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52-12

شركة إتحاد إتصاﻻت )شركة مساهمة سعودية(
قائمة المركز المالى الموحدة
)جميع المبالغ بآﻻف الريـاﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

إيضاحات

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
حق إستخدام اﻷصول
موجودات غير ملموسة
دفعات رأسمالية
موجودات مالية
إجمالي الموجودات غير المتداولة

٧
٨
٩
٢ -١

الموجودات المتداولة
مخزون
موجودات العقود
ذمم مدينة
المستحق من أطراف ذوي عﻼقة
المصروفات المدفوعة مقدما ً والموجودات اﻷخرى
موجودات مالية أخرى
اﻷدوات المالية المشتقة
النقد وما في حكمه
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات
حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
إحتياطي نظامي
أرباح مبقاة
إحتياطي ترجمة عمﻼت أجنبية
إحتياطي تحوط
إحتياطي القيمة العادلة
إجمالي حقوق المساهمين
المطلوبات غير المتداولة
قروض وأوراق دفع
إلتزامات اﻹيجار
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
التزامات العقود
إيرادات منح حكومية مؤجلة
مطلوبات مالية أخرى
مخصص إلتزام إيقاف التشغيل
إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
قروض وأوراق دفع
إلتزامات اﻹيجار
ذمم دائنة
التزامات العقود
المستحق إلي أطراف ذوي عﻼقة
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
اﻷدوات المالية المشتقة
مخصصات
مخصص الزكاة
إيرادات منح حكومية مؤجلة
إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠م

١٠
١-٢٣
١١
١٢
١٣
١٤

٢١٬٣٢٠٬٦٣٦
٢٬٣٢١٬٠٢٦
٨٬٢٣٩٬٧٧٠
٤٤٬١٨٧
٧٬٠٩٧
٣١٬٩٣٢٬٧١٦

٢١٬٦٥١٬٣٦٩
٢٬٣٧٨٬٩٥٨
٨٬٥٦٦٬٥٧٧
٩٩٬٤٦٩
٧٬٦٣٦
٣٢٬٧٠٤٬٠٠٩

٧٣٬٣٣٣
٤٨٥٬١٨٠
٣٬٨٩٥٬٣٠٦
١١٢٬١٩٩

١٠٤٬٧٤٧
٣٤١٬٥٦٧
٣٬٠٣٤٬٢٢٢
٩٠٬٢٦٦
٨٥٠٬٦٥٨
٨٣٩٬٠٠٠
١٬٢٥١٬٦٨٠
٦٬٥١٢٬١٤٠
٣٩٬٢١٦٬١٤٩

٦٧٤٬٦٨٥

٣٠٠٬٠٠٠
١٢٬٩٧٩
٩٢٩٬٤٩٨
٦٬٤٨٣٬١٨٠
٣٨٬٤١٥٬٨٩٦

١٥

 ٣١ديسمبر
٢٠١٩م

١
٢٦

٧٬٧٠٠٬٠٠٠
٢٬٦٤٨٬٩٧١
٤٬٢٠٥٬٧١٤
)(١١٬٩٨٨
)(٩٧٬٨٣٥
٣٦٥

١٦

١٠٬١٣٤٬٣٥٨

١١٬٢٢٧٬٥٤٠
١٬٨٥٧٬٠٥٢
٤٣٨٬٠٣٠
٢٢٬٢٩٢
١٢٢٬٣٧٣
٢٧٥٬٥٣٦
١٥٤٬٧٨٧
١٤٬٠٩٧٬٦١٠

١٬٣٤٩٬٤٥٧
٧٦٩٬١٠١
٤٬٦٦٨٬٥٩٦
١٬٠٦٦٬٩٨٩
١٥٢٬٨٣٦
٢٬٤٠٣٬٨٠٤

١٬١٥٧٬٠١٧
٦٥١٬٩٧٢
٥٬٠٩٢٬٥٨٣
١٬٠٩٠٬٧٧٩
٢٦٤٬٧٦٥
٢٬٥١٢٬٩٤٧
٥٦٬٢٣٨
٤٤٥٬٢٩٥
٧٦٬٣٦٢
١٩٬٢٣١
١١٬٣٦٧٬١٨٩
٢٥٬٤٦٤٬٧٩٩
٣٩٬٢١٦٬١٤٩

١٤٬٤٤٥٬٢٢٧

١٬٨٣٥٬٦٦٥

٤٨٤٬٧٦٠

١٧
٢-٢٣
١٨

١٠٣٬١٤٢
٢٥٠٬٢٢٧
١٧٠٬١١٦
١٢٬٩٧٨٬٢٦٨

١٩

١٦
٢٠
٢-٢٣
١٢
٢١

٧٩٬٤٧٣

٤٠٩٬٢٩٦
٧٣٬٦١٨
١٩٬٢٣١
١٠٬٩٩٢٬٤٠١
٢٣٬٩٧٠٬٦٦٩

٢٢
١٨

٣٨٬٤١٥٬٨٩٦

٧٬٧٠٠٬٠٠٠
٢٬٦٤٨٬٩٧١
٣٬٤٦٩٬٢٣١
)(١٠٬٩٧٩
)(٥٦٬٢٣٨
٣٦٥
١٣٬٧٥١٬٣٥٠

تعتبر اﻹيضاحات المرفقة من  ١إلى  ٣٦جز ًء ﻻ يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

الرئيس التنفيذي للشئون المالية

الرئيس التنفيذي
٧

رئيس مجلس اﻹدارة

شركة إتحاد إتصاﻻت )شركة مساهمة سعودية(
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
)جميع المبالغ بآﻻف الريـاﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م

اﻹيرادات

٢٧

١٤٬٠٤٦٬١٦٨

١٣٬٤٤٩٬٩٧٤

تكلفة المبيعات

٢٨

)(٥٬٨٩٣٬٧٦٠

)(٥٬٦٤٩٬٩٨٧

٨٬١٥٢٬٤٠٨

٧٬٧٩٩٬٩٨٧

مصاريف بيعية وتسويقية

٢٩

)(١٬٣٩٠٬٦٦٢

)(١٬٢٧٧٬٣٠٦

مصاريف عمومية وإدارية

٣٠

)(١٬٤٠٧٬٢٠١

)(١٬٥٠٨٬٧٨٧

إيضاحات

إجمالي الربح

خسائر اﻹنخفاض فى قيمة الذمم المدينة وموجودات العقود

(١٤٬٧٧٧) ١-٢٣،١١
٩،٨،٧

اﻻستهﻼك واﻹطفاء

)(١٠٩٬٨٥٩

)(٣٬٩٦٩٬٦١٣

)(٣٬٩١٦٬٨٠٢

)(١٤٬٢٣٨

)(٦٣٬٠٠٠

إيرادات أخرى بالصافى

١٠٬٦٠٠

٤٢٬٧٨٠

ربح التشغيل

١٬٣٦٦٬٥١٧

٩٦٧٬٠١٣

حصة في نتائج مشروع مشترك

-

)(١٬٤٨٣

مصاريف تمويلية

٣١

)(٥٦١٬١١٥

)(٩٢٩٬٤٨١

إيرادات تمويلية

١٤

٢٠٬٦٤٨

٤٤٬٥٠٤

٨٢٦٬٠٥٠

٨٠٬٥٥٣

)(٤٢٬٧٩٦

)(٤٩٬٣٧٠

٧٨٣٬٢٥٤

٣١٬١٨٣

٧

خسائر اﻹنخفاض فى قيمة الممتلكات والمعدات

الربح قبل الزكاة
٢٢

الزكاة
الربح للسﻧة
ربحية السهم :
ربحية السهم اﻷساسية والمخفضة )﷼ سعودي(

٣٢

١٫٠٢

٠٫٠٤

تعتبر اﻹيضاحات المرفقة من  ١إلى  ٣٦جز ًء ﻻ يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

الرئيس التنفيذي للشئون المالية

الرئيس التنفيذي

٨

رئيس مجلس اﻹدارة

شركة إتحاد إتصاﻻت )شركة مساهمة سعودية(
قائمة الدخل الشامل الموحدة
)جميع المبالغ بآﻻف الريـاﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

ربح السﻧة

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م

٧٨٣٬٢٥٤

٣١٬١٨٣

البنود التي يعاد تصنيفها ﻻحقاً إلى الربح أو الخسارة:
فروق ترجمة عمﻼت أجنبية من العمليات اﻷجنبيه

)(١٬٠٠٩

)(٩٤٧

تحوط التدفقات النقدية للتغير فى القيمة العادلة

)(٦١٬٧١١

)(٦٠٬٧١٠

تحوط التدفقات النقدية المحول إلى الربح أو الخسارة

٢٠٬١١٤

١٧٬٢٢٦

صافي إجمالي البﻧود التي يعاد تصﻧيفها ﻻحقا ً إلى الربح أو الخسارة

)(٤٢٬٦٠٦

)(٤٤٬٤٣١

البنود التي لن يعاد تصنيفها ﻻحقاً إلى الربح أو الخسارة
خسائر إكتوارية من إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للعاملين

)(٤٦٬٢٣٣

)(٥٬٣١٢

التغير فى القيمة العادلة لﻺستثمارالذى يتم المحاسبة عنه بطريقة حقوق الملكية من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر

)(٥٣٨

٣٦٥

صافي إجمالي البﻧود التي لن يعاد تصﻧيفها ﻻحقا ً إلى الربح أو الخسارة

)(٤٦٬٧٧١

)(٤٬٩٤٧

إجمالي الخسارة الشاملة اﻵخرى للسﻧة

)(٨٩٬٣٧٧

)(٤٩٬٣٧٨

إجمالي الربح ) /الخسارة( الشاملة للسﻧة

٦٩٣٬٨٧٧

)(١٨٬١٩٥

تعتبر اﻹيضاحات المرفقة من  ١إلى  ٣٦جز ًء ﻻ يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

الرئيس التنفيذي للشئون المالية

الرئيس التنفيذي

٩

رئيس مجلس اﻹدارة

شركة إتحاد إتصاﻻت )شركة مساهمة سعودية(
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية فى  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م
)جميع المبالغ بآﻻف الريـاﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

إحتياطي
ﻧظامي

رأس
المال

أرباح
مبقاة

إحتياطي
ترجمة
عمﻼت أجﻧبية

إحتياطي
القيمة العادلة

إحتياطي
تحوط

إجمالي حقوق
المساهمين

كما في  ١يناير ٢٠١٩م

٧٬٧٠٠٬٠٠٠

٢٬٦٤٨٬٩٧١

٣٬٥٤٣٬١٣١

)(١٠٬٠٣٢

)(١٢٬٧٥٤

-

١٣٬٨٦٩٬٣١٦

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ١٦

-

-

)(٩٩٬٧٧١

-

-

-

)(٩٩٬٧٧١

كما في  ١يناير ٢٠١٩م )معدل(

٧٬٧٠٠٬٠٠٠

٢٬٦٤٨٬٩٧١

٣٬٤٤٣٬٣٦٠

)(١٠٬٠٣٢

)(١٢٬٧٥٤

-

١٣٬٧٦٩٬٥٤٥

ربح السنة
)الخسارة(  /الربح الشامل اﻷخر للسنة
إجمالي الربح ) /الخسارة( الشاملة للسنة

-

-

٣١٬١٨٣
)(٥٬٣١٢
٢٥٬٨٧١

)(٩٤٧
)(٩٤٧

)(٤٣٬٤٨٤
)(٤٣٬٤٨٤

٣٦٥
٣٦٥

٣١٬١٨٣
)(٤٩٬٣٧٨
)(١٨٬١٩٥

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م

٧٬٧٠٠٬٠٠٠

٢٬٦٤٨٬٩٧١

٣٬٤٦٩٬٢٣١

)(١٠٬٩٧٩

)(٥٦٬٢٣٨

٣٦٥

١٣٬٧٥١٬٣٥٠

كما في  ١يناير ٢٠٢٠م

٧٬٧٠٠٬٠٠٠

٢٬٦٤٨٬٩٧١

٣٬٤٦٩٬٢٣١

)(١٠٬٩٧٩

)(٥٦٬٢٣٨

٣٦٥

١٣٬٧٥١٬٣٥٠

ربح السنة
الخسارة الشاملة اﻷخر للسنة
إجمالي الربح ) /الخسارة( الشاملة للسنة

-

-

٧٨٣٬٢٥٤
)(٤٦٬٢٣٣
٧٣٧٬٠٢١

)(١٬٠٠٩
)(١٬٠٠٩

)(٤١٬٥٩٧
)(٤١٬٥٩٧

)(٥٣٨
)(٥٣٨

٧٨٣٬٢٥٤
)(٨٩٬٣٧٧
٦٩٣٬٨٧٧

تحويﻼت
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م

٧٬٧٠٠٬٠٠٠

٢٬٦٤٨٬٩٧١

)(٥٣٨
٤٬٢٠٥٬٧١٤

)(١١٬٩٨٨

)(٩٧٬٨٣٥

٥٣٨
٣٦٥

١٤٬٤٤٥٬٢٢٧

تعتبر اﻹيضاحات المرفقة من  ١إلى  ٣٦جز ًء ﻻ يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

الرئيس التنفيذي للشئون المالية

الرئيس التنفيذي

١٠

رئيس مجلس اﻹدارة

شركة إتحاد إتصاﻻت )شركة مساهمة سعودية(
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
)جميع المبالغ بآﻻف الريـاﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م

اﻷﻧشطة التشغيلية
ربح السنة
تسويات ل:
التغير في مخصص تقادم المخزون
اﻻستهﻼك
إطفاء الموجودات غير الملموسة
خسائر اﻹنخفاض فى قيمة الممتلكات والمعدات
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
خسائر اﻹنخفاض فى قيمة الذمم المدينة وموجودات العقود
مخصصات
منح حكومية
الزكاة
خسائر بيع ممتلكات ومعدات
خسائر صرف عمﻼت أجنبية
مصروفات ) /إيرادات( أخرى
حصة في نتائج مشروع مشترك
مصروفات تمويلية
إيرادات تمويلية
التغيرات في:
ذمم مدينة
المخزون
موجودات العقود
المصروفات المدفوعة مقدما والموجودات اﻷخرى
اﻷدوات المالية المشتقة
ذمم دائنة
التزامات العقود
مصروفات مستحقة ومطلوبات اﻷخرى
المستخدم من مخصص إلتزام إيقاف التشغيل
المستخدم من المخصصات
المستحق من أطراف ذوي عﻼقة
المستحق إلى أطراف ذوي عﻼقة
الﻧقد الﻧاتج من اﻷﻧشطة التشغيلية
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
المصروفات التمويلية المدفوعة
الزكاة المدفوعة
صافي الﻧقد الﻧاتج من اﻷﻧشطة التشغيلية
اﻷﻧشطة اﻻستثمارية
موجودات مالية أخرى
إيرادات تمويلية مستلمة
شراء ممتلكات ومعدات
متحصﻼت من بيع ممتلكات ومعدات
متحصﻼت من بيع إستثمار
إقتناء موجودات غير ملموسة
صافي الﻧقد المستخدم في اﻷﻧشطة اﻻستثمارية
اﻷﻧشطة التمويلية
متحصﻼت من قروض وأوراق دفع
مدفوعات قروض وأوراق دفع والرسوم المتعلقة بها
مدفوعات إلتزامات اﻹيجار
صافي الﻧقد المستخدم في اﻷﻧشطة التمويلية

٧٨٣٬٢٥٤

٣١٬١٨٣

١٦٬٩٤٥
٣٬٦٠٦٬١٥٢
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شركة إتحاد إتصاالت (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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التكوين والنشاط

1-1

شركة إتحاد إتصاالت
شركة إتحاد إتصاالت ("موبايلي " أو " الشركة ") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية ،بموجب سجل تجاري رقم
 1010203896صادر في مدينة الرياض بتاريخ  2ذو القعدة 1425هـ (الموافق  14ديسمبر 2004م) .إن المكتب الرئيسي للشركة هو ص.ب
 ،23088الرياض  ،11321المملكة العربية السعودية.
تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م 40/بتاريخ  2رجب 1425هـ (الموافق  18أغسطس 2004م) بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء
رقم  189بتاريخ  23جمادى اآلخرة 1425هـ (الموافق  10أغسطس 2004م) القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية
بإسم "شركة إتحاد إتصاالت".
حصلت الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  190بتاريخ  23جمادى اآلخرة 1425هـ (الموافق  10أغسطس 2004م) على رخص إنشاء
وتشغيل شبكة الهاتف الجوال من الجيلين الثاني والثالث بجميع عناصرهما وتقديم خدماتهما كافة على المستوى المحلي والدولي من خالل شبكتها
الخاصة.
وبموجب قرار هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات برقم  5125بتاريخ  24جمادى اآلولى 1438هـ (الموافق  21فبراير 2017م) حصلت الشركة على
ترخيص موحد لتقديم كافة خدمات االتصاالت المرخصة بما في ذلك خطوط الصوت الثابت واإلنترنت الثابت.
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنشاء وتشغيل شبكة اإلتصاالت الالسلكية المتنقلة وشبكات األلياف البصرية وتمديداتها ،وإدارة وتركيب وتشغيل
شبكات الهاتف واألجهزة الطرفية وأنظمة وحدات اإلتصاالت باإلضافة إلى بيع وصيانة أجهزة الهاتف وأنظمة وحدات اإلتصال في المملكة العربية
السعودية .وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية في  17ربيع الثاني 1426هـ (الموافق  25مايو 2005م).
يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع  7,700مليون ريـال سعودي مقسمة إلى  770مليون سهم بقيمة  10ريـال سعودي للسهم
الواحد.
بتاريخ  17ديسمبر  ،2020اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح بقيمة  385مليون لاير سعودي ( 0.5لاير سعودي للسهم الواحد على  770مليون
سهم) على الجمعية العمومية السنوية .توزيعات األرباح المقترحة سبتم عرضها للموافقة على الجمعية العمومية السنوية مع هذه القوائم المالية المنتهية
فى  31دسيسمبر  .2020ال يوجد أى إلتزام مثبت في هذه القوائم المالية.

