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 تقرير المراجع المستقل حول مراجعة القوائم المالية الموحدة 
 نترنت واالتصاالتإلى المساهمين في الشركة العربية لخدمات اال

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
 

 الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة للشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت ("الشركة") والشركات التابعة لها (يشار إليهم 

، وقائمة الربح أو الخسارة م٢٠٢١ديسمبر  ٣١مجتمعتين بـ "المجموعة")، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 
ر الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في والدخل الشامل اآلخ

 ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
 

 ٣١ل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعد
، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي م٢٠٢١ديسمبر 

 ات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واالصدار
 

 أساس الرأي
تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم 

في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة 
سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أننا ألتزمنا 

ا كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليه
 رأينا.

 
 األمور الرئيسة للمراجعة

ان األمور الرئيسة للمراجعة هي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية 
ائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأي المراجع حولها، الموحدة للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقو

 وال نقدم رأياً منفصًال في تلك األمور. وفيما يلي وصف لكل أمر من األمور الرئيسة للمراجعة وكيفية معالجته. 
 
لقد التزمنا بمسؤولياتنا التي تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا، بما في 
ذلك ما يتعلق بهذه األمور. عليه، شملت مراجعتنا القيام بإجراءات صممت للرد على تقويمنا لمخاطر وجود تحريفات جوهرية في 

إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك اإلجراءات المتبعة لمعالجة األمور أدناه، توفر أساًسا لرأينا في  القوائم المالية الموحدة.
المراجعة عن القوائم المالية الموحدة المرفقة. 
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 تقرير المراجع المستقل حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
 واالتصاالتاالنترنت إلى المساهمين في الشركة العربية لخدمات 

 (شركة مساهمة سعودية) (تتمة)
 

 األمور الرئيسة للمراجعة (تتمة)
 

 كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعة

  إثبات اإليرادات

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها، من بين أمور أخرى، ما 
 يلي: 

لدينا الختبار االستعانة بالمتخصصين في تقنية المعلومات  •
مدى فعالية تصميم وتطبيق وتنفيذ ضوابط تقنية المعلومات 

 المرتبطة بدورة اإليرادات.
 

تقييم السياسات المحاسبية للمجموعة، حيث تتعلق بشكل  •
ار الدولي يبما يتوافق مع متطلبات المع محدد بإثبات اإليرادات

 .)١٥رقم ( للتقرير المالي
 

ة من قبل اإلدارة لتحديد مستوى وفيما يتعلق بالضوابط المتبع •
اإليرادات التي سيتم إثباتها، قمنا، على أساس العينة، بإجراء ما 

 يلي: 
توافقها والتزام األداء تحديد  فياإلدارة  تقديراتتقييم  -

مع الشروط واألحكام المنصوص عليها في العقود مع 
 .العمالء

 علي أساس العينة، سعر المعاملة بالعقود المعنية،اختبار  -
 .المبرمة مع العمالء

سعر المعاملة على التزام توزيع في اإلدارة  تقديراتتقييم  -
 .األداء المحدد

توقيت إثبات اإليرادات، فيما  فياإلدارة  تقديراتتقييم  -
 ". خالل فترة" أو "في وقت محددإذا كانت "

 
ذات عالقة، باإلضافة إلى  جهاتبالنسبة لإليرادات مع ال •

إجراءات المراجعة المذكورة أعاله، قمنا بتقييم العملية المتبعة 
اإليرادات  عن تقريروال تسجيلومن قبل المجموعة عند تحديد 

 من الجهات ذات العالقة.
 

تقييم مدى كفاية اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالية  •
  الموحدة.

تشتمل اإليرادات بصورة رئيسية على: خدمات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت األساسية، وخدمات تقنية المعلومات 

بإجمالي والخدمات التشغيلية المدارة، والخدمات الرقمية 
ديسمبر  ٣١مليار ريال سعودي للسنة المنتهية في  ٧٫٨قدره 

للسنة عالقة  ذات جهات. كما تعد اإليرادات من الم٢٠٢١
 مقارنة بإجمالي اإليرادات.  جوهرية

لقد اعتبرنا هذا األمر من االمور الرئيسة للمراجعة نظًرا 
للتقديرات واألحكام المتعلقة بتطبيق إثبات اإليرادات وفًقا 

). إضافة إلى ذلك، هناك بعض ١٥للمعيار الدولي للتقرير المالي (
المخاطر المرتبطة باإليرادات، والتي تتعلق بصورة رئيسية 

ات وعقود العمالء طويلة باستخدام تطبيقات تقنية المعلوم
األجل، ولها تأثير جوهري على مدى دقة إثبات اإليرادات 

 وتسجيلها. 

