في  31ديسمبر 2021م ،لدى المجموعة تسهيل رأا المال العامل غير المسحوب بمبل  0.4مليار لاير سعودل ،وتسهيل
المهلة غير المسحوب بمبل  2.8مليار لاير سعودل .ولدى إدارة المجموعة توقعات معقولة بأن المجموعة لديها موارد كافية؛ لمواصلة
عملياتها التشغيلية في المستقبل المنظور .توضح الجداول التالية تفاصيل االستحقاق التعاقدل المتبقي للشركة اللتزاماتها المالية غير المشتقة
مع فترات سداد متفا عليها .تم إعداد الجداول بنا ًء على التدفقات النقدية غير المخصومة لةلتزامات المالية بنا ًء على أقرب تاري يمكن
للشركة دفع .
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -30األدوات المالية (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)

خالل سنة
كما في  31ديسمبر 2021
القروض
مستحق لوزارة المالية
لمم دائنة تجارية وأوراق الدفع
مستحق طراف لات عةقة
التزامات عقود اإليجار
لمم دائنة طويلة ا جل – الطيف
صافي االلتزامات المشتقة المسددة
مقايضة سعر الفائدة
كما في  31ديسمبر 2020
القروض
مستحق لوزارة المالية
لمم دائنة تجارية وأوراق الدفع
مستحق طراف لات عةقة
التزامات عقود اإليجار
لمم دائنة طويلة ا جل  -الطيف
صافي االلتزامات المشتقة المسددة
مقايضة سعر الفائدة

من سنة إلى
سنتين

من سنتين إلى
خمس سنوات

أكثر من
خمس سنوات

اإلجمالي

القيمة الدفترية

3,356,982
639,361
2,494,411
1,530,090
625,548
188,698

1,494,918
1,318,706
253,832
377,396

1,572,850
1,277,437
535,142
566,094

817,103
269,433
787,200

6,424,750
4,052,607
2,494,411
1,530,090
1,683,955
1,919,388

5,851,573
3,584,685
2,494,411
1,530,090
1,472,545
1,471,000

395

115,386

32,413

-

148,194

110,123

8,835,485

3,560,238

3,983,936

1,873,736

18,253,395

16,514,427

136,207
722,305
2,489,146
3,828,408
379,975
140,698

3,003,086
684,743
288,941
377,396

1,577,364
1,891,809
544,479
377,396

1,514,467
330,941
1,164,596

4,716,657
4,813,324
2,489,146
3,828,408
1,544,336
2,060,086

3,836,145
4,038,620
2,489,146
3,649,514
1,384,247
1,530,649

56,651

64,018

85,348

-

206,017

206,210

7,753,390

4,418,184

4,476,396

3,010,004

19,657,974

17,134,531
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -30األدوات المالية (تتمة)
 1-30القيمة العادلة لألدوات المالية
يتم تجميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي الموحدة في تةتة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة
العادلة .يتم تحديد هلا التجميع على أساا أدنى مستوى من المدخةت الهامة المستخدمة في قياا القيمة العادلة  ،على النحو التالي:
المستوى  :1ا سعار المعروضة (غير المعدلة) في ا سواق النشطة لألصول أو الخصوم المتطابقة.
المستوى  :2مدخةت بخةف ا سعار المعروضة ضمن المستوى  1والتي يمكن مةحظتها للموجودات أو المطلوبات  ،إما مباشرة (أل
كأسعار) أو بشكل غير مباشر (أل مشتقة من ا سعار).
المستوى  :3مدخةت الموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق يمكن مةحظتها (مدخةت ال يمكن مةحظتها).
تدرج جميع الموجودات والمطلوبات المالية للشرﮐة بالتﮐلفة المطفأة .باستتناء مشتقات االدوات المالية .لللا  ،لم يتم اإلفصاح عن التسلسل
الهرمي للقيمة العادلة اللل يتطلب تصنيف من تةث مستويات للقيمة العادلة.