2-1

الشركات التابعة
فيما يلي ملخص بالشركات التابعة للشركة ونسب الملكية في كل منها:
االسم

نسبة الملكية

بلد التأسيس

 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2020
مباشرة
شركة موبايلي انفوتك الهند الخاصة
المحدودة
شركة بيانات األولى لخدمات
الشبكات (شركة شخص واحد)
زاجل

الدولية

شركة شبكة
لإلتصاالت
الشركة الوطنية لحلول األعمال
الشركة الوطنية لحلول األعمال
م.م.ح
شركة موبايلي فنتشرز القابضة
ذ.م.م
شركة اتحاد الرقمية المالية (شركة
شخص واحد)

اإلستثمار
األولى

مباشرة

غير مباشرة

غير مباشرة

الهند

٪99,99

٪0,01

٪99,99

٪0,01

1,836

المملكة العربية السعودية

٪100

-

٪100

-

1,500,000

المملكة العربية السعودية

٪96

٪4

٪96

٪4

80,000

المملكة العربية السعودية

٪95

٪.5

٪95

٪.5

9,500

اإلمارات العربية المتحدة

-

٪100

-

٪100

184

البحرين

٪100

-

٪100

-

2,510

المملكة العربية السعودية

٪100

-

-

-

50

* تم تغيير االسم القانوني لشركة موبايلي فنتشرز القابضة رسميًا من شركة شخص واحد (ش.ش.و) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م) بناءاً على أحكام
قانون الشركات التجارية البحريني رقم  21لعام .2001

12
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التكوين والنشاط (يتبع)

 2-1الشركات التابعة (يتبع)
تتمثل النشاطات الرئيسية للشركات التابعة فيما يلي:
 خدمات تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات ودعم الفواتير واالختبار وتسويق المنتجات وإدارة العمليات وخدمات الدعم وخدمات مركز االتصال.
 مقاوالت إنشاء وصيانة شبكات اإلتصاالت السلكية واألعمال المتعلقة بها وتركيب وصيانة أجهزة الحاسب اآللي وخدمات االستيراد للغير وخدمات
التسويق للغير.
 تركيب وصيانة شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية واستيراد وتصدير وبيع وتوزيع أجهزة ومعدات وبرامج وأنظمة االتصاالت وأنظمة المباني
الذكية ؛ باإلضافة إلى تسويق وتوزيع خدمات االتصاالت وإدارة المراكز الخاصة بتلك الخدمات وتفديم خدمات الحاسب اآللي وما يتعلق بها من برامج
و أجهزة وتقديم الخدمات اإلستشارية في مجاالت االتصاالت والحاسب اآللي واإلنتاج الفنى.
 تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب اآللي واألجهزة اإللكترونية وصيانتها وتشغيلها وتقديم الخدمات المرتبطة بها.
 تأسيس وتملك الشركات المتخصصة في األنشطة التجارية.
 إدارة الشركات الشقيقة أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي لديها حصص مملوكة فيها وتوفير الدعم الالزم لها.
 استثمار أموالها في األسهم والسندات واألوراق المالية.
 تملك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا ً للقانون.
 تملك أو تأجير حقوق الملكية الفكرية من براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغاللها وتأجيرها أو
التأجير الفرعي لها للشركات الشقيقة أو لغيرها.
 أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في مملكة البحرين وخارجها
ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.
 القيام بجميع األعمال والخدمات المتعلقة بتحقيق األغراض السابقة.
 البيع بالتجزئة عن طريق اإلنترنت
 التقنية فى الخدمات المالية
تتضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة البيانات المالية للشركات التابعة التالية:
1-2-1

شركة موبايلي انفوتك الهند الخاصة المحدودة
قامت الشركة خـالل سنة 2007م باالستثمــار في شركـة تابعـة ،شركـة موبايلــي انفوتــك الخاصة المحدودة ،بنجـالور – الهند بنسبة ٪99.99
من رأس مالها والتي زاولت كامل نشاطها التجاري خالل سنة 2008م .تجدر اإلشارة إلى أنه قد في بداية عام 2009م تم االستحواذ على الــ
 ٪0.01المتبقية من رأس مال شركـة موبايلــي انفوتــك الخاصة المحدودة من قبل الشركة الوطنية لحلول األعمال وهي شركة تابعة للشركة.
السنة المالية لشركـة موبايلــي انفوتــك الخاصة المحدودة تنتهى في  31مارس من كل عام ولكن يتم استخدام القوائم المالية لشركـة موبايلــي
انفوتــك الخاصة المحدودة عن نفس الفترة المالية عند إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

2-2-1

شركة بيانات األولى لخدمات الشبكات (شركة شخص واحد)
قامت الشركة خالل عام 2008م بحيازة ما نسبته  ٪ 99من حصص الشركاء في شركة بيانات األولى لخدمات الشبكات ("بيانات ") ،شركة
سعودية ذات مسؤولية محدودة واشتمل الشراء جميع حقوق وأصول بيانات والتزاماتها واسمها التجاري وعالماتها التجارية الحالية والمستقبلية
مقابل سعر شراء إجمالي قدره  1.5مليار ريـال سعودي والذي نتج عنه شهرة بمبلغ  1.467مليون ريـال سعودي كما في تاريخ الحيازة .تجدر
اإلشارة إلى أن الـ  ٪1المتبقية من رأس مال شركة بيانات األولى لخدمات الشبكات مملوكة من قبل الشركة الوطنية لحلول األعمال وهي شركة
تابعة للشركة.
قامت الشركة خالل عام 2019م بحيازة الـ  ٪1المتبقية من رأس مال الشركة من قبل الشركة الوطنية لحلول األعمال.

3-2-1

شركة شبكة زاجل الدولية لإلتصاالت
قامت الشركة خالل سنة 2008م ،بحيازة ما نسبته  ٪ 96من حصص الشركاء في شركة شبكة زاجل الدولية لالتصاالت ("زاجل") ،شركة
سعودية ذات مسؤولية محدودة وإشتمل الشراء جميع حقوق وأصول وموجودات زاجل والتزاماتها واسمها التجاري وعالماتها التجارية الحالية
والمستقبلية مقابل سعر شراء إجمالي قدره  80مليون ريـال سعودي نتج عن ذلك شهرة بمبلغ  63مليون ريـال سعودي كما في تاريخ الحيازة.
تجدر اإلشارة إلى أن الـــ  ٪ 4المتبقية من رأس مال الشركة مملوكة من قبل الشركة الوطنية لحلول األعمال وهي شركة تابعة .هذا وقد انخفضت
قيمة الشهرة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2014م.
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 2-1الشركات التابعة (يتبع)
4-2-1

الشركة الوطنية لحلول األعمال
قامت الشركة خالل عام 2008م ،باالستثمار في  ٪95من رأس مال الشركة الوطنية لحلول األعمال وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة.
بينما تمتلك شركة بيانات والتي هي شركة تابعة للشركة نسبة الـــ  ٪5المتبقية.
تمتلك الشركة الوطنية لحلول األعمال إستثماركما يلى:
االسم
بلد التأسيس

إى كوميرس تاكسى الشرق األوسط

لوكسمبورغ

القيمة الدفترية

نسبة الملكية
 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

٪10

٪10

1.702

1.702

5-2-1

الشركة الوطنية لحلول األعمال م.م.ح
أنهت الشركة الوطنية لحلول األعمال السعودية خالل عام  2014م اإلجراءات القانونية المتعلقة باالستثمار في الشركة الوطنية لحلول األعمال،
ومقرها دولة اإلمارات العربية المتحدة ،بنسبة  ٪100من رأس مالها.

6-2-1

شركة موبايلي فنتشرز القابضة ذ.م.م
أنهت الشركة خالل عام  2014م اإلجراءات القانونية المتعلقة باالستثمار في شركة تابعة جديدة ،شركة موبايلي فينتشرز القابضة ،شركة بحرينية
(شركة ذات مسئولية محدودة ) مملوكة بالكامل من قبل الشركة.
تمتلك شركة موبايلي فينتشرز القابضة إستثمارات فى الشركات التالية:
القيمة الدفترية
االسم
نسبة الملكية
بلد التأسيس

أنغامى ش.ذ.م.م
مينا  360دي دبليوسی ش.ذ.م.م*
دكان أفكار

جزر الكايمن
اإلمارات العربية المتحدة
الجزر العذراء البريطانية

 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

٪7.97
٪0
٪3.28

٪7.94
٪2.33
٪3.28

5.395
-

5.395
539
-

*خالل عام 2020م تم استرداد ملكية شركة موبايلي فنتشرز القابضة ذ.م.م فى شركة مينا  360دي دبليوسی ش.ذ.م.م.
7-2-1

شركة اتحاد الرقمية المالية (شركة شخص واحد)
أنهت الشركة خالل عام 2019م اإلجراءات القانونية المتعلقة باالستثمار في  ٪100من رأس مال شركة اتحاد الرقمية المالية (شركة شخص
واحد) وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة.
أسس اإلعداد

-2
1-2

المعايير المحاسبية المطبقة
تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة المعلومات المالية للشركة وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعين "المجموعة").
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات
األخرى الصادرة بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تم تطبيقها بصورة ثابتة على كافة الفترات المعروضة.
تم إعتماد القوائم المالية الموحدة لألصدار بواسطة مجلس اإلدارة في  8رجب 1442هـ (الموافق  20فبراير 2021م).

2-2

أساس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة بالتكلفة التاريخية ما لم يذكر خالف ذلك وبإستخدام أساس مفهوم اإلستمرارية.

3-2

عملة العرض والنشاط
تم عرض هذه المالية الموحدة باللاير السعودي والذي يعتبر عملة النشاط للمجموعة .تم تقريب كافة المبالغ إلى أقرب ألف ما لم يذكر خالف
ذلك.
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أساس التوحيد
تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة أو يكون لها الحق في العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها ويكون لها القدرة على
التأثير في تلك العوائد من خالل قوة التحكم في تلك الشركات .وعلى وجه التحديد ،تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان للمجموعة:
-

السيطرة على الشركة المستثمر فيها (الحقوق الحالية التي تمنحها قدرتها الحالية لتوجيه األنشطة المتعلقة بالشركة المستثمر فيها).
التعرض أو الحقوق في العوائد المتغيرة من جراء مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها.
القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.

بصورة عامة هناك إفتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة .لدعم هذا اإلفتراض وعندما يكون للمجموعة حقوق تصويت أقل من أغلبية
حقوق التصويت أو حقوق مماثلة على الشركة المستث مر فيها ،تأخذ المجموعة في اإلعتبار كافة الحقائق والظروف ذات العالقة في تقييم ما إذا كان لديها
سلطة على الشركة المستثمر فيها ،بما في ذلك الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها والحقوق الناشئة عن
الترتيبات التعاقدية األخرى وحقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها أو ال إذا كان الظروف والوقائع تشير إلى أن هناك تغيرات على واحد أو أكثر
من عناصر التحكم الثالث .يتم توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة عل ى السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف المجموعة عند فقدان السيطرة
على الشركة التابعة .يتم إدراج نتائج الشركات التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة ،إن وجدت ،في القوائم المالية الموحدة من تاريخ حصول
المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.
األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر ينسب إلى مساهمي المجموعة وإلى حقوق الملكية غير المسيطرة ،حتى لو أدى ذلك وجود
عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة.
يتم إجراء تسويات للقوائم المالية للشركات التابعة ،عند الضرورة ،لتتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة .يتم استبعاد الموجودات
والمطلوبات واألرباح غير المحققة والمصروفات والتدفقات النقدية بين شركات المجموعة بالكامل عند التوحيد.
يتم قياس حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة حصتها في صافي الموجودات القابلة للتحديد في الشركة المستثمر فيها في تاريخ االستحواذ.
يتم المحاسبة عن التغيرات في ملكية شركة تابعة بدون فقدان السيطرة كمعامالت ضمن حقوق الملكية.
في حال فقدان المجموعة للسيطرة على شركة تابعة:
-

إلغاء اإلعتراف بموجودات (بما فيها الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة.

-

إلغاء اإلعتراف بالقيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة.

-

إلغاء اإلعتراف لفرقات تحويل العمالت المتراكمة المسجلة في الملكية.

-

اإلعتراف بالقيمة العادلة لمقابل الشراء المستلم.

-

اإلعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمارات محتفظ بها.

-

اإلعتراف بأي فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

-

إعادة تصنيف عناصر حصة المجموعة المعترف بها سابقا ً في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو األرباح
المبقاة أيهما ً مالئماً ،كما ستكون مطلوبة في حال قامت المجموعة باالستبعاد مباشرة للموجودات والمطلوبات ذات العالقة.
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المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولكن غير سارية المفعول بعد
المعايير والتعديالت الصادرة ولكن غير سارية المفعول بعد على القوائم المالية الموحدة للمجموعة ولكن ليس من المتوقع أن يكون لها أثر مدرجة أدناه:
أ) تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  ، 9ومعيار المحاسبة الدولي  ، 39والمعيار الدولي للتقارير المالية  ، 7والمعيار الدولي للتقارير المالية
 ، 4والمعيار الدولي للتقارير المالية  - 16تصحيح أسعار الفائدة المعيارية (المرحلة .)2
ب) تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  - 3اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي.
ج) تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  - 1تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة.
د) التحسينات السنوية علی المعايير الدولية للتقارير المالية دورة .2020 – 2018

-5

ملخص بالسياسات المحاسبية المطبقة
تصنيف المتداول مقابل غير المتداول

1-5

تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس تصنيف متداولة /غير متداولة .تكون الموجودات متداولة
عندما تكون:


من المتوقع تحققها أو يعتزم بيعها أو استهالكها خالل دورة التشغيل العادية.



يتم االحتفاظ به بشكل أساسي بغرض المتاجرة.



يتوقع أن تتحقق خالل االثني عشر شهرا ً بعد فترة التقرير.



أن يكون نقدا ً وما في حكمه ما لم يكن مقيدا ً نتيجة لتحويله أو استخدامه لتسوية إلتزام على األقل لالثني عشر شهرا ً بعد فترة التقرير.
تصنف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
تكون المطلوبات متداولة عندما:



يكون متوقعا ً أن يتم تسويتها خالل دورة التشغيل العادية.



يتم االحتفاظ بها بشكل أساسي بغرض المتاجرة.



مستحق للتسوية خالل أثني عشر شهرا ً بعد فترة التقرير.



عند عدم وجود أي حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوبات على األقل لألثني عشر شهرا ً بعد فترة التقرير.

تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.

16

شركة إتحاد إتصاالت (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
-5

ملخص بالسياسات المحاسبية المطبقة (يتبع)
2-5

تجميع األعمال والشهرة
تقوم المجموعة بالمحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ .يتم قياس تكلفة االستحواذ كإجمالي المقابل المحول الذي تم قياسه بالقيمة
العادلة في تاريخ االستحواذ ومبلغ أي حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها .يتم قياس حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة حصتها
في صافي الموجودات القابلة للتحديد في الشركة المستثمر فيها في تاريخ االستحواذ.
يتم قيد التكاليف المتعلقة باالستحواذ عند تكبدها ويتم إدارجها في المصروفات اإلدارية.
عندما تقوم المجموعة باالستحواذ على أعمال تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المفترض تحملها بتصنيف وتوزيع مناسب وفقا ً للشروط
التعاقدية والظروف االقتصادية والظروف المرتبطة بها كما في تاريخ االستحواذ .يتضمن ذلك فصل المشتقات الكامنة في العقود الرئيسية بواسطة
الشركة المستحوذ عليها.
يتم اإلعتراف بأي مقابل محتمل محول بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .يتم قياس كافة المقابالت المحتملة (باستثناء تلك المصنفة كحقوق ملكية) تم
قياسها بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير والتغيرات في القيمة العادلة المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .ال يتم إعادة قياس المقابل
المحتمل المصنف كحقوق ملكية والتسويات الالحقة يتم المحاسبة عنها ضمن حقوق الملكية.
يتم قياس الشهرة مبدئيا ً بالتكلفة (وهي الزيادة في إجمالي المقابل المحول والمبلغ المثبت لحقوق الملكية غير المسيطرة وأي حصص سابقة محتفظ بها
على صافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذة والمطلوبات المالية المفترض تحملها) .في حال تجاوز القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ
عليها إلجمالي المقابل المحول ،تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت حددت بصورة صحيحة جميع الموجودات المستحوذ عليها وجميع المطلوبات
المفترض تحملها ومراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي سيتم اإلعتراف به في تاريخ االستحواذ .إذا كان إعادة القياس ال يزال يؤدي إلى
تجاوز القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها إلجمالي المقابل المحول ،يتم إدراج األرباح في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
بعد اإلثبات األولي ،يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصا ً أي خسائر إنخفاض متراكمة .ألغراض إختبار اإلنخفاض يتم توزيع الشهرة المستحوذة من تجميع
أعمال من تاريخ االستحواذ لكل وحدة توليد نقد للمجموعة والتي من المتوقع أن تستفيد من دمج األعمال بغض النظر عن عما إذا كانت الموجودات
والمطلوبات األخرى للشركة المستحوذ عليها مخصصة لتلك الوحدات.
عندما يتم توزيع الشهرة على وحدة توليد نقد واستبعاد جزء من العملية ضمن تلك الوحدة ،فإن الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة يتم إدراجها في
القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة عند استبعاد العملية .يتم قياس الشهرة المستب عدة في هذه الحالة على أساس القيم النسبية للعملية
المستبعدة واإلبقاء على وحدة توليد النقد.

3-5

االستثمار في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة
الشركة الزميلة هي المنشأة التي تمتلك المجموعة نفوذ هام عليها .النفوذ الهام هو القدرة على المشاركة في السياسات المالية والتشغيلية للشركة
المستحوذ عليها ولكن ليس سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.
المشروع المشترك هو نوع من الترتيبات المشتركة حيث يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة أو حقوق مشتركة في صافي موجودات المشروع
المشترك .السيطرة المشتركة هي مشاركة السيطرة المتفق عليها تعاقديا ً بخصوص ترتيب ما والذي يوجد فقط عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة
ذات العالقة موافقة باإلجماع من األطراف التي تتقاسم السيطرة.
إن اإلعتبارات التي يتم إتخاذها لتحديد ما إذا كان النفوذ الهام أو السيطرة المشتركة تعد مماثلة لتلك المطلوبة لتحديد السيطرة على الشركات التابعة.
يتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في شركاتها الزميلة والمشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية .وفقا ً لطريقة حقوق الملكية يتم
اإلعتراف باالستثمارات في الشركات الزميلة أو المشروع المشترك مبدئيا ً بالتكلفة .يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار لإلعتراف بالتغيرات في حصة
المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك من تاريخ االستحواذ .يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو المشروع
المشترك في القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم إختبارها لإلنخفاض بشكل منفصل.
تعكس قائمة الربح أو الخسارة الموحدة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة والمشروع المشترك .يتم عرض أي تغير في قائمة الدخل
الشامل الموحدة لتلك الشركات المستثمر فيها كجزء من قائمة الدخل الشامل الموحدة للمجموعة .باإلضافة على ذلك عندما يكون هناك تغير معترف
بها مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة أو المشروع المشترك تقوم المجموعة باإلعتراف بحصتها في أي تغيرات ،عندما ينطبق ،في قائمة
التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة .يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة والمشروع
المشترك بقدر ملكيتها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
يظهر إجمالي حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة و المشروع المشترك بصورة منفصلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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االستثمار في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة (يتبع)
يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك لنفس الفترة المالية للمجموعة .عند الضرورة ،يتم إجراء التعديالت لكي تتماشي مع
السياسات المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري إثبات خسائر إنخفاض من استثماراتها في الشركة الزميلة أو
المشروع المشترك .تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتحديد ما إذا كان هناك دليالً موضوعيا ً على أن االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع
المش ترك قد إنخفضت قيمته .وفي حال وجود مثل هذا الدليل تقوم المجموعة باحتساب مبلغ اإلنخفاض كالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة
الزميلة أو المشروع المشترك وقيمته الدفترية وإثبات الخسائر كجزء من "حصة في نتائج الشركة الزميلة و المشروع المشترك" في قائمة الربح أو
الخسارة الموحدة.
عند فقدان النفوذ الهام على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك تقوم المجموعة بقياس وإثبات أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة .يتم اإلعتراف
بأي إختالفات بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان النفوذ الهام أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ
به والمتحصالت من االستبعاد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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النقد وما في حكمه
إن ما في حكم النقد هو استثمارات قصيرة األجل عالية السيولة القابلة للتحويل بسهولة إلى مبالغ نقدية معروفة والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية
للتغيرات في القيمة .يتكون التقد وما في حكمه من النقد في الصندوق ولدى البنوك في الحسابات الجارية وتسهيالت المرابحة بفترة استحقاق أصلية
أقل من ثالثة اشهر من تاريخ االستحواذ.
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األدوات المالية – اإلثبات األولي ،القياس الالحق واإللغاء