) حول السياسة المحاسبية ٣يرجى الرجوع إلى اإليضاح (
) حول ٢٩) و(٥المتعلقة بإثبات اإليرادات، واإليضاحين (

 اإلفصاحات ذات العالقة.

 
  



 
 

 
 

 

 

 

 المالية الموحدة تقرير المراجع المستقل حول مراجعة القوائم
 إلى المساهمين في الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت

 (شركة مساهمة سعودية) (تتمة)
 

 األمور الرئيسة للمراجعة (تتمة)
 

 كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعة

  المدينونمخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن 

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها، من بين أمور أخرى، ما 
 يلي: 

الحصول على فهم لإلجراءات المستخدمة من قبل اإلدارة عند  •
 . ونتحديد مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن المدين

 
 نموذج سابتحاتقييم االفتراضات الهامة المستخدمة في  •

خسائر االئتمان المتوقعة مثل: العوامل المستقبلية (التي 
تعكس أثر األحداث المستقبلية) ومتغيرات االقتصاد الكلي التي 

 يتم استخدامها لتحديد مخصص خسائر االئتمان المتوقعة. 
 

 اختبار اكتمال وصحة احتساب نموذج خسائر االئتمان المتوقعة.  •
 

بل المجموعة فيما يتعلق تقييم االفتراضات المستخدمة من ق •
بتحديد مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لفئات معينة من 

 العمالء.  
 

ساب المنفذ من قبل اإلدارة تحاختبار، على أساس العينة، اال •
الفئة من بشأن مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لهؤالء 

 العمالء. 
 

القوائم تقييم مدى كفاية اإلفصاحات ذات العالقة المدرجة في  •
 المالية الموحدة.

بالمجموعة  المدينون، بلغ رصيد م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
مليار ريال سعودي، جنب مقابلها مخصص انخفاض في  ٣٫٣

 مليون ريال سعودي.  ٢٩٠القيمة قدره 

تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم 
. قامت اإلدارة مدينونللتأكد من وجود انخفاض في قيمة ال

 مخصصالبتطبيق طريقة خسائر االئتمان المتوقعة لتحديد 
خسائر االنخفاض في القيمة. عالوة على ذلك، تقوم ب تعلقالم

المجموعة بإجراء تقييم بناًء على سياسة محددة لفئات 
 معينة من العمالء. 

يعتمد تحديد مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن 
عض االفتراضات المتعلقة بصورة رئيسية على ب ونالمدين

 دارةبمخاطر التعثر ومعدالت الخسائر المتوقعة. تقوم اال
بتطبيق األحكام عند إجراء هذه االفتراضات وتحديد 
المدخالت الحتساب خسائر االنخفاض في القيمة وذلك بناًء 
على الخبرة السابقة للمجموعة والظروف السائدة في السوق 

 لتقديرات المستقبلية. باإلضافة إلى ا

لقد اعتبرنا هذا األمر من االمور الرئيسة للمراجعة نظًرا 
لمستوى األحكام المطبق والتقديرات التي تم إجراؤها عند 
تطبيق طريقة خسائر االئتمان المتوقعة وتقييم مخصص 

 خسائر االئتمان المتوقعة. 

) حول السياسات ٤) و(٣يرجى الرجوع إلى اإليضاحين (
اسبية واألحكام الهامة المتعلقة بمخصص االنخفاض المح

) بشأن اإلفصاحات ذات ١٢في قيمة الذمم المدينة واإليضاح (
 العالقة.