 2-30القيمة الدفترية مقابل القيمة العادلة
تعتبر المجموعة أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية التالية هي تقريب معقول لقيمتها العادلة:
•
•
•
•
•

النقد وما يعادل
لمم تجارية مدينة وأخرى
لمم تجارية دائنة وأخرى
اإلقتراض
اإللتزامات ا خرى الغير متداولة
2021

مشتقات االدوات المالية

قياس القيمة
العادلة التسلسل
الهرمي
المستوى الثاني

القيمة
الدفترية
110,123

القيمة العادلة
110,123

2020
القيمة
الدفترية
206,210

القيمة العادلة
206,210

 3-30اساليب التقييم
يتم تقييم هله المشتقات باستخدام نمالج تقييم معترف بها على نطاق واسع .تعتمد المجموعة على الطرف المقابل لتقييم هله المشتقات.
تتضمن أساليب التقييم المطبقة من قبل ا طراف المقابلة استخدام نمالج قياسية للتسعير اآلجل باستخدام حسابات القيمة الحالية وتقييمات
السوق المتوسطة .حيتما ينطبق للا ،تتوقع هله النمالج التدفقات النقدية المستقبلية وتخصم المبال المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام
المدخةت التي يمكن مةحظتها في السوق بما في للا منحنيات أسعار الفائدة وفروق االئتمان وأسعار الصرف ا جنبي وا سعار اآلجلة
والسريعة.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -30األدوات المالية (تتمة)
2020

2021
األصول المالية
األصول المالية بالتكلفة المطفأة:
النقد و أرصدة البنوا
اللمم المدينة التجارية
إجمالي األصول المالية بالتكلفة المطفأة
إجمالي األصول المالية

511,977
2,171,600
2,683,577

1,103,401
1,588,059
2,691,460

2,683,577

2,691,460

المطلوبات المالية
المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة:
اللمم التجارية الدائنة وأوراق الدفع
مستحق الى وزارة المالية – متداول
مستحق طراف لات عةقة

1,530,090

2,494,411
524,995

2,489,146
538,006
3,649,514

مطلوبات أخرى غير متداولة

4,341,992

القروض
المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة:

5,851,573
14,743,061

4,890,565
3,836,145
15,403,376

110,123

206,210

110,123
14,853,184

206,210
15,609,586

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة:
مشتقات ا دوات المالية
إجمالي المطلوبات المالية بالقيمة العادلة
مجموع المطلوبات المالية

 -31معلومات األطراف ذات العالقة
خةل العام ،دخلت المجموعة في معامةت تجارية مع أطراف لات عةقة:
الطرف ذات العالقة
شركة االتصاالت العمانية ش م ع ع
شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ا( .مجموعة زين)
زين البحرين
زين السودان
ام تي سي لبنان اا اي ار ال
زين العراق  /أتير تليكوم العراق المحدودة "أتير"
شركة زين جلوبال كوميونيكيشنز
مجموعة إنفرا كابيتال لةستتمار
خةل السنة  ،أبرمت المجموعة المعامةت التجارية التالية مع أطراف لات عةقة:

العالقة
الشركة ا م لشركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ا.
المساهم الميسا  /الشركة ا م
شركة تابعة لمجموعة زين
شركة تابعة لمجموعة زين
شركة تابعة لمجموعة زين
شركة تابعة لمجموعة زين
شركة تابعة لمجموعة زين
مساهم ميسا
2021

إيرادات من شركات تابعة
مشتريات من شركات تابعة
رسوم محملة من قبل مساهمين ميسسين (ايضاح )25
رسوم تمويل من قبل مساهمين ميسسين(ايضاح )27

12,327
)(84,656
)(117,435
)(13,876
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2020
24,904
94,331
120,338
256,306