 1-5-5الموجودات المالية
(أ) اإلثبات األولي والقياس
يتم قياس األصل المالي (ما لم يكن ذمم مدينة بدون عنصر تمويلى جوهرى والذي يتم قياسه مبدئيًا بسعر المعاملة) مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافًا إليه
 بالنسبة إلى بند ليس في القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  -تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى اكتسابها.(ب) التصنيف والقياس الالحق
عند اإلثبات المبدئي  ،يتم تصنيف الموجودات المالية على نحو القياس بالتكلفة المطفأة  ،أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر ،أدوات حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخر أو الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة.
يستند تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  9بشكل عام على نموذج العمل الذي يتم فيه إدارة الموجودات المالية
وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.
يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 إذا كان محتفظ به ضمن نموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية .و إذا كانت بنوده التعاقدية ينشأ عنها ،بتواريخ محددة ،تدفقات نقدية تقتصر على دفعات للمبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم.يتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة:
 إذا كان محتفظ به ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية .و إذا كانت بنوده التعاقدية ينشأ عنها ،بتواريخ محددة ،تدفقات نقدية تقتصر على دفعات للمبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم.عند اإلعتراف المبدئي باإلستثمار فى األسهم غير المحتفظ به للمتاجرة  ،يمكن للمجموعة اختيار غير قابل لإللغاء لعرض التغيرات الالحقة فى
اإلستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا اإلختيار على أساس كل إستثمار على حدة.
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األدوات المالية – اإلثبات األولي ،اإلثبات الالحق واإللغاء (يتبع)

 1-5-5الموجودات المالية (يتبع)
(ب) التصنيف والقياس الالحق (يتبع)
إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة ﮐمقاسه بالتﮐلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ﮐما هو مبين أعاله يتم قياسها
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  .ويشمل ذلك جميع األصول المالية المشتقة .عند اإلعتراف المبدئي  ،يجوز للمجموعة تحديد أصل
مالي بشكل غير قابل لإللغاء والذي يستوفي المتطلبات التي سيتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كأصل
مالى مقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة إذا أدى ذلك إلى تقليل أو عدم وجود أي انخفاض جوهري في إحتماالت المحاسبة التي قد
تنشأ بطريقة أخرى.
يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها  ،كما هو موضح أدناه:
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم تخفيض التكلفة المطفأة
من خسائر انخفاض القيمة .يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية
وانخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .يتم إثبات أي مكسب أو خسارة في إستبعاد اإلستثمار
في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر  -أدوات الدين

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم اإلعتراف بالفوائد المحتسبة باستخدام طريقة الفائدة
الفعلية وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .يتم
اإلعتراف بصافى األرباح والخسائر األخرى في قائمة الدخل الشامل الموحدة .عند االستبعاد  ،يتم إعادة
تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة في قائمة الدخل الشامل الموحدة إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر  -أدوات حقوق الملكية

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم إثبات توزيعات األرباح كدخل في قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار .يتم اإلعتراف بصافى
األرباح والخسائر األخرى في قائمة الدخل الشامل الموحدة والتي ال يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو
الخسارة الموحدة.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم اإلعتراف باألرباح والخسائر الصافية  ،بما في ذلك أي
فوائد أو إيرادات توزيعات أرباح  ،في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

(ج) إلغاء اإلعتراف
يتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي بشكل أساسي (أو عند االقتضاء جزء من األصل المالي أو جزء من األصول المالية المماثلة) عندما:
• إنتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل ؛ أو
• قامت المجموعة ينقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تعهدت بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل بدون أي تأخير جوهري
لطرف ثالث من خالل ترتيبات ؛ وإما:
(أ) قيام المجموعة بتحويل كافة المخاطر ومزايا األصل بصورة جوهرية  ،أو
(ب) لم تقم المجموعة بنقل أو اإلحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األصل بصورة جوهرية ولكن قامت بنقل السيطرة على األصل.
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األدوات المالية – اإلثبات األولي ،اإلثبات الالحق واإللغاء (يتبع)

 1-5-5الموجودات المالية (يتبع)
(د) إنخفاض الموجودات المالية
تقوم المجموعة بتحديد مخصص خسارة خسائر االئتمان المتوقعة حول أدوات الدين التي يتم قياسها بالتﮐلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر  ،والذمم المدينة وموجودات العقود ومطلوبات اإليجار وعقود الضمان المالي .ال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة
لإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية  .يعكس مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي باألداة المالية
المعنية.
تطبق المجموعة النهج المبسط الحتساب االنخفاض في قيمة الذمم المدينة وموجودات العقود ،ودائما يتم إثبات اإلنخفاض على أساس مدى العمر
للخسائر اإلئتمانية المتوقعة .يتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة على هذه الموجودات المالية باستخدام معدل تدفق يعتمد على تجربة خسارة االئتمان
التاريخية للمجموعة  ،مع تعديلها للعوامل الخاصة بالمدينين  ،والظروف االقتصادية العامة وتقييم كل من االتجاه الحالي وكذلك التوقعات للظروف
في تاريخ إعداد التقرير  ،بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود حيثما كان ذلك مناسبًا.
بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى  ،تطبق المجموعة النهج العام لحساب االنخفاض في القيمة .يتم إستخدام خسائر االئتمان المتوقعة على
شهرا عندما ال تزيد
مدى العمر عندما تكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي و خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 12
ً
مخاطر االئتمان على األداة المالية بشكل كبير منذ االعتراف األولي.
يتم تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألداة المالية قد زادت بشكل كبير منذ تسجيلها المبدئي من خالل األخذ في االعتبار التغير في مخاطر
التعثر الذي يحدث على مدى العمر المتبقي لألداة المالية.
تعتبر المجموعة حدوث تعثر بالنسبة للذمم المدينة عندما ينتقل رصيد العميل إلى الفئة "غير النشطة" بنا ًء على تحليل عمر الدين.
بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى تعتبر المجموعة ما يلي على أنه حدوث تعثر حيث أن الخبرات السابقة تشير إلى أن المديونيات التي
تستوفي أحد المعايير التالية غير قابلة لالسترداد بشكل عام:
 عندما يكون هناك عدم إلتزام بالعهود المالية من قبل الطرف المقابل ؛ أو المعلومات التي يتم تطويرها داخليًا أو يتم الحصول عليها من مصادر خارجية تشير إلى أنه من غير المحتمل أن يقوم المدين بدفع مديونياته.ل تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األدوات المالية قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي  ،فإن المجموعة تقوم بمقارنة مخاطر حدوث
تعثر على األداة المالية كما في نهاية فترة إعداد التقرير مع مخاطر حدوث تعثر على األداة المالية في تاريخ االعتراف األولي .عند إجراء هذا
التقييم  ،تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات الكمية والنوعية التي تكون معقولة وقابلة للدعم  ،بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات
المستقبلية المتوفرة.
تعتقد الﻤﺠﻤﻮعة أن مﺨاﻃﺮ االئﺘﻤان على األداة الﻤالﻴة لﻢ تﺰداد بﺸﻜﻞ ملﺤﻮظ مﻨﺬ الﺘﺴﺠﻴﻞ الﻤﺒﺪئي إذا تﻢ تﺤﺪيﺪ األداة الﻤالﻴة على أنها ذات مخاطر
ائتمانية منخفضة في تاريخ الﺘقﺮيﺮ .يتم تحديد األداة المالية ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة إذا )1( :أن األداة المالية لديها مخاطر منخفضة
للتعثر  )2( ،أن يكون لدى المقترض قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته النقدية التعاقدية على المدى القريب )3( .حدوث تغيرات سلبية في الظروف
االقتصادية والتجارية على المدى الطويل  ،من الممكن ولكن ليس بالضرورة  ،تقليل قدرة المقترض على الوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقدية.
تقاس الخسائر االئتمانية المتوقعة عن طريق إستخدام معادلة تتكون من احتمالية حدوث عجز والخسارة في حالة العجز (أي نسبة الخسارة في
حالة وجود عجز) و مقدار الخسارة في حالة العجز .يعتمد تقييم احتمالية العجز على البيانات التاريخية المعدلة بواسطة معلومات مستقبلية.
تقوم المجموعة باإلعتراف بخسائر أو عكوسات االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة لجميع األدوات المالية مع إجراء تعديل
مقابل قيمتها الدفترية من خالل حساب مخصص الخسارة  ،باستثناء االستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر  ،والتي يتم إثبات مخصص الخسارة في قائمة الدخل الشامل الموحدة والمتراكم في احتياطي إعادة تقييم اإلستثمار  ،وال يقلل من
القيمة الدفترية لألصل المالي في قائمة المركز المالي الموحدة.
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ملخص بالسياسات المحاسبية المطبقة (يتبع)
األدوات المالية – اإلثبات األولي ،اإلثبات الالحق واإللغاء (يتبع)

 2-5-5المطلوبات المالية
اإلثبات والقياس
يتم تصنيف المطلوبات المالية عند اإلثبات األولي كمطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .يتم قيد كافة
المطلوبات المالية ما عدا المطلوبات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مبدئيا ً بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف المعامالت المباشرة .يتم
قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مبدئيا ً والحقا ً بالقيمة العادلة ،وأي تكاليف معامالت متعلقة بها يتم اإلعتراف
بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.

 3-5-5المشتقات المالية
تقاس المشتقات بالقيمة العادلة .وبعد االعتراف األولي ،يسجل أي تغيير في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
تقوم المجموعة بتصنيف المشتقات كأدوات تحوط لتغطية التغيرات في التدفقات النقدية المرتبطة بالمعمامالت المستقبلية المحتملة والتى تنشأعن
التغيرات في معدالت الربح.
ي تم تحديد فاعلية التحوط عند نشأة عالقة التحوط وبشكل دوري لضمان وجود عالقة اقتصادية بين البند المتحوط وأداة التحوط .تدخل المجموعة
في عالقات التحوط عند توافق الشروط الهامة ألداة التحوط بالضبط مع شروط البند المتحوط.
عند نشأة عالقة التحوط تقوم المجموعة بتوثيق هدف وإستراتيجية إدارة المخاطر لتنفيذ التحوط .تقوم المجموعة بتوثيق العالقة االقتصادية بين
البند المتحوط له وأداة التحوط بما في ذلك فيما إذا كانت التغيرات في التدفقات النقدية ألدوات التحوط يتوقع أن تساوي التغيرات في التدفقات
النقدية للبنود المتحوط لها .تقوم المجموعة بتوثيق أهداف واستراتيجية إدارة المخاطر للقيام بمعامالت التحوط.
وعند تصنيف المشتقات كأداة تحوط للتدفقات النقدية ،يسجل الجزء الفعلي من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات في قائمة الدخل الشامل الموحدة
ويظهر التغير المتراكم في احتياطي التحوط تحت في حقوق المساهمين .يقتصر الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المعترف
بها في قائمة الدخل الشامل الموحدة على التغير التراكمي في القيمة العادلة للبند المتحوط له  ،والذي يتم تحديده على أساس القيمة الحالية  ،منذ
بداية التحوط .و يسجل الجزء غبر الفع لي من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
يعاد تصنيف المبلغ المتراكم في حقوق المساهمين على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر فيها التدفقات النقدية
المتوقعة التي تم التحوط بها على الربح أو الخسارة أو عند تأثير البند الذي تم التحوط به على الربح أو الخسارة.
إذا لم يعد التحوط يستوفي الضوابط ذات الصلة بمحاسبة التحوط أو تم بيع أداة التحوط ،أو انتهاءها أو إنهاءها او استخدامها يتم عندئذ التوقف
عن محاسبة التحوط بأثر مستقبلي.
وإذا لم يعد ممكنا توقع حدوث التدفقات النقدية المستقبلية لمعاملة التحوط يعاد تصنيف المبلغ المتراكم في حقوق المساهمين على قائمة الربح او
الخسارة الموحدة.
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ملخص بالسياسات المحاسبية المطبقة (يتبع)
الممتلكات والمعدات
يتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم وأي إنخفاض في القيمة .تتكون التكلفة من تكلفة المعدات والمواد بما في ذلك
الشحن والتأمين والنفقات من المقاولين لتركيب وإنشاء األعمال وتكاليف العمالة المباشرة وتكاليف التمويل المرسملة وتقدير تكاليف تفكيك وإزالة
المعدات واستعادة الموقع الذي يوجد به .إذا كان ألجزاء هامة من بنود الممتلكات والمعدات أعماراً إنتاجية مختلفة ،يتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة
في الممتلكات والمعدات.
يُح َّمل استهالك الممتلكات والمعدات على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدَّر لكل منها
وفقا ً لنسب االستهالك السنوية.
معدل اإلستهالك
مباني

٪5

تحسينات علي أماكن مستأجره

٪10

معدات شبكة االتصاالت

٪20 - ٪4

أجهزة وبرامج حاسب آلي

٪33 - ٪10

معدات مكتبية ومفروشات

٪33 - ٪14

سيارات

٪25 - ٪20

يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية بصورة سنوية ويتم تعديلها إذا كانت الطرق الحالية واألعمار اإلنتاجية المقدرة
أو القيمة المتبقية مختلفة عن تلك المقدر سابقاً .يتم اإلعتراف بأثر هذه التغيرات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بأثر غير رجعي.
تتم رسملة التجديدات والتحسينات الرئيسية إذا كانت تزيد من اإلنتاجية أو العمر التشغيلي للموجودات .كما تتم رسملة األجور والتكاليف المباشرة
األخرى ،أما اإلصالحات والتحسينات الصغيرة فيتم تحميلها كمصاريف عند حدوثها .كما يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن عملية استبعاد
الموجودات والتي تمثل الفرق بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية للموجودات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
تظهر األعمال الرأسمالية قي د التنفيذ بالتكلفة لحين انتهاء اإلنشاء أو التركيب ،وعندئذ يتم تحويل تكلفة هذه الموجودات باإلضافة إلى التكاليف
المنسوبة مباشرة إلى اإلنشاء أو التركيب ،بما في ذلك تكاليف االقتراض المرسملة ،إلى فئة الموجودات المعنية .ال يتم تحميل االستهالك على
األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
7-5

الموجودات غير الملموسة
يتم قياس الموجودات المستحوذ عليها بصورة منفردة عند اإلثبات األولي بالتكلفة .الحقا ً لإلثبات األولي يتم قيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة
ناقصا ً اإلطفاء المتراكم وأي خسائر إنخفاض متراكم .الموجودات غير الملموسة المنتجة داخليا ً باستثناء تكاليف التطوير المرسملة ال يتم رسملتها
ويتم اإلعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي تم فيها تكبد المصروفات.

 1-7-5التراخيص
يتم تسجيل تراخيص اإلتصاالت المستحوذ عليها مبدئيا ً بالتكلفة أو بالقيمة العادلة إذا كانت جز ًء من تجميع أعمال.
يتم إطفاء التراخيص بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة عندما تكون الشبكات المرتبطة بها متاحة لالستخدام.
 2-7-5الشهرة
الشهرة هي المبلغ الذي ينتج عندما تتجاوز القيمة العادلة للمقابل المحول لألعمال المستحوذ عليها صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
واإللتزامات المحتملة المعترف بها .عندما تقوم المجموعة بتجميع أعمال يتم استخدام طريقة االستحواذ .يتم توزيع الشهرة من تاريخ دمج األعمال
على الوحدات المولدة للنقد التي يتوقع أن تستفيد من دمج األعمال .تمثل كل وحدة مولدة للنقد أدنى مستوى تم فيه مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة
الداخلية وال تزيد أبدا ً عن قطاع التشغيل.
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الموجودات غير الملموسة (يتبع)

 3-7-5حقوق االستخدام غير القابلة لإللغاء
حقوق االستخدام غير القابلة لأللغاء هي حق استخدام جزء من طاقة كابل اإلرسال األرضي ممنوح لفترة معينة .يتم اإلعتراف بحقوق االستخدام
غير القابلة لأللغاء بالتكلفة كموجودات غير ملموسة عندما يكون للمجموعة حق محدد غير قابل لإللغاء الستخدام جزء معين من األصل المحدد،
بصورة عامة األلياف البصرية أو الضوئية أو نطاق التردد المخصص ومدة حق االستخدام هي للجزء األكبر من العمر االقتصادي لألصل المحدد
يتم اإلطفاء بطريقة القسط الثابت على مدى الفترة المتوقعة لالستخدام ومدة العقد أيهما أقصر.
 4-7-5برامج الحاسب اآللي
يتم قيد تراخيص البرامج المشتراة من األطراف األخرى مبدئيا ً بالتكلفة .إن التكلفة المرتبطة بصورة مباشرة بإنتاج البرمجيات المطورة داخليا ً
عندما يكون من المحتمل أن البرامج ستتولد منها منافع إقتصادية مستقبلية يتم اإلعتراف بها كموجودات غير ملموسة.
8-5

تكاليف اإلقتراض
يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تعود مباشرة علي إنشاء موجودات مؤهلة والتي تتطلب فترة زمنية هامة حتى تكون جاهزة لالستخدام المحدد
لها أو بيعها كجزء من تكلفة األصل المعني .حيثما يتم الحصول القروض خصيصا ً لتمويل مشروع ،يمثل المبلغ المرسمل تكاليف اإلقتراض الفعلية
المتكبدة .وحيثما يكون هناك فائض نتيجة استثمار مؤقت لمبلغ تمويل األموال المقترضة لفترة قصيرة خاص بغرض تمويل مشروع فإن الدخل
المحقق من االستثمار المؤقت لهذه المبالغ يتم خصمها من إجمالي تكلفة اإلقتراض المرسملة .عندما تشكل القروض المستخدمة لتمويل مشروع
جز ًء من القروض العامة يتم إحتساب المبلغ المرسمل باستخدام معدالت المتوسط المرجح المالئمة.
يتم قيد كافة تكاليف القروض األخرى في الفترة التي تكبدت فيها .تتكون تكاليف القروض من الفائدة والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما
يتعلق باإلقتراض.