 
  



 
 

 
 

 

 

 

 تقرير المراجع المستقل حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
 إلى المساهمين في الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت

 (تتمة)(شركة مساهمة سعودية) 
 

  م٢٠٢١المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 
، بخالف القوائم المالية الموحدة وتقرير م٢٠٢١تشتمل المعلومات األخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 

مراجع الحسابات حولها. إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى في تقريرها السنوي. ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي 
 متوفر لنا بعد تاريخ تقرير مراجع الحسابات. م٢٠٢١للمجموعة لعام 

 
 لموحدة تلك المعلومات األخرى، ولن ُنبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي حولها. ال يغطي رأينا حول القوائم المالية ا

 
وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عند توفرها، وعند 

ألخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع القيام بذلك يتم األخذ في الحسبان ما إذا كانت المعلومات ا
 المعرفة التي حصلنا عليها خالل المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

 
ألمر للمكلفين ، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، فإننا نكون مطالبين باإلبالغ عن ام٢٠٢١وعندما نقرأ التقرير السنوي للمجموعة لعام 

 بالحوكمة.
 

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم الموحدة المالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 

األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وأحكام نظام المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات 
الشركات والنظام األساسي للشركة، وعن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريٍف 

 جوهري ناتج عن غش أو خطأ.
 

دارة مسؤولة عن تقويم مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإل
االستمرارية واإلفصاح، حسبما هو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية، وتطبيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة، ما لم 

 يس هناك خيار مالئم بخالف ذلك.تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ل
 

 إن المكلفين بالحوكمة أي لجنة المراجعة، مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في المجموعة.
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
الموحدة ككل خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية 

ة أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً على أن المراجع
ية ستكشف دائماً عن تحريٍف جوهري التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعود

موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وُتَعد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها 
 ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة.

 
عة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ وكجزء من المراج

 على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. كما نقوم بـ:
 

 تحديد وتقويم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم •
وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا. ويعد 
خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير 

 جراءات الرقابة الداخلية.أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إل
  













  لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لهاالشركة العربية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

١٠ 

 األنشطة -١
 

الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت ("الشركة")، هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية 
م).  يقع المكتب المسجل للشركة في الرياض، ٢٠٠٣يناير  ١١هـ (الموافق ١٤٢٣ذي القعدة  ٨وتاريخ  ١٠١٠١٨٣٤٨٢بالسجل التجاري رقم 

من القانوني كيانها  ، قامت الشركة بتغييرم٢٠٢٠، المملكة العربية السعودية.  خالل شهر ديسمبر ١١٣٧٢ ، الرياض٥٠شارع العليا، ص.ب 
، أكملت الشركة طرحها العام األولي م٢٠٢١إلى شركة مساهمة سعودية، وخالل شهر سبتمبر  محدودةمساهمة سعودية شركة 

 ).  ٢٥(إيضاح  م٢٠٢١سبتمبر ٣٠األسهم في تداول  وتم
 

ومستلزماتها وتركيب وصيانة األجهزة األمنية  الكمبيوتر واالتصاالت وأسالكيتمثل نشاط الشركة في تمديد وتركيب شبكات 
 والخدمات االستشارية لإلدارة العليا وإدارة المعاهد ومراكز التدريب.

 
 لدى الشركة الفروع التالية إلدارة العمليات في المناطق األخرى من المملكة:

 
 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة: 

 
 نسبة الملكية %  
 

 التابعةالشركات 
 ديسمبر  ٣١ بلد التأسيس

 م٢٠٢١
ديسمبر  ٣١

 م٢٠٢٠
    
 شركة االتصاالت السعودية حلول لتكنولوجيا المعلومات  -أ

 %١٠٠ %١٠٠ مصر (شركة شخص واحد)

المملكة العربية  التقنية للخدمات التجارية شركة سند -ب
 ال يوجد %١٠٠ السعودية

 
شركة االتصاالت السعودية حلول لتكنولوجيا المعلومات (شركة شخص واحد) هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة  )أ

 ٧٠،٠٠٠) برأس مال ٢٠١٩يناير  ١٥هـ (الموافق ١٤٤٠جمادى األول  ٩بتاريخ  ١٣٠١٣٥في القاهرة، مصر بموجب السجل التجاري رقم 
دوالر أمريكي للسهم وهي مملوكة  ٧٠سهم بقيمة اسمية قدرها  ١٠٠٠بعة دوالر أمريكي مدفوع نقداً.  لدى الشركة التا