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -31معلومات األطراف ذات العالقة (تتمة)
فيما يلي ا رصدة القائمة كما في تاري التقرير:
2021
مبال مستحقة لمساهمين ميسسين
مبال مستحقة إلى شركات تابعة للمجموعة
مبال مستحقة من مساهمين ميسسين

1,530,090
105
1,203

2020
3,649,514
105
665

المبال ا خرى المستحقة لألطراف لات عالقة تم إفصاح عنها في اإليضاح رقم .17
المبال القائمة غير مضمونة وسيتم سدادها نقدا .لم يتم تقديم أو تلقي أية ضمانات من قبل أطراف لات العةقة غير تلا التي تم اإلفصاح
عنها في اإليضاح  . 17ولم يتم تسجيل أل مبال كمصروف في السنة الحالية للديون المشكوا في تحصيلها فيما يتعلق بالمبال المستحقة
من أطراف لات العةقة.
التعويضات والمزايا لموظفي اإلدارة الرئيسيين والتي تتضمن مكافآت أعضاء مجلا اإلدارة وغيرها من أعضاء اإلدارة العليا.
2021
منافع قصيرة ا جل
منافع طويلة ا جل

30,533
2,583

2020
36,249
2,893

 -32إلتزامات رأسمالية
لدى المجموعة التزامات رأسمالية بمبل  516مليون لاير سعودل (  31ديسمبر 2020م 194 :مليون لاير سعودل).
ادارة رأس المال
تدير المجموعة رأا مالها للتأكد من قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة مع تعظيم العائد للمساهمين من خةل تعظيم رصيد الدين
وحقوق الملكية .تظل اإلستراتيجية العامة للمجموعة دون تغيير عن العام السابق.
يتكون هيكل رأا المال للمجموعة من الديون وحقوق الملكية التي تتكون من رأا المال واحتياطي التحوط والعجز المتراكم والقروض
طويلة ا جل والمبال المستحقة طراف لات عةقة.
تراقب المجموعة رأا المال على أساا نسبة المديونية .يتم حساب هله النسبة على أساا قسمة صافي الدين على إجمالي رأا المال .يتم
صا النقد والنقد المعادل .يتم احتساب إجمالي رأا المال
احتساب صافي الدين على أن إجمالي القروض بما في للا مطلوبات اإليجار ناق ً
كحقوق ملكية  ،كما هو موضح في بيان المركز المالي المجمع  ،زائد صافي الدين.
نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية في نهاية العام هي كما يلي:
2021
صافي الدين
حقوق الملكية
نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية

2020

10,396,826

8,155,611

19,436,346
%53

16,884,694
%48

 -33منح حكومية مستلمة
تلقت المجموعة إجمالي من دخل المنح الحكومية خةل عام  2021م :الشيء ( 150 :2020مليون لاير سعودل) .تم تعديل مبل 1.7
مليون لاير سعودل مقابل رصيد اللمم المدينة وتمت مقاصة مبل  0.14مليون لاير سعودل مقابل الممتلكات والمعدات (93 :2020
مليون لاير سعودل مقابل رصيد اللمم المدينة وتمت مقاصة مبل  3مليون لاير سعودل مقابل الممتلكات والمعدات) .يتم تسجيل اإليرادات
الميجلة مقابل المنحة الحكومية البالغة  1.6مليون لاير سعودل ضمن اإليرادات الميجلة.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -34االلتزامات المحتملة
لدى المجموعة التزامات محتملة في شكل خطابات ضمان وخطابات اعتمادات مستندية كما يلي:
2021
خطابات ضمان
خطابات اعتماد