 9-5انخفاض الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر أن األصل قد تنخفض قيمته .في حالة وجود أي مؤشر أو عندما يتطلب إجراء إختبار
إنخفاض سنوي لألصل ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل .القيمة القابلة لالسترداد لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو وحدة
توليد النقد ناقصا ً تكاليف االستبعاد وقيمته القابلة لإلستخدام أيهما أعلى .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل الفردي إال إذا كان األصل ال ينتج
تدفقات نقدية داخلة مستقلة بصورة كبيرة عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات .عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد
النقد لقيمتها القابلة لالسترداد يتم إعتبار األصل منخفضا ً ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد.
عند تقييم القيمة القابلة لالستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم ما قبل الضريبة الذي يعكس
تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل .يتم األخذ في اإلعتبار عند تحديد القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف االستبعاد
معامالت السوق األخيرة .في حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت فيتم استخدام نموذج التقييم المناسب .يتم إختبار الشهرة سنويا ً لإلنخفاض
وال يتم عكس أي خسائر إنخفاض للشهرة.
تستند المجموعة في إحتسابها لإلنخفاض على موازنات تفصيلية وخطط تشغيلية والتي يتم إعدادها بشكل منفصل لكل وحدة من الوحدات المولدة
للنقد للمجموعة التي تتوزع عليها ال موجودات الفردية .تغطي هذه الموازنات والخطط التشغيلية بصورة عامة فترة خمس سنوات .يتم إحتساب معدل
النمو طويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة.
يتم اإلعتراف بخسائر إنخفاض العمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في فئات المصروفات التي تتفق مع وظيفة األصل المنخفض.
بالنسبة للموجودات باستثاء الشهرة يتم إجراء تقييم بتاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان مؤشر على أن خسائر اإلنخفاض المعترف بها سابقا ً لم تعد
موجودة أو قد إنخفضت .عند وجود مثل هذه المؤشر تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد .ويتم رد خسائر
اإلنخفاض بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها بالصافي بعد
خصم االستهالك في حالة عدم اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض في قيمة األصل في السنوات السابقة .يتم اإلعتراف بهذا الرد في قائمة الربح أو
الخسارة الموحدة.
 10-5الزكاة وضريبة الدخل
تخضع المجموعة للزكاة وفقا ً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) .يتم تحميل مخصص الزكاة الخاصة بالمجموعة والزكاة المتعلقة بملكية
المجموعة في الشركات التابعة السعودية على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .يخضع الشركاء األجانب في الشركات التابعة السعودية الموحدة
إلى ضريبة الدخل .يتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة بموجب الربوط النهائية ،إن وجدت ،عند تحديدها .تقوم الشركة وشركاتها التابعة السعودية
باستقطاع الضريبة الواجبة عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية وذلك طبقا ً لنظام ضريبة الدخل السعودي.
تخضع الشركات التابعة األجنبية لضريبة الدخل في البالد التي تمارس فيها نشاطها .يتم تحميل هذه الضريبة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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 11-5مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تقدم المجموعة خطة مزايا محددة للموظفين وفقا ً لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية كما هو محدد في الشروط المنصوص عليها في أنظمة
المملكة العربية السعودية .يتم تحديد تكلفة تقديم المزايا بموجب خطة المزايا المحددة باستخدام طريقة وحدة الدين المتوقعة.
يتم اإلعتراف بإعادة قياس األرباح والخسائر اإلكتوارية في قائمة المركز المالي الموحدة والرصيد المقابل يضاف إلى األرباح المبقاة من خالل
قائمة الدخل الشامل الموحدة في الفترة الي حدثت فيها.
ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في فترات الحقة.
يتم اإلعتراف بتكلفة الخدمة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في التاريخ األسبق لـ:



تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها.
تاريخ إثبات المجموعة لتكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة

 12-5اإليرادات
تعمل المجموعة في مجال تقديم خدمات االتصاالت المتنقلة .يتم اإلعتراف باإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء عندما يتم تحويل السيطرة
على البضائع أو الخدمات إلى العميل بمبلغ يعكس المقابل المادى الذي تتوقع المجموعة أن يحق لها مقابل تلك البضائع أو الخدمات.
أ)

الخدمات
تشمل اإليرادات من الخدمات استخدام البث  ،والرسائل النصية  ،وخدمة البيانات (اإلنترنت الثابت والمتنقل) وخدمات االتصاالت
األخرى .تقدم المجموعة خدماتها بعقود محددة المدة وترتيبات قصيرة األجل .يتم اإلعتراف باإليرادات من الخدمة عند تنفيذ االلتزام أو
تقديم الخدمات .عندما تتضمن الخدمات إلتزامات أداء متعددة  ،تقوم المجموعة بتخصيص سعر المعاملة لكل إلتزام أداء خاص بنا ًء
على سعر البيع الفردي لكل منها .إن سعر البيع الفردي هو السعر الملحوظ الذي يتم بيع السلعة أو الخدمة من قبل المجموعة في ظروف
مشابهة لعمالء مشابهين.إذا لم تكن إلتزامات األداء خاصة  ،يتم اإلعتراف باإليرادات على مدى فترة العقد .في الترتيبات التى تعمل
المجموعة فيها كوكيل  ،تُدرج اإليرادات بالصافي بعد خصم المبلغ المحول إلى طرف ثالث .يتم اإلعتراف باإليرادات من االستهالك
اإلضافي عند تقديم الخدمات.

ب) بيع األجهزة
يتم اإلعتراف باإليرادات من بيع األجهزة في الوقت الذي يتم فيه تحويل السيطرة على األجهزة إلى العميل  ،وبشكل عام عند تسليم
األجهزة  ،يتم اإلعتراف بالمبلغ المفوتر كإيراد .قد تكون مبيعات األجهزة منفصلة عن أو مدمجة في عرض الخدمة .تأخذ المجموعة
بعين االعتبار ما إذا كانت هناك وعود أخرى في العقد تمثل إلتزامات أداء منفصلة والتي يجب تخصيص جزء من سعر المعاملة الخاص
بها بنا ًء على سعر البيع الفردي لكل منها .عند دمج بيع األجهزة مع عرض الخدمة وتحديده كإلتزام أداء خاص  ،يتم اإلعتراف بالمبلغ
المخصص لألجهزة كإيراد في الوقت الذي يتم فيه تحويل السيطرة على األجهزة إلى العميل .عند دمج بيع األجهزة مع عرض الخدمة
وتحديده كإلتزام أداء مشترك  ،يتم اإلعتراف باإليرادات على مدى فترة العقد.
ج) خدمات التثبيت والتفعيل
يتم اإلعتراف باإليرادات من بيع شرائح اإلتصال عند تفعيلها عندما تنتقل السيطرة على شريحة اإلتصال إلى العميل النهائي.
تقدم المجموعة خدمات التركيب بشك ٍل مدمج مع بيع األجهزة للعميل.
تتألف العقود المجمعة لمبيعات األجهزة وخدمات التركيب من التزامات أداء واحدة ألن وعود نقل األجهزة وتوفير خدمات التركيب
غير قادرة على أن تكون خاصة .وبنا ًء على ذلك  ،تقوم المجموعة باإلعتراف باإليرادات الناتجة عن المبيعات المجمعة لألجهزة
وخدمات التركيب مع مرور الوقت  ،باستخدام طريقة إدخال لقياس التقدم نحو الرضاء التام عن الخدمة  ،وذلك ألن العميل يتلقى
ويستهلك في نفس الوقت الفوائد التي تقدمها المجموعة.
د)

برنامج نقاط الوالء
ينتج عن برنامج والء العمالء إلتزام أداء منفصل ألنه يوفر بشكل عام ح ًقا جوهريا ً للعميل .تقوم المجموعة بتخصيص جزء من سعر
المعاملة إلی بند مطلوبات برنامج الوالء بنا ًء علی سعر البيع الفردي النسبي لنقطة الوالء ويتم االعتراف بند المطلوبات ﮐإيرادات عند
استخدام النقاط أو انتهاء صالحيتها.
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 12-5اإليرادات (يتبع)
هـ) تقديم الخدمات للناقل (وحدة أعمال المشغلين)
يتم إثبات إيرادات الربط البيني على أساس القيمة اإلجمالية للفواتير المقدمة للمشغلين اآلخرين مقابل خدمات االتصاالت االنتهائية عن
فترات االتصال ،وخدمات الرسائل النصية وتوفير خدمات االتصاالت المتنقلة األخرى للفترة المفوتر عنها وفقا ً للتعرفة المتفق عليها.
يتم إثبات إيرادات التجوال على أساس القيمة اإلجمالية للفواتير المقدمة لشركاء التجوال بنا ًء على الحركة الفعلية لنقل البيانات خالل
الفترة المفوتر عنها.
يتم إثبات اإليرادات من خدمات البيع بالجملة األخرى على أساس القيمة اإلجمالية على مدى فترة العقد.
و)

تحديد سعر المعاملة
عند تحديد سعر المعاملة  ،تأخذ المجموعة في االعتبار آثار المقابل المالى المتغير ،ووجود عنصر تمويلى جوهرى  ،والمعاملة غير
النقدية والمقابل المالى المستحق للعميل (إن وجد).
-

المقابل المالى المتغير
متغيرا  ،تقوم المجموعة بتقدير مبلغ المقابل المالى الذي ستحصل عليه مقابل تقديم
إذا كان المقابل المالى في العقد يتضمن مبل ًغا
ً
البضائع إلى العميل .يتم تقدير المقابل المالى المتغير عند بداية العقد وتقييده إلى أن يصبح من المحتمل وبدرجة كبيرة عدم حدوث
عكس كبير لإليرادات في مبلغ اإليرادات المتراكمة المثبتة عندما يتم بعد ذلك حل عدم اليقين المرتبط بالمقابل المالى المتغير.

-

عنصر التمويل الجوهري
بشكل عام  ،تستلم المجموعة دفعات مقدمة قصيرة األجل من عمالئها .باستخدام المعيار العملي في المعيار الدولي للتقارير المالية
 ، 15ال تقوم المجموعة بتعديل مبلغ المقابل المالى بآثار عنصر التمويل الجوهري عندما تتوقع المجموعة فى بداية العقد أن الفترة
بين تقديم البضاعة أو الخدمة إلى العميل وقيام العميل بدفع مقابل هذه البضاعة أو الخدمة ستكون سنة واحدة أو أقل.
إذا إستلمت المجموعة دفعات مقدما طويلة األجل من العمالء  ،يتم خصم سعر المعاملة لهذه العقود باستخدام المعدل الذي سينعكس
في معاملة تمويل منفصلة بين المجموعة وعمالئها عند بداية العقد  ،لمراعاة  -عنصر التمويل الجوهري.

-

المقابل المالى غير النقدي
تدرج القيمة العادلة للمقابل غير النقدي المستلم من العميل في سعر المعاملة.

-

المقابل المالى المستحق الدفع للعميل
يتضمن المقابل المالى المستحق الدفع للعميل مبلغا ً نقديا ً تدفعه المجموعة أو تتوقع دفعه إلى العمالء ويتم اإلعتراف به كتخفيض
لسعر المعاملة.
عندما يتضمن العقد بندًا تعاقديًا يشمل الخصم التجاري أو العروض المجانية  ،تقوم المجموعة بإرجاء هذه الخصومات أو العروض
المجانية على مدى فترة العقد.

 13-5أرصدة العقود
-

موجودات العقود
موجودات العقود هي حق الحصول على مقابل مادى فى مقابل السلع أو الخدمات المقدمة إلى العميل .إذا قامت المجموعة بتقديم السلع أو
الخدمات إلى العميل قبل أن يقوم العميل بدفع المقابل المادى أو قبل استحقاق السداد  ،يتم اإلعتراف بموجودات العقود للمقابل المادى المكتسب
الذي يكون مشرو ً
طا.

-

إلتزامات العقود
إلتزامات العقود هى اإللتزامات بتقديم السلع أو الخدمات إلى العميل والتى قامت المجموعة باستالم المقابل المادى الخاص بها
من العميل .إذا قام العميل بدفع المقابل المادى قبل أن تقوم المجموعة بتقديم السلع أو الخدمات إلى العميل  ،يتم اإلعتراف بإلتزامات العقود
عند السداد .يتم إثبات إلتزامات العقود كإيراد عندما تقوم المجموعة بتنفيذ العقد.
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 14-5التكاليف والمصاريف
(أ) تكلفة الخدمات والمبيعات
تمثل تكلفة الخدمات والمبيعات المتكبدة خالل الفترة وتشمل تكاليف البضائع المباعة والمخزون المتقادم وتكاليف العمال المباشرة ونفقات
حكومية وتكاليف االتصاالت الداخلية ومصاريف غير مباشرة تتعلق باإليرادات المثبتة.
)1

الرسوم الحكومية

تمثل الرسوم الحكومية رسوم تقديم الخدمة تجاريا ً ورسوم الرخصة والطيف الترددي والتكاليف المترتبة على المجموعة مقابل حقوق
تقديم خدمات االتصاالت والمعطيات بالمملكة العربية السعودية وفقا ً التفاقيات الترخيص .ويتم إثباتها في الفترات المتعلقة بها وقت
االستخدام وتدرج ضمن بند تكلفة الخدمات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
مصاريف الربط البيني
)2
تمثل مصاريف الربط البيني مصاريف الربط بشبكات اتصاالت أجنبية ومحلية .ويتم إثباتها في فترات تنفيذ المكالمات ذات الصلة
وتدرج ضمن بند تكلفة الخدمات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
(ب) مصاريف بيعية وتسويقية
تمثل المصاريف الناتجة عن جهود إدارة المجموعة المتعلقة بأعمال التسويق أو أعمال البيع والتوزيع .تشتمل مصاريف البيع والتسويق
على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تكون بالضرورة جزءا ً من تكاليف اإليرادات .توزع هذه التكاليف بين مصاريف البيع
والتسويق وتكاليف اإليرادات ،إن لزم األمر ،بطريقة منتظمة.
(ج)

تكلفة وعمومية وإدارية
تمثل المصاريف المتعلقة باإلدارة وليس بأعمال كسب اإليرادات أو أعمال البيع والتوزيع .تشتمل المصاريف العمومية واإلدارية على
التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تكون بالضرورة جزءا ً من تكاليف اإليرادات .توزع هذه التكاليف بين المصاريف العمومية
واإلدارية وتكاليف اإليرادات ،إن لزم األمر ،بطريقة منتظمة.

(د )

تكاليف العقد
)1

تكلفة الحصول على عقد
تمثل تكلفة الحصول على عقد التكلفة اإلضافية والمرتبطة مباشرة بالحصول على عقد أو مجموعة من العقود ولن يتم دفعها في حالة
عدم وجود العقد .تقوم المجموعة برسملة هذه التكاليف للحصول على العقد في قائمة المركز المالي الموحد كتكلفة استحواذ للعقد عند
تكبدها إلى الحد الذي القابل لالسترداد ويتم تسجيل المطلوبات ذات الصلة.

)2

تكاليف الوفاء بعقد
تقوم المجموعة برسملة تكلفة الوفاء بالعقد عندما:
(أ) ترتبط التكاليف مباشرة بعقد محدد ؛
(ب) تقوم التكاليف بتوفير أو تعزيز موارد المجموعة التي سيتم استخدامها في الوفاء بالتزامات األداء في المستقبل ؛ و
(ج) من المتوقع استرداد التكاليف.
تدرج التكلفة المرتبطة بالتزامات األداء التي تم استيفاؤها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

)3

اإلطفاء
يتم إطفاء األصول المعترف بها فيما يتعلق بـ ( )1تكاليف الحصول على العقد و ( )2تكاليف الوفاء بالعقد  ،بما يتماشى مع نمط
االعتراف باإليرادات.

15-5

توزيعات أرباح
تقيد توزيعات األرباح في القوائم المالية الموحدة في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في الشركة.
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16-5

المعامالت بالعمالت األجنبية
(أ) العملة الرئيسية والتشغيلية
تظهر البنود في القوائم المالية الموحدة للشركة بالريـال السعودي وهو العملة التشغيلية للشركة .تحدد كل شركة تابعة ضمن المجموعة
عملتها التشغيلية الخاصة بها ،ونتيجة لذلك فإن البنود الواردة في القوائم المالية لكل شركة تابعة على حدة يتم قياسها باستخدام تلك العملة
التشغيلية .تستخدم المجموعة الطريقة المباشرة للتوحيد وفي االستبعاد لعملية أجنبية واألرباح أو الخسارة التي تم إعادة قياسها إلى قائمة
الربح أو الخسارة الموحدة تعكس المبلغ الناتج من استخدام هذه الطريقة.
ب) المعامالت واألرصدة
يتم قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئيا ً بواسطة شركات المجموعة بأسعار الصرف السائدة للعملية الرئيسية في تاريخ المعاملة
األولى المؤهلة لإلعتراف.
الموجودات و المطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية ويتم تحويلها بالعملة التشغيلية بأسعار التحويل السائدة في تاريخ التقرير.
يتم قيد الفروقات الناتجة من تسوية أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة باستثناء البنود النقدية المخصصة كجزء من
التحوط لصافي استثمارات المجموعة لعملية أجنبية .يتم اإلعتراف بها في قائمة الدخل الشامل الموحدة حتى يتم استبعاد صافي االستثمار،
وعندها يتم تصنيف المبلغ المتراكم إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .كما يتم تسجيل الضرائب واألرصدة الدائنة الناتجة عن فروقات
تحويل تلك البنود النقدية إلى قائمة الدخل الشامل الموحدة.
يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعمل ة أجنبية باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ المعامالت األولية .يتم
تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في عملة أجنبية باستخدام معدالت الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة.
يتم معاملة األرباح أو الخسائر الناتجة من تحويل البنود غي ر النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بما يتماشى مع إثبات األرباح أو الخسائر
من التغير في القيمة العادلة في هذا البند (كمثال فروقات التحويل على البنود التي تم إثبات أرباح أو خسائر قيمتها العادلة في قائمة الدخل
الشامل الموحدة أو قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ومعترف بها أيضا ً في قائمة الدخل الشامل الموحدة أو قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
على التوالي).
(ج) شركات المجموعة
يقيد الناتج عن تحويل المراكز المالية ونتائج األعمال للشركات األجنبية التابعة والزميلة غير العاملة في بيئات اقتصادية ذات تضخم مرتفع
التي تكون عملتها الرئيسية غير الريـال السعودي الى الريـال السعودي كما يلي:
حول الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي بأسعار الصرف في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
 -1ت ُ ّ
حول اإليرادات والمصاريف لكل قائمة أرباح أو خسائر موحدة على أساس متوسط سعر الصرف.
 -2ت ُ ّ
حول بنود حسابات حقوق المساهمين بأسعار الصرف السائدة في التواريخ التي تعود لكل بند عند حدوثه.
 -3ت ُ ّ
تدرج التعديالت المتراكمة الناتجة عن تحويل القوائم المالية للشركات التابعة أو الزميلة األجنبية إلى الريـال السعودي كبند منفصل ضمن
حقوق المساهمين .يتم اإلعتراف بفروقات أسعار الصرف الناتجة من التحويل للتوحيد في قائمة الدخل الشامل الموحدة .عند استبعاد عملية
أجنبية فإن مكون قائمة الدخل الشامل الموحدة المتعلق بتلك العملية األجنبية يتم اإلعتراف به في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