بالكامل للشركة.  تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة التابعة في تكنولوجيا المعلومات وصناعة االتصاالت بما في ذلك 
، وتطوير مراكز البيانات، األنشطة الصناعية في التصميم بما في ذلك التصميم في أنظمة الكمبيوتر، وتطوير اإللكترونيات

وتطوير البرمجيات والتعلم اإللكتروني، وتحليل البيانات، وإدارة البيانات، وخدمات االتصاالت واإلنترنت، وإنتاج المحتويات 
 اإللكترونية، تكامل النظام، خدمات التدريب واالستعانة بمصادر خارجية، إنتاج البرمجيات.  

 
المملكة  الرياض،جارية (شركة شخص واحد) هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في شركة سند التقنية للخدمات الت )ب

) م٢٠٢١ديسمبر  ٢٢هـ (الموافق ١٤٤٣جمادى األول  ١٨بتاريخ  ١٠١٠٧٦٦٧٥٢العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 
ريال سعودي للسهم وهي  ١٠ة قدرها سهم بقيمة اسمي ٥٠٠٬٠٠٠مليون ريال سعودي. لدى الشركة التابعة  ٥برأس مال قدره 

والبحث عن  عامة،مملوكة بالكامل للشركة. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة التابعة في تقديم خدمات إدارية ودعم 
 موظفين للتوظيف إما عن طريق التوجيه أو االختبارات ووكاالت التوظيف المؤقتة ألنشطة األفراد السعوديين. 

 
التابعة (ُيشار إليها معاً بـ "المجموعة") هي شركة االتصاالت السعودية. اتإن الجهة المسيطرة المباشرة والنهائية للشركة والشرك

 الموقع التاريخ رقم السجل الفرعاسم 
 الرياض هـ ٢٠/٠٩/١٤٣١ ١٠١٠٢٩٤١٣٧ الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت
 الرياض هـ٠٤/١٢/١٤٣٧ ١٠١٠٤٦٤٠٢٠ الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت

 الرياض هـ٠٣/٠٦/١٤٤٣ ١٠١٠٧٧١١١٥ مركز حلول الرائدة للتدريب 
 الخبر هـ ١٥/٠٧/١٤٣٥ ٢٠٥١٠٥٧٥٥٣ لخدمات االنترنت واالتصاالتالشركة العربية 

 الجبيل هـ١٥/٠٧/١٤٣٥ ٢٠٥٥٠٢٢٦٠٤ الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت
 جدة هـ١٥/٠٧/١٤٣٥ ٤٠٣٠٢٧١٠٣٠ الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت



  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

١١ 

 
 أسس اإلعداد  -٢
 

 التغير في الشكل القانوني
، فقد م٢٠٢١ديسمبر  ٣١إلى  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١على الرغم أن الفترة المالية األولى للشركة (بعد تحولها إلى شركة مساهمة) تبدأ من 

 ، والتي تعكس سنتها المحاسبية.م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١أعدت الشركة قوائمها المالية الموحدة للسنة المنتهية 
 

 بيان االلتزام
تم اعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير 

إليها مجتمعة بـ"المعايير الدولية للتقرير المالي  (يشارواإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 
 في المملكة العربية السعودية").المعتمدة 

 
 تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة بناًء على ما يلي:

 )٣السياسات المحاسبية الهامة المبينة في اإليضاح (• 
 ) ٤التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة المفصح عنها في اإليضاح (• 

 

 السياسات المحاسبية الهامة -٣
 

 بياًنا بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة:فيما يلي 
 

 أسس القياس والعملة الوظيفية
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء قياس استثمارات األسهم بالقيمة العادلة من خالل 

 .الشامل اآلخر. كما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة المشار إليها أدناهالدخل 
 

 المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة. القوائمتم عرض هذه 
 

 أسس توحيد القوائم المالية 
كما هو مبين في  والشركات التابعة لهامليات الشركة تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج ع

 ).١االيضاح (
 

إن الشركات التابعة هي المنشآت الخاضعة لسيطرة المجموعة. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لديها 
حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها، ولديها المقدرة في التأثير على العوائد من خالل ممارسة 