2020

167,760
242,776

78,352
170,000

410,536

248,352

تخضع المجموعة في سياق ا عمال االعتيادية لمواصلة الدعاوى القضائية ومتابعة العقوبات والغرامات المفروضة من قبل الجهات المنظمة
والبلديات وغيرها من المطالبات من الموردين وشركات االتصاالت التي تقدم خدمات الخلوية .تعتقد اإلدارة بعد التشاور مع مستشاريها
القانوبيين الداخليين والخارجيين واالستشاريين الفنيين أن هله المسائل لن يكون لها تأتير كبير على المركز المالي أو نتائج عمليات
المجموعة.
أصدرت لجنة المخالفات بهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات عدة قرارات جزائية ضد الشركة ؛ التي اعترضت عليها الشركة .تختلف
أسباب إصدار هله القرارات بين الربط بين الهوية لبطاقات الشرائح المدفوعة مسبقًا الصادرة وتقديم العروض الترويجية التي لم تتم الموافقة
عليها من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات و  /أو أسباب أخرى .كما في  31ديسمبر  ,2021بل اجمالي قيمة الدعاول والمخالفات
مبل  13مليون لاير سعودل وقد تم التحوط لها بالكامل.

 -35التقارير القطاعية
فيما يلي تحليل إليرادات المجموعة ونتائجها على أساس قطاعي:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2020
2021

االيرادات
شركة االتصاالت المتنقلة
شركة زين للمبيعات
شركة زين للمدفوعات  -تمام
شركة زين للطائرات المسيرة بدون طيار
اإلقصاءات  /التعديةت
اجمالي االيرادات
تكلفة العمليات
االستهةا واإلطفاء
خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
إيرادات الفوائد
إيرادات أخرى
الدخل من تعديل اإلقتراض
أعباء تمويل
الزكاة
صافي الربح

7,757,388
1,856,543
15,620
1,250
)(1,730,155

7,640,573
2,359,948
729
0
()2,084,705

7,900,646

7,916,545

)(4,765,338
)(2,429,597
)(6,971
1,319
20,379
)(489,158
)(16,978

()4,234,887
()2,439,122
()240,572
11,939
27,574
136,255
()898,206
()19,581

214,302

259,945

تمتل اإليرادات الملكورة أعةه اإليرادات الناتجة عن العمةء الخارجيين والداخليين .كان هناا  1,730مليون لاير سعودل في عام 2021
( 2,084 :2020مليون لاير سعودل) تم استبعاد و تسوية إيرادات شركة زين للمبيعات عند توحيد القوائم.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -35التقارير القطاعية (تتمة)
فيما يلي تحليل للموجودات والمطلوبات للمجموعة على أساس قطاعي:
2021

2020

الموجودات
شركة االتصاالت المتنقلة
شركة زين للمبيعات
شركة زين للمدفوعات  -تمام
شركة زين للطائرات المسيرة بدون طيار
اإلقصاءات  /التعديةت
اجمالي الموجودات
المطلوبات
شركة االتصاالت المتنقلة
شركة زين للمبيعات
شركة زين للمدفوعات  -تمام
شركة زين للطائرات المسيرة بدون طيار
شركة زين أعمال
اإلقصاءات  /التعديةت
اجمالي المطلوبات

36,280,897
8,880,038
75,980
1,800
)(17,361,766

35,328,930
6,602,773
27,653
473,854
()14,275,455

27,876,949

28,157,755

27,373,845
8,761,309
41,258
3,443
20
)(17,342,446

26,774,782
6,458,833
18,043
1,701
10
()13,824,697

18,837,429

19,428,672

تتمتل اإلضافات واالستبعادات الرئيسية في الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة إلى جانب االستهةا واإلطفاء المرتبطين
بشركة االتصاالت المتنقلة.