17-5

اإليجارت
عند بدء العقد  ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يمثل أو يتضمن عقد إيجار  ،العقد يمثل أو يتضمن عقد إيجار إذا كان العقد يمنح حق
التحكم في استخدام أصل محدد لفترة من الزمن نظير مقابل مالى.
(أ) كمستأجر
تعترف المجموعة بحق إستخدام األصول وإلتزامات اإليجار في تاريخ بدء اإليجار.
يتم قياس حق إستخدام األصول مبدئيًا بالتكلفة  ،والتي تتكون من المبلغ األولي اللتزامات اإليجار معدال بأي مدفوعات إيجار في أو قبل تاريخ
بدء اإليجار  ،باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة أولية متكبدة وتقدير تكاليف تفكيك وإزالة األصل األساسي واستعادة األصل األساسي أو الموقع
الذي يوجد به.مخصو ًما من حوافز اإليجار المستلمة.
يتم إستهالك قيمة حق إستخدام األصول الحقًا باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ بدء اإليجار إلى نهاية العمر اإلنتاجي لألصل أو نهاية
مدة عقد اإليجار أيهما أقرب .باإلضافة إلى ذلك  ،يتم تخفيض حق إستخدام األصول بشكل دوري بأى خسائر انخفاض القيمة  ،إن وجدت ،
وتعديله بإعادة قياسات معينة إللتزامات اإليجار.
يتم قياس إلتزام اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بدء اإليجار  ،ويتم خصمها باستخدام سعر الفائدة
الضمني في عقد اإليجار أو  ،إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا المعدل بسهولة  ،فبمعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة.
بعد اإلعتراف المبدئي  ،يتم قياس إلتزام اإليجار بـ (أ) زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على إلتزام اإليجار ؛ (ب) تخفيض القيمة الدفترية
لتعكس مدفوعات اإليجار ؛ (ج) إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل عقد اإليجار أو لتعكس مدفوعات اإليجار الثابت
الجوهرية المعدلة.
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اإليجارت (يتبع)
(أ) كمستأجر (يتبع)
عندما يكون هناك (أ) تغيير في مدة عقد اإليجار نتيجة إلعادة تقييم اليقين لممارسة خيار  ،أو عدم ممارسة خيار إنهاء ؛ أو (ب) هناك تغيير في
تقييم خيار شراء األصل األساسي  ،وتقييمه بالنظر إلى األحداث والظروف في سياق خيار الشراء  ،تعيد المجموعة قياس إلتزامات اإليجار لتعكس
التغييرات في مدفوعات اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل .تحدد المجموعة معدل الخصم المعدل
على أنه سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار للفترة المتبقية من عقد اإليجار  ،إذا كان يمكن تحديد هذا المعدل بسهولة  ،أو سعر االقتراض
اإلضافي في تاريخ إعادة التقييم  ،إذا كان سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار ال يمكن تحديده بسهولة.
عندما يكون هناك (أ) تغيير في المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية ؛ أو (ب) هناك تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناتجة
عن تغيير في مؤشر أو معدل يستخدم لتحديد هذه المدفوعات  ،بما في ذلك تغيير ليعكس التغييرات في أسعار استئجار السوق بعد مراجعة إيجار
السوق  ،تقوم المجموعة بإعادة قياس إ لتزامات اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم غير متغير  ،إال إذا
كان التغيير في مدفوعات اإليجار ناتج عن تغيير في أسعار الفائدة المتغيرة  .في هذه الحالة  ،تستخدم المجموعة معدل خصم معدل يعكس
التغيرات في سعر الفائدة.
تعترف المجموعة بمبلغ إعادة قياس إلتزامات اإليجار كتعديل لحق إستخدام أصل .عندما يتم تخفيض القيمة الدفترية لحق إستخدام أصل إلى الصفر
ويحدث تخفيض إضافي في قياس إ لتزام اإليجار  ،تدرج المجموعة أي مبلغ متبق من إعادة القياس في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
تقوم المجموعة بإحتساب تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل إذا كان كل من:
(أ) التعديل يزيد من نطاق عقد اإليجار بإضافة حق استخدام لواحد أو أكثر من األصول األساسية ؛ و
(ب) المقابل المالى لعقد اإليجار يزيد بمقدار يتناسب مع السعر المستقل للزيادة في النطاق وأي تعديالت مناسبة على ذلك السعر المستقل
لتعكس ظروف العقد المحدد.
تعديل عقد اإليجار الذى ال يتم احتسابها كعقد إيجار منفصل  ،تقوم المجموعة في التاريخ الفعلي لتعديل عقد اإليجار( :أ) تخصيص المقابل في
العقد المعدل ؛ (ب) تحديد مدة عقد اإليجار المعدلة ؛ (ج) إعادة قياس إلتزامات اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام
معدل خصم معدل.
اختارت المجموعة عدم االعتراف بحق استخدام األصول وإلتزامات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة
القيمة .تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المرتبطة بهذه العقود كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
(ب) كمؤجر
عندما تعمل المجموعة كمؤجر  ،فإنها تحدد عند بدء عقد اإليجار ما إذا كان كل عقد إيجار يمثل عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي.
لتصنيف كل عقد إيجار  ،تقوم المجموعة بإجراء تقييم شامل حول ما إذا كان عقد اإليجار يحول بشكل جوهري كافة المخاطر والمزايا المتعلقة
بملكية األصل .إذا كان هذا هو الحال  ،فإن عقد اإليجار هو عقد إيجار تمويلي وإذا لم يكن كذلك  ،فهو عقد إيجار تشغيلي.كجزء من هذا التقييم
 ،تقوم المجموعة باألخذ فى اإلعتبار مؤشرات معينة مثل ما إذا كان عقد اإليجار للجزء األكبر من عمر األصل اإلقتصادي.
مؤجرا وسي ً
طا  ،فإنها تقوم بإحتساب حصصها في عقد اإليجار الرئيسي والعقد من الباطن بشكل منفصل .تقوم بتقييم
عندما تكون المجموعة
ً
تصنيف عقد اإليجار من الباطن باإلشارة إلى حق إستخدام األصول الناشئ عن عقد اإليجار الرئيسي  ،وليس باإلشارة إلى األصل األساسي .إذا
كان عقد اإليجار الرئيسي هو عقد إيجار قصير األجل والذى تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء الموضح أعاله عليه ،فإنها تقوم بتصنيف عقد
اإليجار من الباطن على أنه عقد إيجار تشغيلي.
تقوم المجموعة باإلعتراف بمدفوعات اإليجار المستلمة بموجب عقود اإليجار التشغيلية كإيرادات على أساس القسط الثابت على مدى فترة
اإليجار في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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التقارير القطاعية
القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة التي تشارك في أنشطة األعمال والتي يمكن أن تتحقق منها إيرادات وتتكبد فيها مصروفات وتشمل
اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى .تتم مراجعة كافة النتائج التشغيلية لقطاعات التشغيل من قبل
صانعي القرارات التشغيلية للمجموعة إلتخاذ قرارات بشأن الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائها والتي تتوفر لها معلومات مالية
منفصلة.
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المخصصات

(أ) عام
يتم االعتراف بالمخصص في قائمة المركز المالي الموحدة عندما يكون للمجموعة إلتزام قانوني أو تعاقدي نتيجة لحدث سابق ومن المرجح
أن يتطلب تدفق خارج للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن تقدير مبلغها بصورة موثوق فيها .عندما يكون التأثير جوهري يتم تحديد
المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل خصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية
لألموال ،وعندما يكون مالئما ً والمخاطر التي ينطوي عليها االلتزام .يتم اإلعتراف بتخفيض الخصم كتكلفة تمويلية في قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة.

(ب) إلتزام إيقاف التشغيل
ينشأ مخصص إلتزام إيقاف التشغيل عند إيجار مواقع الشبكات .يتم اإلعتراف بالموجودات المقابلة في حق إستخدام األصول .يتم تحديد إلتزام
إيقاف التشغيل بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية اإللتزام باستخدام التدفقات النقدية المقدرة .يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل خصم ما
قبل الضريبة حالي الذي يعكس المخاطر الخاصة باإللتزام .ويتم قيد تخفيض الخصم عند تكبده واإلعتراف به في قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة كمصاريف تمويلة .تتم مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة لإلزالة سنويا ً وتعديلها عند الضرورة .التغيرات في التكاليف المستقبلية
المقدرة أو في معدل الخصم المطبق يتم إضافتها أو خصمها من تكلفة األصل.
20-5
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االلتزامات المحتملة
هي التزامات من المحتمل أن تنشأ عن أحداث سابقة ويتأكد وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من أحداث مستقبلية غير
مؤكدة ال تقع ضمن السيطرة الكاملة للمجموعة ،أو التزام حالي ال يتم قيده ألن من غير المحتمل أن تكون هناك حاجة لتدفق الموارد لتسوية
االل تزام .في حال عدم القدرة على قياس مبلغ االلتزام بموثوقية كافية فإن المجموعة ال تدرج المطلوبات المحتملة وإنما تفصح عنها في القوائم
المالية الموحدة.
المخزون
يتكون المخزون من أجهزة الهاتف والمعدات وشرائح الهواتف الخلوية والبطاقات مسبقة الدفع وإعادة الشحن ويسجل بالتكلفة أو صافي القيمة
القابلة للتحقق ،أيهما أقل .وتمثل القيمة القابلة للتحقق الفرق بين سعر البيع التقديري في ظروف العمل االعتيادية مخصوما منها تكاليف اإلتمام
التقديرية ومصاريف استكمال البيع .يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح .تقوم المجموعة بتكوين مخصص للبضاعة بطيئة الحركة
والمخزون المتقادم ضمن تكلفة المبيعات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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المنح الحكومية
يتم اإلعتراف بالمنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول بأن المنحة ستستلم وأن جميع الشروط المرتبطة سوف يتم اإللتزام بها .عندما ترتبط
المنحة ببند مصروف يتم اإلعتراف بها كإيرادات على أساس منتظم على مدى الفترات التي تعتزم المجموعة تعويض التكاليف التي يتم قيدها
كمصروفات.
عندما تتعلق المنحة بأصل ،يتم اإلعتراف بها كإيرادات بمبالغ متساوية على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لألصل ذو العالقة.
عند تحصل المجموعة على منح غير نقدية يتم تسجيل األصل والمنحة باإلجمالي بالقيمة اإلسمية وتحويلها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل بنا ًء على نمط استهالك مزايا األصل المحدد بأقساط سنوية متساوية .عندما يتم منح قروض أو مساعدات
مماثلة من الحكومات أو المؤسسات ذات العالقة بمعدل فائدة أقل من معدل الفائدة السائد فإن أثر هذه الفوائد التفضيلية يعتبر منحة حكومية.
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إن التقديرات المستخدمة من قبل المجموعة لعرض هذه المبالغ وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير
واالصدارات الصادرة بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تعكس الظروف في تاريخ التقرير.
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المسجلة لإليرادات
والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة .إن عدم التأكد من هذه التقديرات واإلفتراضات يمكن
أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي تتأثر بها في الفترات المستقبلية.
إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمستقبل وكذلك المصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة في تاريخ التقرير ذات المخاطر الجوهرية التي
قد ينتج عنها تعديالت هامة على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية مدرجة أدناه .تستند المجموعة في تقديراتها على
المعلومات المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة .إن الظروف الحالية واإلفتراضات عن التطورات المستقبلية ،قد تتغير بسبب التغيرات في السوق
أو الظروف الخارجة عن سيطرة المجموعة .يتم عكس هذه التغيرات في اإلفتراضات عند حدوثها.
1-6

المخصصات
(أ) إنخفاض قيمة الذمم المدينة وموجودات العقود
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة وموجودات العقود .تستند معدالت التخصيص على
عدد األيام المتأخرة عن استحقاق مجموعات قطاعات العمالء المختلفة التي لها نفس أنماط الخسارة.
تستند مصفوفة المخصصات في البداية إلى معدالت العجز التاريخية الملحوظة للمجموعة .ستقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة لتعديل بيانات
الخسائر االئتمانية التاريخية باستخدام المعلومات المستقبلية .في تاريخ كل تقرير  ،يتم تحديث معدالت العجز التاريخية ويتم تحليل التغيرات
في التقديرات المستقبلية.
إن تحليل االرتباط بين معدالت العجز التاريخية الملحوظة وتوقعات الظروف االقتصادية والخسائر االئتمانية المتوقعة هو تقدير جوهري .ويعد
مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة حساسا ً للتغيرات في الظروف وفي توقعات الظروف االقتصادية.
(ب) إلتزام إيقاف التشغيل
في سياق أنشطة المجموعة يتم استخدام الشبكة والموجودات األخرى في مواقع مستأجرة التي يتوقع أن يكون لها تكاليف مرتبطة بإزالة هذه
الموجودات واستعادة الموقع الذي تقع فيه هذه الموجودات عند التوقف عن استخدامها في تلك المباني .من المتوقع بصورة عامة حدوث التدفقات
النقدية الخارجة المرتبطة بها والتي هي طويلة األجل في طبيعتها ف ي تواريخ الخروج من المواقع المستأجرة المرتبطة بها .يستند إحتساب تكاليف
اإلزالة وتكاليف االستعادة على التكاليف الخاصة بالسنة الحالية والتي تم التنبؤ بها بنا ًء على أساس أفضل تقديرات اإلدارة لإلتجاهات المستقبلية
في األسعار والتضخم وعوامل أخرى ويتم خصمها لقيم تها الحالية بمعدل خصم معدل للمخاطر مخصص لتلك اإللتزامات .يتم مراجعة توقعات
المخصصات المستقبلية المقدرة في ضوء التغيرات في ظروف األعمال أو متطلبات التكنولوجيا.
تقوم المجموعة بتسجيل تكاليف اإلزالة واالستعادة كحق إستخدام األصول وتوزيعها الحقا ً إلى المصروفات باستخدام منهجية وطريقة معقولة
على مدة عقد اإليجار وتسجيل اإللتزام كنفقات في مصاريف تمويلة.
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إدارة المخاطر المالية واألدوات المالية
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المشتقة واالستثمارات في الشركات المتداولة والخاصة وأدوات الملكية على أساس األسعار في األسواق الرسمية
أو األسعار المدرجة المقدمة بواسطة األطراف المالية المقابلة أو باستخدام تقنيات تقييم موضوعية مثل تقديرات التدفقات النقدية أو التقلبات المتوقعة
في األسعار.
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خطط المزايا المحددة
يتم تحديد تكلفة المزايا المحددة والقيمة الحالية لإللتزام ذي العالقة باستخدام التقييمات اإلكتوارية .يتضمن التقييم اإلكتواري القيام بوضع إفتراضات
مختلفة والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وتشمل هذه العوامل تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية في المرتبات ومعدالت
االنسحاب قبل التقاعد الطبيعى ومعدالت الوفيات .نظرا ً للتعقيد في التقييم واإلفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة األجل ،فإن إلتزام المزايا المحدد
شديد التأثر بالتغيرات في هذه اإلفتراضات.
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انخفاض الشهرة
يتم إجراء إختبار إنخفاض القيمة على الوحدات المولدة للنقد بمقارنة القيمة الدفترية للوحدات المولدة للنقد وقيمتها القابلة لالسترداد .إن القيمة القابلة
لالسترداد للوحدة المولدة للنقد هي قيمتها العادلة ناقصا ً تكاليف االستبعاد وقيمتها القابلة لالستخدام أيهما أكبر .إن عملية التتقييم المعقد المستخدمة
لتحديد القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف االستبعاد و/أو القيمة القابلة لالستخدام تتضمن استخدام طرق مثل طريقة التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم
إفتراضات لتقديرات التدفقات النقدية .تعتمد القيمة القابلة لالسترداد بشكل كبير على معدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة
وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.
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الممتلكات والمعدات
(أ) األعمار اإلنتاجية لآلالت والمعدات
يتم تقدير العمر اإلنتاجي لكل بند من بنود الممتلكات والمعدات للمجموعة على أساس الفترة التي يتوقع أن يكون فيها األصل متاحا ً لالستخدام.
يستند هذا التقدير إلى تقييم جماعي لممارسات أنشطة مماثلة وأساليب تقييم داخلية والخبرة مع الموجودات المماثلة وتطبيق األحكام عندما تصبح
الموجودات متاحة لالستخدام وبدء إحتساب نفقات االستهالك.
يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر لكل أصل بصورة سنوية وتحديثه إذا إختلفت التوقعات عن التقديرات السابقة بسبب التقادم الفني والتجاري
والقيود القانونية أو غيرها على استخدام األصل .إال أنه من الممكن أن تتأثر نتائج التشغيل المستقبلية بصورة جوهرية بالتغيرات في مبالغ
وتوقيت النفقات المسجلة الناتجة عن التغيرات في العوامل المذكورة أعاله .إن التخفيض في العمر اإلنتاجي المقدر ألي بند من الممتلكات
والمعدات من شأنه أن يزيد من مصاريف التشغيل المسجلة ويخفض الموجودات غير المتداولة.
(ب) تخصيص التكاليف
تبرم المجموعة ترتيبات مع بعض مو رديها الرئيسيين والتي قد تتضمن توفير منتجات وخدمات متعددة بما في ذلك الممتلكات واآلالت والمعدات
والمخزون والصيانة وغيرها من الخدمات عبر عدد من الفترات المشمولة في التقرير .قد تتضمن هذه الترتيبات توفير موجودات مجانية وحوافز
تمكن المجموعة من الحصول على المزيد من المنتجات والخدمات بأسعار مخفضة .تقوم اإلدارة بتجميع هذه الترتيبات عندما يكون مالئما ً
وتوزيع صافي تكلفة هذا التجميع بين المنتجات والخدمات المتعددة بنا ًء على أفضل تقديراتها للقيمة العادلة للمكونات الفردية .يتم رسملة أو قيد
تكلفة هذه المكونات وفقا ً للسياسات المحاسبية ذات العالقة.
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الربوط الزكوية
يتم تحديد مخصص الزكاة وضرائب االستقطاع بواسطة المجموعة وفقا ً لمتطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) وتخضع للتغير بنا ًء على
الربوط النهائية المستلمة من الهيئة .تقوم المجموعة باإلعتراف بإلتزامات الزكاة وضريبة االستقطاع المتوقعة بنا ًء على أفضل تقديرات اإلدارة فيما
إذا كانت هناك زكاة /ضريبة إضافية مستحقة .تعتمد النتائج النهائية ألي مبالغ إضافية يتم تقديرها بواسطة الهيئة على النتيجة النهائية إلجراءات
اإلعتراض التي يحق للمجموعة تقديمها .عندما تختلف النتيجة النهائية للضريبة لهذه األمور عن المبالغ المسجلة مبدئياً ،فإن الفروقات يمكن أن
تؤثر على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة يتم فيها النقدير النهائي.
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اإللتزمات المحتملة
تتعرض المجموعة لبعض الدعاوي القضائية  ،تم اعداد تقديرات للتكاليف المحتملة لتسوية هذه الدعاوي إن وجدت عبر استشارة مستشاريين
داخليين وخارجيين يتولون الدفاع عن المجموعة في هذه القضايا وهي مبنية على توقعات النتائج المحتملة .تعتقد إدارة المجموعة حاليا أن هذه
اإلجراءات القضائية لن يكون لها أثر جوهري علي القوائم المالية  ،لكن من المحتمل ان تتأثر النتائج المستقبلية للعمليات بشكل جوهري وفقا ً للنتائج
النهائية لهذه الدعاوي.
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قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو يتم دفعه لتسوية التزام في معاملة اعتيادية بين مشاركين في السوق تاريخ القياس .يستند
قياس القيمة العادلة على إفتراض أن معامالت بيع األصل أو تحويل اإللتزام يحدث إما:
-