 ر فيها. سلطاتها على الشركة المستثم
 

 وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:
السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات العالقة  •

 بالشركة المستثمر فيها).
 لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها.التعرض لمخاطر، أو  •

 
وبوجه عام، هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييداً لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى المجموعة أقل من 

فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر 
 المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:

 الترتيب التعاقدي (الترتيبات التعاقدية) مع أصحاب حقوق التصويت لآلخرين في الشركة المستثمر فيها. •
 لترتيبات التعاقدية األخرى.الحقوق الناتجة عن ا •
 حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة. •

 
تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير 

الثالثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند سيطرة المجموعة على  الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد من عناصر السيطرة
الشركة التابعة ويتم التوقف عند تخلي المجموعة عن ممارسة مثل هذه السيطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف 

من تاريخ انتقال السيطرة إلى الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً 
المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة. وعند الضرورة، يتم اجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة 
كي تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك 
حقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم 

 المالية.
يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. وفي حالة فقدت المجموعة 

ة غير المسيطرة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها تتوقف عن اثبات الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات وحقوق الملكي
ي والبنود األخرى لحقوق الملكية، بينما يتم إثبات كافة األرباح أو الخسائر الناتجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. ويتم إثبات أ

استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.



  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

١٢ 

 
 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) -٣
 

 اإليرادات
 

 خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األساسية 
 

 خدمات تكامل األنظمة
تمثل إيرادات تكامل النظام اإليرادات الناتجة عن تثبيت شبكة جديدة (األجهزة والبرامج) أو تحسين شبكة العمالء الحالية باإلضافة 

السلع والخدمات  إنامج والتثبيت في التزام أداء واحد حيث إلى التأهب لتقديم حلول صيانة ودعم وتدريب.  يتم تجميع األجهزة والبر
ليست متميزة في سياق العقد ألنها غير قابلة للتعريف بشكل منفصل عن التعهدات األخرى الواردة في العقد. سيتم توزيع سعر 

 المعاملة على كل التزام من التزامات األداء على أساس أسعار البيع المستقلة.
 

 التي تكون فيها التزامات األداء غير قابلة للمالحظة مباشرة، فإنه يتم تقديرها بناًء على التكلفة المتوقعة زائد الهامش. أما في الحاالت
 

تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات المتعلقة باألجهزة والبرامج التي تم تركيبها باإلضافة إلى خدمات التصميم والخدمات المهنية على 
 باستخدام طريقة المدخالت.مدى فترة زمنية 

 
 يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن خدمات الدعم والصيانة في نقطة زمنية عند انتقال الحق بالمتعلق بالخدمات إلى العميل.

 
 يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن التدريب على مدى فترة زمنية باستخدام طريقة المدخالت.

 
محدودة، وتتم المحاسبة عنها كالتزام أداء يتم الوفاء به في نقطة زمنية يتم فيها منح تقوم المجموعة بمنح تراخيص دائمة و

الترخيص إلى العميل.  وتعتبر التراخيص وخدمات الدعم وعمليات الترقية التزامات أداء منفصلة.  تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات 
لة بيع تراخيص البرامج مع األجهزة، تتم المحاسبة عن األجهزة والبرامج عند انتقال السيطرة إلى العميل/ المستخدم النهائي. وفي حا

 كالتزام أداء واحد وسيتم إثبات اإليرادات الناتجة من التزام األداء الواحد وفًقا للمعالجة المتعلقة باألجهزة. 
 

 خدمات االتصاالت واإلنترنت
ة عن بيع خدمات الوصول إلى اإلنترنت المخصصة وخدمات البيانات.  إذا تم تمثل إيرادات خدمات االتصاالت واإلنترنت اإليرادات الناتج

توفير خدمات االتصاالت واإلنترنت كجزء من عقد الباقات، فسيتم تخصيص االعتبار بين المنتجات والخدمات المنفصلة في حزمة على 
زامات األداء غير قابلة للمالحظة مباشرة، فإنه يتم تقديرها أساس أسعار البيع المستقلة الخاصة بها. أما في الحاالت التي تكون فيها الت

بناًء على التكلفة المتوقعة زائد الهامش. تقوم المجموعة بإثبات إيرادات هذه الخدمات حين قيام العميل باالستفادة من هذه 
 الخدمات على مدى الفترة بناًء على الوقت المنقضي. (بالتزامن مع الفوترة).