 -36األثر المترتب على وباء كوفيد – 19
أدى تفشي فيروا كورونا المستجد (كوفيد  )19 -في مطلع عام 2020م في معظم البلدان إلى تعطل ا عمال التجارية على نحو واسع
النطاق ،وما ترتب على للا من أتر سلبي على ا نشطة االقتصادية .تراقب المجموعة باستمرار ا تر الواقع عليها ،كما تتعاون جنبا ً إلى
جنب مع الهيئات الرقابية المحلية إلدارة التعطل المحتمل في ا عمال بسبب تفشي وباء كوفيد .19 -
نظرا ً لتفشي وباء كوفيد  ،19 -تحققت المجموعة من وجود أل تسويات وتغيرات في ا حكام والتقديرات وإدارة المخاطر يتعين أخلها في
االعتبار واالفصاح عنها في القوائم المالية ا ولية الموحدة الموجزة .فيما يلي االفتراضات الرئيسية حول مصادر التقديرات الرئيسية
المستقبلية وا خرى التي قد تنطول على مخاطر جوهرية تتسبب في إجراء تسويات مادية على القوائم المالية ا ولية الموحدة.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
أجرت المجموعة تقييما نوعيا الستتمارها في وحدات توليد النقد ،مع ا خل في االعتبار ا تر ا دنى وباء كوفيد  19 -على الكيانات العاملة
في قطاع االتصاالت ،وقارنت النتائج الفعلية للفترة بالمقارنة مع معايير الميزانية والصناعة لتستنتج أن تقييم انخفاض القيمة حتى  31ديسمبر
 2021لم يتغير إلى حد كبير.
تحققت المجموعة من وجود أل ميشرات على انخفاض القيمة وأل حاالت عدم تأكد جوهرية فيما يتعلق بالممتلكات والمعدات وموجودات
حق االستخدام الخاصة بها وخصوصا ً تلا الناتجة عن أل تغير في فترات عقود اإليجار ،وخلصت إلى أن ال يوجد أتر مادل مترتب على
وباء كوفيد .19 -
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ باآلالف لاير سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 -36األثر المترتب على وباء كوفيد – 19
الخسائر االئتمانية المتوقعة وانخفاض قيمة الموجودات المالية
طبقت المجموعة مخصصات إضافية تقديرية على النمالج القائمة للخسائر االئتمانية المتوقعة من خةل تطبيق السيناريوهات المرجحة
باالحتماالت على عوامل االقتصاد الكلي لات الصلة المتعلقة بالمناخ االقتصادل للسوق اللل تزاول في أنشطتها .كما تواصل الشركة تقييم
فاعلية المخصصات االضافية تزامنا مع تطور الوضع الوبائي في المنطقة.

االلتزامات واإللتزامات المحتملة
قامت المجموعة بتقييم تأتير أل اضطرابات تشغيلية ،بما في للا أل تحديات تعاقدية وتغييرات في ا عمال أو العةقات التجارية بين
العمةء والموردين  ،بهدف الزيادة المحتملة في االلتزامات وااللتزامات الطارئة ولم يتم تسجيل أل مشاكل.

االستمرارية
أجرت المجموعة تقييما ً حول قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة في ظل الظروف االقتصادية الحالية وكافة المعلومات المتاحة حول
المخاطر وحاالت عدم التأكد المستقبلية .تم إعداد التوقعات التي تتناول ا داء المستقبلي للشركة ورأا المال والسيولة .رغم ا تر المتفاقم
لوباء كوفيد  ،19 -إال أن في الوقت الراهن ،تشير التوقعات إلى أن الشركة لديها موارد كافية لةستمرار في مزاولة عملياتها التشغيلية
فضةً عن أن موقفها المتعلق باالستمرارية لم يتأتر الى حد كبير ولم يتغير منل  31ديسمبر 2021م .ونتيجة لللا ،فقد أعدت هله القوائم
المالية ا ولية الموحدة الموجزة :بما يتوافق مع أساا مبدأ االستمرارية.

 -37األحداث االحقة
في رأل اإلدارة  ،لم تكن هناا أحداث الحقة هامة منل نهاية السنة تتطلب اإلفصاح أو التعديل في القوائم المالية الموحدة.

 -38الموافقة على القوائم المالية الموحدة
تمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة من قبل مجلا اإلدارة في  29يناير .2022

53