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو

-

في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق المتقدمة الخاصة بالموجودات أو المطلوبات
إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر تقدما ً يجب أن يكون قاب ً
ال للوصول إليه من قبل المجموعة .يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو اإللتزام باستخدام
اإلفتراضات التي سوف يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو اإللتزام بإفتراض أن المشاركين في السوق يمثلون مصلحتهم اإلقتصادية.
قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في اإلعتبار قدرة المشاركين في السوق علي تحقيق منافع إقتصادية باستخدام الموجودات في أقصى
وأفضل استخداماتها أو ببيعها لمشارك آخر في السوق يستخدم نفس األصل في أقصى و أفضل استخدام له.
تستخدم المجموعة أساليب التقييم المالئمة في ظل الظروف التي تتوفر فيها المعلومات الالزمة لقياس القيمة العادلة وتعظيم االستفادة من المدخالت
التى يمكن إدراكها وتقليل استخدام المدخالت التى اليمكن إدراكها.
يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن تسلسل القيمة العادلة .ويتم
اإلفصاح عن ذلك أدناه ،بنا ًء على مدخالت أقل مستوى الذي يعتبر هاما ً لقياس القيمة العادلة ككل:
المستوى األول :األسعار المتداولة (بدون تعديل) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.
المستوى الثاني :أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن إدراكه إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة.
المستوى الثالث :أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ال يمكن إدراكه .
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة على أساس متكرر ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان التحويل
قد حدث بين المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف (استنادا ً إلى أدنى مستوى من المدخالل الهامة إلى قياس القيمة العادلة
ككل) في نهاية فترة التقرير .تقوم المجموعة بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكررة وقياس القيمة العادلة غير المتكررة.
في تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بتحليل التغيرات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يجب إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقا ً للسياسات المحاسبية
للمجموعة .ولهذا التحليل تقوم المجموعة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم من خالل مطابقة المعلومات في إحتساب التقييم مع
العقود والمستندات األخرى ذات العالقة .كما تقوم المجموعة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل أو إلتزام مع المصادر الخارجية األخرى
لتحديد ما إذا كان التغير معقوالً .ألغراض إفصاحات القيمة العادلة قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص
ومخاطر األصل أو اإللتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادة كما هو موضح أعاله.
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اإليرادات
(أ) تحديد إلتزامات األداء في مبيعات األجهزة والخدمات المجمعة
تقدم المجموعة خدمات يمكن بيعها إما بشكل فردي أو مجمع مع مبيعات األجهزة إلى العميل .تقوم المجموعة بتحليل ما إذا كانت األجهزة
والخدمات يمكن فصلها أم ال.
(ب) عرض المبالغ باإلجمالى مقابل الصافى
عندما تقوم المجموعة ببيع سلع أو خدمات بصفة أصيل ،فإن اإليرادات والمدفوعات يتم إدراجها باإلجمالي تحت بند اإليرادات والتكاليف
التشغيلية .وفي حال قامت المجموعة ببيع سلع أو خدمات بصفة وكيل فإن اإليرادات والمدفوعات تسجل ضمن اإليرادات بالصافي وتمثل
الهامش المكتسب.
يعتمد تحديد ما إذا كانت المجموعة تعمل بصفة أصيل أو وكيل في المعاملة على ما إذا كانت السيطرة على السلع أو الخدمات تم نقلها إلى
العمالء  ،ولديها القدرة على توجيه استخدام األجهزة أو الحصول على المزايا من األجهزة أو الخدمات .فيما يلي المعايير الرئيسية لتحديد ما
إذا كانت المجموعة تعمل بصفة أصيل:
 oتقع على عاتق المجموعة المسئولية الرئيسية لتقديم السلع أو الخدمات للعميل أو للوفاء بالطلب ،على سبيل المثال من خالل مسئوليتها عن
قبول المنتجات أو الخدمات المطلوبة أو المشتراة بواسطة العميل.
 oلدى المجموعة مخاطر مخزون قبل أو بعد أمر العميل أو أثناء الشحن أو عند اإلرجاع.
 oللمجموعة الحرية في تحديد األسعار إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة على سبيل المثال عن طريق توفير سلع أو خدمات إضافية.
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اإليرادات (يتبع)
(ج) إعتبارات وجود عنصر التمويل الجوهرى فى العقد
تقوم المجموعة بتحليل عنصر التمويل الجوهرى في العقد عندما تتجاوز شروط الدفع أكثر من سنة واحدة من تاريخ تقديم الخدمات .عند تحديد
الفائدة التي سيتم تطبيقها على مبلغ المقابل المالى  ،تستخدم المجموعة معدل الخصم المناسب للظروف.
(د) تحديد ما إذا كانت نقاط الوالء توفر حقوقا ً جوهرية للعمالء
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت نقاط الوالء تمنح حقا ً جوهريا ً للعميل والذي يلزم معالجته محاسبيا ً كالتزام أداء منفصل .قررت المجموعة أن
نقاط الوالء تمنح حقا ً جوهريا ً والذي ال يمكن للعميل الحصول عليه بدون الدخول في العقد .إن السلع أو الخدمات المجانية التي قد يحصل عليها
العميل من خالل استخدام نقاط الوالء ال تعكس سعر البيع الفردي الذي قد يدفعه العميل مقابل هذه السلع أو الخدمات بدون وجود عالقة قائمة
مع المجموعة.
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اإليجارت
ً
حافزا اقتصاديًا للمستأجر لممارسة خيار
عند تحديد مدة عقد اإليجار  ،تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة التي تخلق
تمديد عقد اإليجار  ،أو عدم ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار .تقوم المجموعة بمراجعة مدة عقد اإليجار إذا كان هناك تغيير في فترة عقد اإليجار
غير القابلة لإللغاء.

11-6

أثر جائحة COVID-19
قد تتأثر عمليات المجموعة باالنتشار األخير والمستمر لمرض الفيروس التاجي لعام 2019م ( )COVID-19الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية
وبا ًء في مارس 2020م  .التعطل النهائي الذي قد ينجم عن التفشي غير مؤكد .تم تصنيف صناعة االتصاالت السلكية والالسلكية كخدمة أساسية من
قبل حكومة المملكة العربية السعودية  ،وبالتالي تستمر المجموعة في العمل مع مراعاة صحة وسالمة القوى العاملة لدينا .قد تشمل اآلثار المحتملة
لتفشي المرض  ،على سبيل المثال ال الحصر ؛ تعطل عمالء المجموعة وإيراداتها  ،وعدم توفر المنتجات واللوازم المستخدمة في العمليات وتأخير
المدفوعات من قبل العمالء .مع استمرار تفشي مرض  ، Covid-19من الصعب التنبؤ بمدى ومدة التأثير االقتصادي الكامل حتى اآلن .تقوم إدارة
المجموعة حاليًا بمراقبة الوضع وتأثيره على عمليات المجموعة والتدفقات النقدية والمركز المالي .تعتقد اإلدارة  ،بنا ًء على تقييمها  ،أن المجموعة
لديها سيولة كافية متاحة لمواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية في المستقبل المنظور عندما تصبح مستحقة.
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ممتلكات ومعدات

أراضى

مبانى

تحسينات عقار
مستأجر

معدات شبكة
اإلتصاالت

أجهزة وبرامج
حاسب آلي

معدات مكتبية
ومفروشات

سيارات

أعمال
رأسمالية قيد
التنفيذ

المجموع

التكلفة:
كما في  1يناير 2020م
إضافات
إعادة تصنيف
استبعادات
كما في  31ديسمبر 2020م

273,192
()5,769
267,423

1,215,488
()8,108
1,207,380

852,728
44,976
()7,860
889,844

42,674,070
2,293,915
()117,464
44,850,521

5,457,463
411,883
765
()13,330
5,856,781

423,361
4,725
()765
()9,257
418,064

2,774
2,774

638
638

50,899,714
2,755,499
()161,788
53,493,425

االستهالك :
كما في  1يناير 2020م
المحمل للسنة
اإلنخفاض
إعادة تصنيف
استبعادات
كما في  31ديسمبر 2020م

-

359,988
59,430
()3,267
416,151

698,742
35,571
()7,174
727,139

23,443,355
2,556,718
14,238
()103,330
25,910,981

4,338,578
390,543
765
()12,953
4,716,933

405,222
3,877
()765
()9,249
399,085

2,460
40
2,500

-

29,248,345
3,046,179
14,238
()135,973
32,172,789

صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2020م
كما في  31ديسمبر 2019م

267,423
273,192

791,229
855,500

162,705
153,986

18,939,540
19,230,715

1,139,848
1,118,885

18,979
18,139

274
314

638
638

21,320,636
21,651,369

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م  ،قامت المجموعة برسملة رواتب الفنيين الداخلين بمبلغ  181مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2019م 164 :مليون لاير سعودي) ولم تتم رسملة تكاليف تمويل ( 31ديسمبر 2019م 22 :مليون
لاير سعودي).
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حق إستخدام األصول
معدات شبكة
اإلتصاالت

مبانى

اإلجمالي

أراضى

التكلفة:
كما في  1يناير 2020م
إضافات
إلغاء اإليجار
كما في  31ديسمبر 2020م

3,694,529
463,481
()14,742
4,143,268

784,378
85,340
()79,738
789,980

52,195
52,195

4,531,102
548,821
()94,480
4,985,443

االستهالك :
كما في  1يناير 2020م
المحمل للسنة
إلغاء اإليجار
كما في  31ديسمبر 2020م

1,797,616
429,080
()6,990
2,219,706

341,029
128,686
()40,710
429,005

13,499
2,207
15,706

2,152,144
559,973
()47,700
2,664,417

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2020م

1,923,562

360,975

36,489

2,321,026

كما في  31ديسمبر 2019م

1,896,913

443,349

38,696

2,378,958

تتمثل عقود اإليجار الرئيسية للمجموعة فيما يتعلق باألراضي والمباني المستخدمة في المحطات األساسية ومنافذ البيع والمكاتب والمستودعات والمرافق
خيارا لتجديد عقد اإليجار في نهاية مدة عقد
الفنية.عادة ما تكون فترة عقد اإليجار لمدة  10سنوات ولكنها تتراوح بين سنتين إلى  25سنة وغالبًا ما تتضمن
ً
اإليجار األولية .يتم إعادة التفاوض بشأن مدفوعات عقد اإليجار عند تجديد االتفاقية .بالنسبة لبعض عقود اإليجار ،يُطلب من المجموعة إعادة المباني في
أقرب وقت ممكن إلى الحالة التي كانت عليها وقت إبرام عقد إيجار.
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موجودات غير ملموسة
تراخيص خدمات
إتصاالت

الشهرة

حقوق االستخدام
غير
القابلة لإللغاء

أخرى

اإلجمالي

التكلفة:
كما في  1يناير 2020م
إضافات
كما في  31ديسمبر 2020م

13,585,350
1,000
13,586,350

1,466,865
1,466,865

1,210,300
35,654
1,245,954

97,689
97,689

16,360,204
36,654
16,396,858

اإلطفاء :
كما في  1يناير 2020م
المحمل للسنة
كما في  31ديسمبر 2020م

7,089,090
276,857
7,365,947

-

606,848
86,604
693,452

97,689
97,689

7,793,627
363,461
8,157,088

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2020م
كما في  31ديسمبر 2019م

6,220,403
6,496,260

1,466,865
1,466,865

552,502
603,452

-

8,239,770
8,566,577

35

شركة إتحاد إتصاالت (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
موجودات غير ملموسة (يتبع)
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 1-9الشهرة
تم توزيع الشهرة المستحوذ عليها من خالل تجميع أعمال كما يلي:
 31ديسمبر 2020م
1,466,865

شركة ييانات األولى لخدمات الشبكات ش.ش.و

 31ديسمبر 2019م
1,466,865

قامت الشركة باختبار اإلنخفاض للشهرة بصورة منفصلة .تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس القيمة القابلة لالستخدام بإستخدام التدفقات النقدية
المخصومة.تستند توقعات التدفقات النقدية على الموازنة المعتمدة.
تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد كما في  31ديسمبر 2020م البالغة  15.5مليار لاير سعودي ( 31ديسمبر 2019م 12,8 :مليار
لاير سعودي) استنادا ً إلى إحتساب القيمة القابلة لالستخدام باستخدام توقعات التدفقات النقدية من الموازنة المالية التى تغطي فترة خمس سنوات .معدل
الخصم قبل الضريبة المطبق على توقعات التدفقات النقدية هو  31( ٪10ديسمبر 2019م )٪10 :والتدفقات النقدية بعد فترة الخمس سنوات تم تقديرها
باستخدام معدل نمو بنسبة  31( ٪1,5ديسمبر 2019م .)٪1,5 :تم التوصل إلى أن القيمة الدفترية للشهرة لم تتجاوز القيمة القابلة لالستخدام .ونتيجة
لهذا التحليل ،لم تقم اإلدارة باإلعتراف بأي إنخفاض في القيمة.
اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة في إحتساب القيمة القابلة لالستخدام
إن إحتساب القيمة القابلة لالستخدام لمعدات االتصاالت والشبكات أكثر حساسية لإلفتراضات التالية:



معدل الخصم
معدل نمو القيمة النهائية

معدل الخصم
ي مثل معدل الخصم تقييم السوق الحالي للمخاطر المحددة لكل وحدة توليد نقد .يعتمد إحتساب معدل الخصم على الظروف المحددة للمجموعة وقطاعاتها
التشغيلية والمستمدة من المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال .المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال يأخذ في اإلعتبار كالً من الديون وحقوق المساهمين.
تكلفة حقوق المساهمينمستمدة من العائد المتوقع على االستثمار بواسطة مستثمري المجموعة .تستند تكلفة الديون على القروض المحملة بفوائد والملزمة
للمجموعة ويتم إدراج المخاطر الخاصة بالقطاعات .معدل الخصم قبل الضريبة المستخدم  31( ٪10ديسمبر 2019م.)٪10 :
معدل نمو القيمة النهائية
اليتجاوز معدل الخصم المستخدمة متوسط معدالت النمو طويل األجل للمجموعة .ويفترض هذا المعدل  31( ٪1,5ديسمبر 2019م.)٪1,5 :
الحساسية للتغير في اإلفتراضات
فيما يلي اآلثار المترتبة على اإلفتراضات الرئيسية للقيمة القابلة لالسترداد:
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-

معدل الخصم :اإلرتفاع في معدل الخصم قبل الضرائب إلى ( ٪18.42زيادة  31( )٪8.42ديسمبر 2019م( ٪19.97 :زيادة .))٪9.97في
الوحدة المولدة للنقد من شأنه أن يؤدي إلى إنخفاض في القيمة.

-

معدل نمو القيمة النهائية :تقر اإلدارة بأن التغير المتسارع في التكنولوجيا وإمكانية دخول منافسين جدد يمكن أن يكون لها تأثيرا ً كبيرا ً على
إفتراضات معدل نمو القيمة النهائية .ال يتوقع أن يكون لدخول منافسيين جدد تأثيرا ً سلبيا ً على التوقعات ولكن يمكن أن يؤدي إلى بديل معقول
لمعدل النمو طويل األجل المقدر البالغ  .٪1,5إذا انخفض معدل النمو طويل األجل إلى صفر  31( ٪ديسمبر 2019م :صفر  )٪لن يؤدي
إلى إنخفاض في القيمة.

مخزون

أجهزة الهاتف والمعدات
شرائح اتصال
بطاقات مدفوعة مسبقا ً وإعادة شحن
يطرح :مخصص تقادم مخزون

 31ديسمبر 2020م
205,739
14,625
3,382
223,746
()150,413
73,333

 31ديسمبر 2019م
232,298
21,687
3,803
257,788
()153,041
104,747

فيما يلي حركة مخصص تقادم المخزون:
الرصيد فى بداية السنة
(المحمل)  /الرد خالل السنة
شطب خالل السنة
الرصيد فى نهاية السنة

 31ديسمبر 2020م
()153,041
()16,945
19,573
()150,413
36

 31ديسمبر 2019م
()232,732
76,156
3,535
()153,041

شركة إتحاد إتصاالت (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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ذمم مدينة

ذمم مدينة
يطرح :مخصص اإلنخفاض فى قيمة الذمم المدينة

 31ديسمبر 2020م
5,475,764
()1,580,458
3,895,306

 31ديسمبر 2019م
4,662,411
()1,628,189
3,034,222

فيما يلي حركة مخصص اإلنخفاض فى قيمة الذمم المدينة:

الرصيد فى بداية السنة
الرد ( /المحمل) خالل السنة
شطب خالل السنة
الرصيد فى نهاية السنة
-12

 31ديسمبر 2020م
()1,628,189
5,158
42,573
()1,580,458

 31ديسمبر 2019م
()2,024,556
()80,536
476,903
()1,628,189

معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة

1-12

معامالت مع أطراف ذات عالقة

لدى المجموعة األطراف ذات العالقة التالية:
الطرف ذو العالقة

العالقة

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت (ش.م.ع)

مساهم مؤسس

غرفة اإلمارات لمقاصة البيانات

زميلة لمساهم مؤسس

اتصاالت مصر (ش.م.م)

زميلة  -تابعة لمساهم مؤسس

اتصاالت أفغانستان

زميلة  -تابعة لمساهم مؤسس

اتصاالت المغرب اس ايه )ماروك تليكوم)

زميلة  -تابعة لمساهم مؤسس

شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة

زميلة  -تابعة لمساهم مؤسس

االمارات للكيبل التلفزيوني والوسائل المتعددة (ش.ذ.م.م)

زميلة  -تابعة لمساهم مؤسس

شركة صحتي للخدمات المعلوماتية

مشروع مشترك

تعاملت المجموعة مع األطراف ذات العالقة في سياق النشاط المعتاد .فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة:

خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة
مساهم مؤسس
شركات زميلة
خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة
مساهم مؤسس
شركات زميلة
رسوم إدارية
مساهم مؤسس
مصاريف إدارية أخرى
مساهم مؤسس
خدمات اتصاالت أخرى
شركات زميلة

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

40,309
3,927

96,344
8,526

216,298
111,318

280,358
108,957

34,250

112,517

9,571

5,696

7,053

6,939

37

شركة إتحاد إتصاالت (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة (يتبع)

1-12

معامالت مع أطراف ذات عالقة (يتبع)

مزايا وتعويضات موظفي اإلدارة العليا
مزايا وتعويضات موظفين قصيرة األجل
مزايا وتعويضات موظفين بعد ترك العمل
إجمالي مزايا وتعويضات موظفي اإلدارة العليا

 31ديسمبر 2020م
68,883
3,074
71,957

 31ديسمبر 2019م
72,678
2,378
75,056

تتكون الخدمات المقدمة لألطراف ذات العالقة من تقديم خدمات اإلتصاالت وخدمات الربط البيني وخدمات التجوال من قبل المجموعة على أساس
الشروط التجارية العادية .تتكون الخدمات المستلمة من األطراف ذات العالقة من خدمات االتصاالت وخدمات الربط البيني وخدمات التجوال للمجموعة
استنادا ً على الشروط التجارية العادية .يتم إحتساب أتعاب اإلدارة ومصروفات اإلدارة األخرى بنا ًء على اإلتفاقيات ذات العالقة مع شركة االتصاالت
اإلماراتية .األرصدة المستحقة من وإلى األطراف ذات العالقة بدون ضمانات وسيتم تسويتها نقداً.
تكون المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا من مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة األخرين الذين هم من موظفي اإلدارة العليا بالمجموعة.
2-12

أرصدة أطراف ذات عالقة

المستحق من أطراف ذوي عالقة
مساهم مؤسس
شركات زميلة لمساهم مؤسس
مشروع مشترك
المستحق إلي أطراف ذوي عالقة
مساهم مؤسس
شركات زميلة لمساهم مؤسس
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85,464
3,569
23,166
112,199

77,676
4,424
8,166
90,266

129,016
23,820
152,836

233,214
31,551
264,765

 31ديسمبر 2020م
41,309
438,470
13,991
180,915
674,685

 31ديسمبر 2019م
59,974
445,777
12,621
332,286
850,658

المصروفات المدفوعة مقدما ً والموجودات األخرى

مصاريف مدفوعة مقدما ً
تكاليف مؤجلة
دفعات مقدمة لموردين تجاريين
أخرى
-14

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

موجودات مالية أخرى
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة تمثل ودائع لدى البنوك بمعدالت فوائد مختلفة وتستحق بين ثالثة أشهر و سنة .يتم إدراج إيرادات الفوائد من
هذه اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق ضمن إيرادات تمويلية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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النقد وما في حكمه