 
 المعلومات والخدمات التشغيلية المدارةخدمات تقنية 

 
 خدمات االستعانة بمصادر خارجية

تقوم المجموعة بتقديم خدمات من مصادر خارجية، والتي تشتمل بصورة رئيسية على خدمات األيدي العاملة أو خدمات األيدي 
وز للعميل أن يطلب من المجموعة أيًضا تسليم العاملة المدارة أو دعم الحلول. عالوة على ذلك، في حالة خدمات األيدي العاملة، يج

 بعض معدات األجهزة. 
 

بصورة منفصلة في عقد االستعانة بمصادر خارجية (وذلك فقد في حالة خدمات القوى العاملة) ويتم تعتبر األجهزة بند محدد 
المحاسبة عنها كالتزام أداء مستقل وسيتم توزيع سعر المعاملة لكل التزام أداء بناء على أسعار البيع المستقلة. أما في الحاالت التي 

ة مباشرة، فإنه يتم تقديرها بناًء على التكلفة المتوقعة زائد الهامش. يتم إثبات إيرادات تكون فيها التزامات األداء غير قابلة للمالحظ
خدمات القوى العاملة على مدى الزمن ويتم إثبات األجهزة عند نقطة من الزمن عند تسليم األجهزة.



  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

١٣  

 
 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) -٣
 

 اإليرادات (تتمة)
 

 (تتمة) والخدمات التشغيلية المدارةخدمات تقنية المعلومات 
 

 الخدمات المدارة
تشمل اإليرادات من الخدمة المدارة خدمة جهاز التوجيه الُمدار وخدمة الشبكة المحلية المدارة وخدمة الواي فاي المدارة والخدمات 

 المماثلة األخرى.
 

 كانت مميزة. تقوم المجموعة بالمحاسبة عن السلع والخدمات الفردية بصورة منفصلة إذا
 

وإدارة هذه األجهزة وتقديم خدمات الدعم الفني ذات العالقة،  هتمثل إيرادات الخدمات المدارة اإليرادات الناتجة عن بيع أجهزة التوجي
 ويتم إثباتها وفًقا لطبيعة الخدمة وعند تحويل السيطرة إلى العميل (على مدى الزمن أو نقطة من الزمن):

                                                        
 األجهزة: عند نقطة زمنية والخدمات الخدمات المدارة والدعم الفني: على مدى الزمن.

وفي حالة تقديم الخدمات المدارة كجزء من عقد الباقات، فسيتم تخصيص االعتبار بين المنتجات والخدمات المنفصلة في حزمة على 
 الخاصة بها.أساس أسعار البيع المستقلة 

 
 الخدمات الرقمية

 
 الخدمات الرقمية

 تشمل إيرادات الخدمة الرقمية خدمات التحكم في األسطول، والهاتف المتنقل، وخدمات البيانات الكبيرة وخدمات مماثلة أخرى.
 

 ومميزة في سياق العقد.تقوم المجموعة بالمحاسبة عن السلع والخدمات الفردية كالتزام أداء منفصل إذا كانت قابلة للتمييز، 
إثباتها  المضافة ويتمتمثل إيرادات الخدمات الرقمية اإليرادات الناتجة عن بيع األجهزة (األجهزة) وخدمة التطبيقات وخدمة القيمة 

 .وفًقا لطبيعة خدمة األجهزة: عند نقطة من الزمن وأما بالنسبة لخدمة التطبيقات وخدمة القيمة المضافة: على مدى الزمن
 

 خدمات األمن السيبراني
 تمثل إيرادات األمن السيبراني اإليرادات الناتجة عن توفير منتجات وخدمات األمن لشبكات العمالء أو خدمات األمن األخرى. 

 
سياق  في حالة المشاريع، يتم تجميع األجهزة والبرامج والتركيب في التزام أداء واحد وذلك ألن السلع والخدمات غير قابلة للتمييز في

 العقد.
 