نقدية بالصندوق
نقد لدى البنوك
ودائع قصيرة االجل

 31ديسمبر 2020م
383
434,115
495,000
929,498

38

 31ديسمبر 2019م
446
294,934
956,300
1,251,680

شركة إتحاد إتصاالت (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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قروض وأوراق دفع

قروض وأوراق دفع طويلة األجل
يخصم :الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

 31ديسمبر 2020م
11,483,815
()1,349,457
10,134,358

 31ديسمبر 2019م
12,384,557
()1,157,017
11,227,540

أ) استحقاق القروض وأوراق الدفع:

أقل من سنة واحدة
بين سنة وخمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

 31ديسمبر 2020م
1,349,457
5,894,525
4,239,833

39

 31ديسمبر 2019م
1,157,017
5,329,673
5,897,867

شركة إتحاد إتصاالت (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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قروض وأوراق دفع (يتبع)
ب) تفاصيل القروض وأوراق الدفع كما في  31ديسمبر 2020م هي كما يلي:
الشركة
المقترضة
موبايلي

وكالة ائتمان
التصدير
الفنلندية
)(Finnvera

موبايلي

طبيعة
القرض
إتفاقية إعادة
تمويل
طويلة
األجل
متوافقة مع
أحكام
الشريعة
االسالمية
تمويل
طويل
األجل
متوافق مع
أحكام
الشريعة
االسالمية

ووكالة ائتمان
التصدير
السويدية
)(EKN

موبايلي

تمويل
طويل
األجل
متوافق مع
أحكام
الشريعة
االسالمية

جهة اإلقراض
بنوك محلية
مشتركة

الغرض من االقتراض

التاريخ

العملة

قيمة القرض

قيمة المستخدم

معدل الربح

شروط الدفع

المدة

إستبدال القرض المشترك
من 2017م

الربع
الرابع من
2019م

ريـال
سعودي

7,619
مليون ريـال
سعودي

 7,619مليون
ريـال سعودي

معدل مرابحة
قائم على
السيبور
مضافا ً إليه
هامش ربح

أقساط نصف
سنوية

 7سنوات

الحصول على معدات
الشبكة من شركة نوكيا
لترقية وتعزيز قدرات
البنية التحتية واستحداث
تقنيات جديدة وتعزيز
القدرة التنافسية لها في
شريحة خدمات قطاع
األعمال

الربع
الثالث من
2013م و
الربع
األول من
2014م و
الربع
الرابع من
2018م

دوالر
أمريكي

 720مليون
دوالر
أمريكي
(2,700
مليون ريـال
سعودي)

 720مليون
دوالر أمريكي
( 2,700مليون
ريـال سعودي)

معدل ثابت
سنويا ً

أقساط نصف
سنوية

 10سنوات

339
مليون
ريـال
سعودي

الحصول على معدات
الشبكة من شركة
اريكسون لترقية وتعزيز
قدرات البنية التحتية
واستحداث تقنيات جديدة
وتعزيز القدرة التنافسية
لها في شريحة خدمات
قطاع األعمال

الربع
الثالث من
2013م و
الربع
األول من
2014م و
الربع
الرابع من
2018م

دوالر
أمريكي

 652مليون
دوالر
أمريكي
(2,444
مليون ريـال
سعودي)

 629مليون
دوالر أمريكي
( 2,358مليون
ريـال سعودي)

معدل ثابت
سنويا ً

أقساط نصف
سنوية

 10سنوات

279
مليون
ريـال
سعودي

40

اإلجمالي

شروط
أخرى
فترة سداد
مدتها 7
سنوات

الجزء
المتداول
371
مليون
ريـال
سعودي

الجزء غير
المتداول
7,002
مليون
ريـال
سعودي

7,373
مليون
ريـال
سعودي

905
مليون
ريـال
سعودي

1,244
مليون
ريـال
سعودي

فترة
استخدام
مدتها 1.5
سنة وفترة
سداد مدتها
 8.5سنوات

805
مليون
ريـال
سعودي

1,084
مليون
ريـال
سعودي

فترة
استخدام
مدتها 1.5
سنة وفترة
سداد مدتها
 8.5سنوات

شركة إتحاد إتصاالت (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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قروض وأوراق دفع (يتبع)
الشركة
المقترضة

طبيعة
القرض

البنك السعودي
لالستثمار

موبايلي

تمويل طويل
األجل متوافق
مع أحكام
الشريعة
االسالمية

لتمويل متطلبات رأس
المال العامل للشركة

وكالة ائتمان
التصدير الكندية
)(EDC

موبايلي

تمويل طويل
األجل متوافق
مع أحكام
الشريعة
االسالمية

شراء أجهزة ومعدات
اتصاالت من الكاتل-
لوسنت

الربع
الثاني من
2014م

مصرف اإلنماء

موبايلي

تمويل طويل
األجل متوافق
مع أحكام
الشريعة
االسالمية

إستبدال تمويل ديسمبر
2016م من بنك اإلنماء
وألغراض الشركة
العامة بما في ذلك
المصاريف الرأسمالية

الربع
الرابع من
2019م

جهة اإلقراض

الغرض من االقتراض

التاريخ

قيمة المستخدم

العملة

قيمة
القرض

الربع
الرابع من
2013م

ريـال
سعودي

1,500
مليون ريـال
سعودي

 1,500مليون
ريـال سعودي

دوالر
أمريكي

 122مليون
دوالر
أمريكي
(458
مليون ريـال
سعودي)

 101مليون
دوالر أمريكي
( 377مليون
ريـال سعودي)

معدل ثابت
سنويا ً

ريـال
سعودي

3,000
مليون ريـال
سعودي

 1,300مليون
ريـال سعودي

ُمعدَّل مرابحة
قائم على
السيبور
مضافا ً إليه
هامش ربح

اإلجمالى

المدة

الجزء
المتداول

معدل الربح

شروط الدفع

معدل مرابحة
قائم على
السيبور
مضافا ً إليه
هامش ربح

أقساط نصف
سنوية

7.5
سنوات

 319مليون
ريـال
سعودي

أقساط نصف
سنوية

10.5
سنوات

 41مليون
ريـال
سعودي

أقساط نصف
سنوية

10
سنوات

-

1,349
مليون ريـال
سعودي

41

الجزء
غير
المتداول

-

اإلجمالي

شروط
أخرى

319
مليون
ريـال
سعودي

فترة
استخدام
مدتها 6
شهور
وفترة
سداد مدتها
 7سنوات
فترة
استخدام
مدتها 2
سنة وفترة
سداد مدتها
8.5
سنوات
فترة فترة
سداد مدتها
10
سنوات مع
فترة سماح
 3سنوات

124
مليون
ريـال
سعودي

165
مليون
ريـال
سعودي

1,298
مليون
ريـال
سعودي

1,298
مليون
ريـال
سعودي

10,134
مليون
ريـال
سعودي

11,483
مليون
ريـال
سعودي
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
-16

قروض وأوراق دفع (يتبع)
ج) تسوية حركة المطلوبات إلى التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التمويل:
 31ديسمبر 2020م
قروض وأوراق دفع إلتزامات اإليجار اإلجمالى
الرصيد كما فى  1يناير 2020
التغير فى األنشطة التمويلية
متحصالت من قروض وأوراق دفع
مدفوعات قروض وأوراق دفع والرسوم المتعلقة بها

مدفوعات إلتزامات اإليجار
إجمالى التغير فى األنشطة التمويلية
تغيرات أخرى
مصروفات تمويلية
مصروفات تمويلية أخرى
مصروفات تمويلية مدفوعة
حركة المصروفات التمويلية المستحقة
إضافات إيجار ،بالصافى
إجمالى التغيرات األخرى
الرصيد كما فى  31ديسمبر 2020

12,384,557

2,509,024

14,893,581

310,294
()1,266,737
()956,443

()669,267
()669,267

310,294
()1,266,737
()669,267
()1,625,710

428,975
()22,881
()378,166
27,773
55,701
11,483,815

132,140
632,869
765,009
2,604,766

561,115
()22,881
()378,166
27,773
632,869
820,710
14,088,581

 31ديسمبر 2019م
إلتزامات اإليجار
قروض وأوراق دفع
الرصيد كما فى  1يناير 2019
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالى 16
كما في  1يناير 2019م (معدل)
التغير فى األنشطة التمويلية
متحصالت من قروض وأوراق دفع
مدفوعات قروض وأوراق دفع والرسوم المتعلقة بها

مدفوعات إلتزامات اإليجار
إجمالى التغير فى األنشطة التمويلية
تغيرات أخرى
خسائر صرف عمالت أجنبية
مصروفات تمويلية
مصروفات تمويلية أخرى
تكاليف اإلقتراض المرسملة
تحوط التدفقات النقدية المحول إلى الربح أو الخسارة
مصروفات تمويلية مدفوعة
حركة المصروفات التمويلية المستحقة
إضافات إيجار ،بالصافى
إجمالى التغيرات األخرى
الرصيد كما فى  31ديسمبر 2019

اإلجمالى

13,021,679
13,021,679

2,560,483
2,560,483

13,021,679
2,560,483
15,582,162

9,460,785
()10,245,376
()784,591

()613,774
()613,774

9,460,785
()10,245,376
()613,774
()1,398,365

1,592
792,082
()23,483
21,794
()8,750
()668,630
32,864
147,469
12,384,557

137,399
424,916
562,315
2,509,024

1,592
929,481
()23,483
21,794
()8,750
()668,630
32,864
424,916
709,784
14,893,581
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مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
لدى المجموعة خطة مكافآت محددة بعد انتهاء الخدمة طبقا لقانون العمل والعمال السعودى .وتستند هذه المكافآت إلى رواتب وبدالت الموظفين
النهائية وسنوات خدمتهم المتراكمة ،كما هو منصوص عليه في قوانين المملكة العربية السعودية.
يلخص الجدول التالي مكونات صافي مصاريف المكافآت المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة والمبالغ
المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة.
صافي المصاريف المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
 31ديسمبر 2020م
51,924
18,430
70,354

تكلفة الخدمات
تكلفة الفائدة

 31ديسمبر 2019م
49,169
20,137
69,306

حركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدرج في قائمة المركز المالي الموحدة:
 31ديسمبر 2020م
438,030
70,354
46,233
()69,857
484,760

الرصيد فى بداية السنة
المصاريف المدرجة فى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
خسارة إكتوارية مدرجة فى قائمة الدخل الشامل الموحدة
المكافآت المدفوعة
الرصيد فى نهاية السنة

 31ديسمبر 2019م
426,074
69,306
5,312
()62,662
438,030

فيما يلي االفتراضات الهامة (متوسط مرجح) المستخدمة في تحديد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:
ُمعدَّل الخصم
ُمعدَّل زيادة الرواتب
ُمعدَّل الوفيات
ُمعدَّل االنسحاب

 31ديسمبر 2020م
٪2.03
٪0.89
٪0
٪13.54

 31ديسمبر 2019م
٪4,7
٪2,2
٪0
٪3,7

من شأن التغيير المحتمل المعقول فى أحد االفتراضات االكتوارية ذات الصلة مع ثبات االفتراضات األخرى أن يؤثر على مخصص مكافأة نهاية
الخدمة للموظفين بالمبالغ التالية:

معدل الخصم
ُمعدَّل الزيادة السنوية للرواتب

 31ديسمبر 2020م
نقص ()٪ 1
زيادة ()٪ 1
51,395
()44,054
()47,116
54,131

 31ديسمبر 2019م
نقص ()٪ 1
زيادة ()٪ 1
52,798
()48,245
()45,435
58,521

تحليل الحساسية أعاله قد ال يكون ممثال للتغير الفعلي في مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين حيث أنه من غير المرجح أن تحدث التغيرات
في اإلفتراضات بمعزل عن بعضها البعض .
كما فى  31ديسمبر  2020بلغ متوسط المدة المرجح لخطة المكافآت المحددة  9.84سنة ( 12,7 :2019سنة).
-18

إيرادات منح حكومية مؤجلة
حصلت المجموعة على بعض اإلعانات من هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات بموجب إتفاقية خدمات صندوق الخدمة الشاملة وكانت هذه المنح
مشروطة بتنفيذ خدمات الشبكة في مواقع الخدمة اإللزامية وقد تم اإلعتراف بهذه المبالغ مبدئيا كإيرادات مؤجلة ويتم إطفاؤها على مدى العمر
اإلنتاجي للشبكة.
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مخصص إلتزام إيقاف التشغيل

الرصيد فى بداية السنة
تعديل التطبيق األولى للمعيار الدولي للتقرير المالي 16
الرصيد فى بداية السنة المعدل
إضافات خالل السنة
تخفيض الخصم
المستخدم خالل السنة
الرصيد فى نهاية السنة
-20

 31ديسمبر 2019م
2,182,918
2,909,665
5,092,583

 31ديسمبر 2020م
855,868
588,708
269,668
689,560
2,403,804

 31ديسمبر 2019م
745,447
463,479
233,349
1,070,672
2,512,947

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

مصاريف اتصاالت مستحقة
مصاريف خدمات وصيانة مستحقة
مصاريف بيع وتسويق مستحقة
أخرى
-22

 31ديسمبر 2020م
1,952,362
2,716,234
4,668,596

ذمم دائنة

مصاريف رأسمالية دائنة
ذمم دائنة تجارية
-21

 31ديسمبر 2020م
154,787
154,787
7,626
9,351
)(1,648
170,116

 31ديسمبر 2019م
239,654
()100,947
138,707
10,408
8,749
)(3,077
154,787

مخصص الزكاة

تخضع المجموعة للزكاة حسب تعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .حيث تقوم المجموعة بتقديم إقراراتها الزكوية بشكل موحد
ابتدا ًء من السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2009م وما بعدها .والتي تتضمن الشركة وشركاتها التابعة وذلك لكون المجموعة ذمة مالية واحدة مملوكة
ويتم إدارتها من قبل الشركة.
قدمت المجموعة إقرارتها الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل لألعوام حتى عام 2019م وقامت بسداد الزكاة المستحقة .خالل السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016م قامت المجموعة بتقديم اقراراتها الزكوية المعدلة لعامي 2013م و 2014م نتيجة لتعديالت القوائم المالية الموحدة لألعوام المذكورة.
أنهت المجموعة وضعها الزكوي وحصلت على الربوط الزكوية النهائية لألعوام حتى السنة المالية 2008م .استلمت المجموعة الربوط الزكوية للسنوات
2009م و2010م و2011م والسنوات من  2014م حتي  2018م والتي أظهرت مستحقات زكاة وضريبة استقطاع إضافية بمبلغ  160مليون ريـال
سعودي و 159مليون ريـال سعودي ،على التوالي ،والتي اعترضت عليها إدارة المجموعة أمام اللجان االبتدائية واالستئنافية .وقد أصدرت اللجنة اإلستئنافية
الضريبية مؤخرا ً بعض األحكام لصالح الشركة فيما يتعلق ببعض البنود المتعلقة بالزكاة وضريبة اإلستقطاع .تعتقد اإلدارة أن لديها مبررات كافية لالعتراض
على األمور الواردة في الربط ومن غير المتوقع أن تؤدي النتيجة النهائية لالعتراض إلى أي التزام جوهري.
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مخصص الزكاة (يتبع)

 1-22حساب صافي الربح ( /الخسارة) المـعدلة
 31ديسمبر 2020م
826,050
()4,363
821,687

الربح قبل الزكاة
مخصصات
صافي الربح ( /الخسارة) المعدلة للسنة

 31ديسمبر 2019م
80,553
()377,236
()296,683

 2-22حساب الوعاء الزكوي
مكونات الوعاء الزكوي بموجب أنظمة الزكاة بما يلي:
تتلخص أهم ّ
صافي الربح ( /الخسارة) المعدلة للسنة
حقوق المساهمين كما في بداية السنة
المخصصات كما في بداية السنة
قروض وأوراق دفع
إضافات أخرى
ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
استقتطاعات أخرى
إجمالي الوعاء الزكوي

إيضاح
1-22

 31ديسمبر 2020م
821,687
13,818,202
2,878,332
11,483,815
4,650,971
()29,560,406
()2,365,213
1,727,388

 31ديسمبر 2019م
()296,683
13,792,331
3,282,516
12,384,557
5,446,127
()30,217,946
()2,484,580
1,906,322

 31ديسمبر 2020م
76,362
42,796
()45,540
73,618

 31ديسمبر 2019م
64,775
49,370
()37,783
76,362

 3-22مخصص الزكاة
الرصيد فى بداية السنة
المحمل خالل السنة
المسدد خالل السنة
الرصيد فى نهاية السنة
-23

أرصدة العقود

موجودات العقود
1-23
ترتبط موجودات العقود في المقام األول بحقوق المجموعة في المقابل المادى لألعمال المنجزة ولكن لم تتم فوترتها حتى تاريخ التقرير .يتم تحويل أصول
العقد إلى الذمم المدينة عندما تصبح الحقوق غير مشروطة .يحدث هذا عادة عندما تصدر المجموعة فاتورة إلى العميل.
 31ديسمبر 2020م
534,438
()49,258
485,180

موجودات العقود
يطرح :مخصص اإلنخفاض فى قيمة موجودات العقود

 31ديسمبر 2019م
370,890
()29,323
341,567

فيما يلي التغيرات الهامة في أرصدة موجودات العقودخالل السنة:
 31ديسمبر 2020م
()338,112
501,660
163,548

تحويل من موجودات العقودالمعترف بها في بداية السنة
الزيادة نتيجة للتغيير في مقياس التقدم

 31ديسمبر 2019م
()240,875
355,498
114,623

فيما يلي حركة مخصص اإلنخفاض فى قيمة موجودات العقود:
 31ديسمبر 2020م
()29,323
()19,935
()49,258

الرصيد فى بداية السنة
المحمل خالل السنة
الرصيد فى نهاية السنة
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()29,323
()29,323
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أرصدة العقود (يتبع)

2-23

مطلوبات العقود

تتعلق مطلوبات العقود في المقام األول بنقاط والء العمالء التي لم يتم إستخدامها والمبلغ المدفوع مقد ًما من العمالء والذى يتم اإلعتراف به كإيراد بمرور
الوقت.
 31ديسمبر 2020م
1,066,989
1,066,989

الجزء المتداول
الجزء غيرالمتداول

 31ديسمبر 2019م
1,090,779
22,292
1,113,071

فيما يلي التغيرات الهامة في أرصدة مطلوبات العقود خالل السنة:

اإليراد المعترف به والذي تم تضمينه في رصيد مطلوبات العقود في بداية السنة
الزيادة بسبب النقد المستلم  ،باستثناء المبالغ المعترف بها كإيرادات خالل السنة

-24

 31ديسمبر 2020م
()1,112,848
1,066,766
()46,082

الموجودات والمطلوبات المالية

 1-24الموجودات المالية
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

الموجودات المالية بالقيمة العادلة:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر*
األدوات المالية المشتقة**
إجمالي الموجودات المالية بالقيمة العادلة

7,097
12,979
20,076

7,636
7,636

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة:
ذمم مدينة
المستحق من أطراف ذوي عالقة
موجودات مالية أخرى
النقد ومافي حكمه
إجمالي الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
إجمالي الموجودات المالية

3,895,306
112,199
300,000
929,498
5,237,003
5,257,079

3,034,222
90,266
839,000
1,251,680
5,215,168
5,222,804

الجزء المتداول من الموجودات المالية
الجزء غير المتداول من الموجودات المالية
إجمالي الموجودات المالية

5,249,982
7,097
5,257,079

5,215,168
7,636
5,222,804

46
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الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)

 2-24المطلوبات المالية
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

79,473
79,473

56,238
56,238

إجمالي المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
إجمالي الموجودات المالية

11,483,815
2,604,766
4,668,596
152,836
250,227
19,160,240
19,239,713

12,384,557
2,509,024
5,092,583
264,765
275,536
20,526,465
20,582,703

الجزء المتداول من المطلوبات المالية
الجزء غير المتداول من المطلوبات المالية
إجمالي المطلوبات المالية

7,019,463
12,220,250
19,239,713

7,222,575
13,360,128
20,582,703

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة:
األدوات المالية المشتقة**
إجمالي الموجودات المالية بالقيمة العادلة
مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة:
قروض وأوراق دفع
إلتزامات اإليجار
ذمم دائنة
المستحق إلي أطراف ذوي عالقة
مطلوبات مالية أخرى

* إن القيمة العادلة لهذه األسهم الغير مدرجة تم تصنيفها على أنها مستوى ثالث.
** إن القيمة العادلة لهذه األدوات المالية المشتقة تم تصنيفها على أنها مستوى ثانى.
إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتکلفة المطفأة ال تختلف جوهريا عن قيمتها الدفترية.
كما فى  31ديسمبر  2020لدى المجموعة مشتقات مالية والتي تم تخصيصها كأدوات تحوط للتدفقات النقدية لتغطية تقلبات التدفقات النقدية الناشئة عن معدالت
الربح والتى تخضع لتقلبات األسعار في السوق.
كما فى  31ديسمبر  2020لدى المجموعة عقود مبادالت معدالت الربح بقيمة إسمية قدرها  3,450مليون لاير سعودى.
المستوى الثاني لألدوات المالية المشتقة ،ي تم تقييم هذه المشتقات باستخدام نماذج تقييم معترف بها على نطاق واسع .تعتمد المجموعة على الطرف المقابل لتقييم
هذه المشتقات .تتضمن أساليب التقييم المطبقة من قبل األطراف المقابلة استخدام نماذج األسعار القياسية اآلجلة باستخدام احتسابات القيمة الحالية وتقييمات السوق
المتوسطة .وحيثما ينطبق ذلك ،فإن هذه النماذج تتوقع التدفقات النقدية المستقبلية وتخصم المبالغ المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام مدخالت قابلة للمالحظة في
السوق بما في ذلك منحنيات معدالت الربح ونطاق االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية واألسعار اآلجلة والفورية.
 3-24إدارة المخاطر
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من خالل استخدامها لألدوات المالية:
 مخاطر االئتمان
 مخاطر السيولة
 مخاطر السوق
تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا وفقا ً لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة .تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوط ضد المخاطر المالية
عندما يكون مالئما من خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للمجموعة.
 1-3-24مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة الطرف المقابل ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته التعاقدية .تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل
رئيسي من النقد وما فى حكمه  ،الذمم المدينة ،المستحق من أطراف ذوي عالقة و موجودات مالية أخرى واألدوات المالية المشتقة.
تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصی لمخاطر االئتمان.
النقد وما فى حكمه وموجودات مالية أخرى
يتم إيداع النقد وما فى حكمه وموجودات مالية أخرى لدى بنوك ذوي تصنيف ائتماني مرتفع .تقوم المجموعة بتحديث تدفقاتها النقدية بشكل
منتظم وعندما يكون ذلك مناسبا ً يضاف أي فائض نقدي ضمن االستثمارات قصيرة األجل مع مؤسسات مالية ذات سمعة طيبة.
47

شركة إتحاد إتصاالت (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
-24

الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)
 1-3-24مخاطر االئتمان (يتبع)
ذمم مدينة
قامت المجموعة بوضع سياسة ائتمان بموجبها يتم إجراء تقييم لالئتمان بهدف التحقق من المالءة المالية لجميع العمالء قبل توقيع العقود معهم/
قبول طلبات الشراء منهم.
تظهر الذمم المدينة بالصافي بعد خصم مخصص اإلنخفاض فى قيمة الذمم المدينة .تطبق المجموعة النهج المبسط الحتساب االنخفاض في
قيمة الذمم المدينة  ،ودائما يتم إثبات اإلنخفاض على أساس مدى العمر للخسائر اإلئتمانية المتوقعة .يتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة على
هذه الموجودات المالية باستخدام معدل تدفق يعتمد على تجربة خسارة االئتمان التاريخية للمجموعة  ،مع تعديلها للعوامل الخاصة بالمدينين
 ،والظروف االقتصادية العامة وتقييم كل من االتجاه الحالي وكذلك التوقعات للظروف في تاريخ إعداد التقرير  ،بما في ذلك القيمة الزمنية
للنقود حيثما كان ذلك مناسبًا .تعطي عمليات االئتمان والتحصيل مؤشرات دورية عن أعمار األصول المالية.
لدى المجموعة عميالن رئيسيان يمثالن  ٪28من إجمالي الذمم المدينة كما في  31ديسمبر 2020م ( 31ديسمبر 2019م .)٪ 19 :ال يوجد
لبقية األرصدة تركيز هام لمخاطر االئتمان حيث يتم توزيع باقي المخاطر على عدد كبير من األطراف المقابلة والعمالء.

فيما يلي أعمار صافى الذمم المدينة:
 31ديسمبر 2020م
785,889
600,418
167,381
2,341,618
3,895,306

الحالى
حتى شهرين
من شهرين إلى ثالثة أشهر
أكثر من ثالثة أشهر

 31ديسمبر 2019م
670,339
465,078
120,944
1,777,861
3,034,222

 2-3-24مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه المجموعة صعوبات في الوفاء باإل لتزامات المرتبطة بالمطلوبات المالية التي يتم تسويتها من خالل
تسليم نقد أو أصل مالي آخر.إن منهج المجموعة في إدارة السيولة هو التأكد قدر المستطاع من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها عند
استحقاقها دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة.
تقوم اإلدارة عن كثب وبشكل مستمر بمراقبة مخاطر السيولة عن طريق إجراء مراجعة منتظمة عن توفر السيولة الكافية ،االلتزامات الحالية
والمستقبلية والنفقات التشغيلية والرأسمالية .إضافة إلى ذلك ،تراقب المجموعة التدفقات النقدية الفعلية وتسعى الى مطابقة تواريخ استحقاقها مع
موجوداتها المالية ومطلوباتها المالية.
تسعى المجموعة باستمرار إلى اإلتزام بإلتزاماتها القانونية بما في ذلك أي إلتزامات تتعلق باتفاقيات التمويل.
فيما يلي تواريخ استحقاق المطلوبات المالية في تاريخ التقرير بناء على التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة:
أقل من سنة
كما فى  31ديسمبر 2020م
قروض وأوراق دفع
إلتزامات اإليجار
ذمم دائنة
المستحق إلي أطراف ذوي عالقة
مطلوبات مالية أخرى
مشتقات مالية

كما فى  31ديسمبر 2019م
قروض وأوراق دفع
إلتزامات اإليجار
ذمم دائنة
المستحق إلي أطراف ذوي عالقة
مطلوبات مالية أخرى
مشتقات مالية

أكثر من 5
سنوات

إجمالى التدفقات
النقدية التعاقدية

القيمة الدفترية

من سنة إلى 5
سنوات

1,668,734
898,110
4,668,596
152,836
79,473
7,467,749

6,997,447
1,491,954
155,354
8,644,755

4,476,359
533,968
153,660
5,163,987

13,142,540
2,924,032
4,668,596
152,836
309,014
79,473
21,276,491

11,483,815
2,604,766
4,668,596
152,836
250,227
79,473
19,239,713

1,371,187
769,796
5,092,583
264,765
56,238
7,554,569

7,246,219
1,536,513
155,354
8,938,086

6,157,983
564,148
192,499
6,914,630

14,775,389
2,870,457
5,092,583
264,765
347,853
56,238
23,407,285

12,384,557
2,509,024
5,092,583
264,765
275,536
56,238
20,582,703
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الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)
 3-3-24مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الربح وأسعار األسهم على دخل
المجموعة أو قيمة مقتنياتها من األدوات المالية .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود
مقبولة ،مع تحسين العائد.
مخاطر العملة
إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .إن معظم معامالت المجموعة
هي بالريـال السعودي والدوالر األمريكي .اللاير السعودي مربوط بالدوالر األمريكي.
تقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسعار العمالت عن كثب وبشكل مستمر .وبنا ًء على خبرتها ,وردود فعل السوق ال تعتقد اإلدارة أنه من
الضروري التغطية ضد مخاطر العمالت األجنبية حيث أن معظم مخاطر العمالت األجنبية محدودة نسبيا فى المدى المتوسط.
مخاطر معدالت الربح
إن مخاطر معدالت الربح هى مخاطرتقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات فى معدالت الربح بالسوق.
إن تعرض المجموعة لمخاطر السوق من التغيرات في معدالت الربح تنتج بشكل رئيسي من قروض المجموعة التي تم الحصول عليها لتمويل
متطلبات رأس المال العامل والمصاريف الرأسمالية .تتم إعادة تسعير هذه القروض على أساس دوري وهي تعرض المجموعة لمخاطر التدفقات
النقدية لسعر المرابحة .تدير المجموعة تكاليفها التمويلية من خالل تحسين السيولة النقدية المتاحة والحد من االقتراض.
تسعى المجموعة إلى التأكد من أن نسبة كبيرة من قروضها على المدى المتوسط تكون بمعدل ثابت .يتم تحقيق ذلك جزئيا ً عن طريق الدخول
في أدوات ذات معدل ثابت وجزئيا ً عن طريق االقتراض بسعر متغير واستخدام مبادالت معدالت الربح على شكل تحوطات للتغير في التدفقات
النقدية المنسوبة إلى التحركات في معدالت الربح.
تحدد المجموعة وجود عالقة اقتصادية بين أداة التحوط والبند المتحوط له بنا ًء علی معدالت الربح المرجعية  ،الفترات الزمنية  ،تواريخ
إعادة التسعير واإلستحقاقات والمبالغ االسمية.
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إدارة رأس المال
إن سياسة المجموعة هى الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والمحافظة على التطور المستقبلي
لألعمال.
تراقب المجموعة قاعدة رأس المال الخاصة بها باستخدام نسبة صافي الدين إلى حقوق المساهمين .يتم احتساب صافي الدين كقروض وأوراق دفع
ومطلوبات مالية أخرى ناقصا النقد وما في حكمه ومجودات مالية أخرى.
فيما يلي نسبة صافي الدين إلى حقوق المساهمين للمجموعة في نهاية السنة:

-26

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

قروض وأوراق دفع ومطلوبات مالية أخرى
يطرح :النقد وما في حكمه ومجودات مالية أخرى
صافى الدين

11,734,042
()1,229,498
10,504,544

12,660,093
()2,090,680
10,569,413

إجمالي حقوق المساهمين
نسبة صافي الدين إلى حقوق المساهمين

14,445,227
0.73

13,751,350
0,77

احتياطي نظامي
تمشيا ً مع النظام األساسي للشركة ،تقوم الشركة بنهاية السنة المالية بتكوين احتياطي نظامي بنسبة  ٪10من الربح الصافي السنوي حتى يبلغ هذا
االحتياطي  ٪30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
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اإليرادات

 31ديسمبر 2020م

االستخدام
رسوم التشغيل واالشتراك
أخرى
 31ديسمبر 2019م
االستخدام
رسوم التشغيل واالشتراك
أخرى

-28

المستهلك

األعمال

7,940,504
1,913,986
746,608
10,601,098

650,684
481,584
889,351
2,021,619

1,073,106
147,279
1,220,385

7,904,566
1,880,535
774,204
10,559,305

496,809
427,858
682,562
1,607,229

945,414
157,614
1,103,028

9,664,294
2,395,570
1,986,304
14,046,168

180,412
180,412

9,346,789
2,308,393
1,794,792
13,449,974

 31ديسمبر 2020م
1,638,774
800,798
925,340
1,180,669
257,204
109,705
118,067
()2,628
865,831
5,893,760

 31ديسمبر 2019م
1,628,935
889,808
932,131
1,101,056
217,356
105,329
110,106
()79,691
744,957
5,649,987

مصاريف بيعية وتسويقية
 31ديسمبر 2020م
614,232
752,915
5,983
17,532
1,390,662

دعاية وإعالن وعموالت بيع
رواتب وأجور ومزايا موظفين
استشارات وخدمات مهنية
مصاريف إيجار
-30

وحدة أعمال المشغلين

خدمات
التعهيد
203,066
203,066

تكلفة المبيعات

رسوم استخدام الشبكات
مصاريف إيجار وصيانة معدات الشبكات
تكلفة المستخدم من المخزون
رسوم مشاركة الحكومة في العوائد التجارية
رسوم الطيف الترددي
تكاليف دوائر التراسل وربط االتصال البيني المحلي
رسوم الرخصة
مخصص مخزون متقادم
أخرى
-29

اإلجمالى

 31ديسمبر 2019م
546,222
680,953
24,627
25,504
1,277,306

مصاريف عمومية وإدارية
 31ديسمبر 2020م
619,676
263,255
1,797
94,065
28,125
4,685
3,272
392,326
1,407,201

رواتب وأجور ومزايا موظفين
صيانة
إيجارات
استشارات وخدمات مهنية
أتعاب إدارة
سفر وتنقل
مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة
أخرى
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 31ديسمبر 2019م
713,622
260,322
12,559
104,075
28,125
17,778
3,158
369,148
1,508,787
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مصاريف تمويلية
 31ديسمبر 2020م
406,094
132,140
22,881
561,115

مصاريف تمويلية على قروض وأوراق دفع
مصاريف تمويلية على إلتزامات اإليجار
مصاريف تمويلية أخرى
-32

 31ديسمبر 2019م
768,599
137,399
23,483
929,481

ربحية السهم األساسية والمخفضة
تم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم الربح للسنة العائدة إلى حاملي األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة
خالل السنة.
إن ربحية السهم المخفضة هي نفسها ربحية السهم األساسية حيث أنه ليس لدى الشركة أي أدوات مخفضة.
 31ديسمبر 2020م
783,254
770,000
1.02

ربح السنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم
ربحية السهم األساسية والمخفضة (لاير سعودي)
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 31ديسمبر 2019م
31,183
770,000
0.04

اإلرتباطات واإللتزامات المحتملة

 1-33اإلرتباطات الرأسمالية
لدى المجموعة ارتباطات رأسمالية ناتجة عن عقود توريد ممتلكات ومعدات مبرمة لم يتم تنفيذها حتى تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة بمبلغ
 0,97مليار ريـال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ( 31ديسمبر 2019م 2,26 :مليار لاير سعودي).
 2-33اإللتزامات المحتملة
لدى المجموعة التزامات محتملة على شكل خطابات ضمان واعتمادات مستندية بمبلغ  988مليون ريـال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
( 31ديسمبر 2019م 1,209 :مليون ريـال سعودي).
أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام االتصاالت التابعة لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات عدد من القرارات بفرض غرامات ضد المجموعة
والتي قامت المجموعة بالتظلم عليها وفقا ً لنظام اإلتصاالت والئحته التنفيذية  ،وتتنوع أسباب هذه القرارات ما بين كيفية إصدار شرائح االتصال
مسبقة الدفع أو تقديم لعروض غير معتمدة من قبل الهيئة أوغيرها من األسباب.
كما توجد دعاوى متنوعة مقامة من المجموعة ضد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أمام ديوان المظالم بالطعن ضد قرارات اللجنة وفقا ً ألنظمة
اإلتصاالت ،على التفصيل التالي:
 هناك عدد ( )441دعوى قضائية مقدمة بواسطة المجموعة ضد هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات قدرها  489مليون لاير سعودي
كما فى  31ديسمبر 2020م.


وقد أصدر ديوان المظالم ( )147حكما ً لصالح المجموعة تقضي بإلغاء ( )147قرارا ً من قرارات اللجنة وتبلغ القيمة اإلجمالية
للغرامات الملغاة  376مليون لاير سعودي كما فى  31ديسمبر 2020م.



بعض هذه األحكام اإلبتدائية أصبحت نهائية واجبة النفاذ (بعد تأكيدها من محكمة االستئناف) وبلغ مجموع غراماتها الملغاة بحكم
نهائي  376مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.

تعتقد اإلدارة ومجلس اإلدارة أنه بنا ًء على حالة هذه الدعاوى كما في  31ديسمبر  2020قد تم تسجيل مخصصات كافية.
كما أن هناك ( ) 188قضية مقامة من بعض المساهمين ضد المجموعة أمام لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية وال تزال بعض هذه
الدعاوى منظورة أمام اللجنة المختصة .علما ً بأنه قد صدر بشأنها حتى تاريخ 2020/12/31م عدد ( )159قرارات نهائية لصالح الشركة،
ويوجد عدد ( )11قضية تم شطبها و( )4قضايا موقوفة ويوجد عدد ( )2قضيتين تم التنازل عنها ،وال تزال عدد ( )12قضية متداولة.
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شركة إتحاد إتصاالت (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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معلومات قطاعية
إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة مبينة أدناه وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  8القطاعات التشغيلية .يتطلب المعيار الدولي
للتقرير المالي  8تحديد القطاعات التشغيلية استناداً إلى التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل صانع القرارات التشغيلية الرئيسي
للمجموعة والمستخدمة في توزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.
تعمل المجموعة في خط أعمال واحد وهي تقديم خدمات االتصاالت والمنتجات ذات العالقة .معظم إيرادات المجموعة وأرباحها وموجوداتها تتعلق
بعملياتها في المملكة العربية السعودية .القطاعات التشغيلية التي يتم رفعها بإنتظام إلى صانع القرارات التشغيلية الرئيسي في المجموعة هي
المستهلكين واألعمال ووحدة أعمال المشغلين وخدمات التعهيد.

اعتاد صانع القرارات التشغيلية الرئيسي استالم المعلومات التشغيلية األخرى بصفة مجمعة .وهذا هو المقياس الذي يتم تقديمة الي مجلس إدارة
المجموعة ألغراض توزيع الموارد وتقييم أداء القطاع.
 31ديسمبر 2020م
 31ديسمبر 2019م
10,601,098
10,559,305
إيرادات المستهلك
2,021,619
1,607,229
إيرادات األعمال
1,220,385
1,103,028
إيرادات وحدة أعمال المشغلين
203,066
180,412
إيرادات خدمات التعهيد
14,046,168
13,449,974
إجمالي اإليرادات
()5,893,760
()2,802,040
()3,969,613
()14,238
()540,467
2,792,153

إجمالي تكلفة المبيعات
إجمالي مصروفات التشغيل
االستهالك واإلطفاء
خسائر اإلنخفاض فى قيمة الممتلكات والمعدات
إجمالي المصروفات غير التشغيلية
النفقات الرأسمالية
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()5,649,987
()2,853,172
()3,916,802
()63,000
()886,460
2,760,113

أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض السنة الحالية.
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أحداث الحقة
لم تحدث أي أحداث جوهرية بعد تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة والتي قد تؤثر بشكل جوهري على القوائم المالية الموحدة واإلفصاحات ذات
الصلة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
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