ويشتمل عقد تكامل الخدمات في بعض األحيان على مخرجات متعددة مثل حلول التدريب والصيانة والدعم.  وفي هذه الحالة، يتم 
توزيع سعر المعاملة على كل التزام من التزامات األداء على أساس أسعار البيع المستقلة.  أما في الحاالت التي تكون فيها التزامات 

 اإليرادات وفًقاالحظة مباشرة، فإنه يتم تقديرها بناًء على التكلفة المتوقعة زائد الهامش. تقوم المجموعة بإثبات األداء غير قابلة للم
لطبيعة هذه الخدمات الناتجة وعند انتقال السيطرة إلى العميل (على مدى الزمن أو عند نقطة من الزمن).
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 (تتمة)اإليرادات 
 

 الخدمات الرقمية (تتمة)
 الخدمات السحابية ومركز البيانات

 تمثل إيرادات خدمات السحابة ومركز البيانات الخدمات التي تتم استضافتها في السوق، وتقع بوجه عام ضمن الخيارين التاليين:
 
 منتجات السحابة الجاهزة أو المعدة حسب الطلب الخاصة بالمجموعة: -أ

تمثل منتجات السحابة المسؤولية الرئيسية للشركة وبعض بموفري خدمات السحابة األخرين. تعمل المجموعة كأصيل في هذا 
 الترتيب ألنها تقوم بالسيطرة على الخدمة السحابية المعنية قبل تحويلها إلى العميل النهائي. 

 
 المنتجات السحابة الخاصة بموفري خدمات السحابة الخارجيين:  -ب

قع على عاتق موفري خدمات السحابة الخارجيين المسؤولية بصورة رئيسية عن تقديم الخدمات للعمالء لقاء التعهدات بتقديم ي
خدمات السحابة أو البرامج أو الحلول المقدمة على شكل عروض مجمعة في أماكن عمل العمالء.  ال تحصل المجموعة على حق 

انتقالها إلى العميل النهائي.  تلتزم المجموعة بتقديم منصات السحابة إلى موفري خدمات السيطرة المتعلقة بخدمات السحابة قبل 
السحابة الخارجيين في عقد خدمات االستضافة لكل شهر باإلضافة إلى العوض المتغير الذي يمثل التزام أداء منفصل وعليه، تعمل 

 المجموعة كوكيل في هذا الترتيب.
 

 ي:يتم إثبات اإليرادات كما يل
يتم إثبات اإليرادات على فترة زمنية قد تكون قد انقضت أو طريقة المخرجات  -المنتجات السحابية المحددة مسبًقا والمخصصة  •

 القائمة على االستخدام على أساس الحزم المقدمة.
عند انتقال السيطرة على تتحقق اإليرادات من مبيعات األجهزة عند نقطة من الزمن وذلك  -األجهزة ("الوظائف اإلضافية")  •

 األجهزة إلى العميل.
 

وفي الحاالت التي يتم فيها تقديم خدمات السحابة ومراكز البيانات كجزء من عقود مقدمة على شكل عروض مجمعة، يتم توزيع 
 العوض بين المنتجات والخدمات المنفصلة على شكل عروض مجمعة على أساس أسعار بيعها المستقلة. 

 
المجموعة بتحميل رسوم على العمالء لقاء بعض أنشطة التفعيل والتي تعتبر قابلة للتمييز بطبيعتها. وعليه يتم إثبات اإليرادات تقوم 

 الناتجة من هذه الخدمة عند تقديم السلع أو الخدمات المتعلقة بها إلى العميل.
 

 االعتبارات األخرى

 تكاليف العقود •
قد تقوم المجموعة بتكبد تكاليف للوفاء بالعقد قبل تقديم السلع أو الخدمات إلى العميل. تتم رسملة هذه التكاليف عندما تتعلق 
هذه التكاليف مباشرة بالعقد أو العقد المتوقع، وعندما تولد الموارد المستخدمة في الوفاء بالعقد وعندما يكون من المتوقع 

عة بإطفاء هذه التكاليف وفق أسس منهجية تتماشى مع انتقال السلع أو الخدمات إلى العميل. وتتم استردادها.  تقوم المجمو
 مراجعتها بشكل دوري لتحديد انخفاض القيمة. 

 األعمال تحت التنفيذ •
اء عند تكبدها حيث يتم انتقال السيطرة على يتم إثبات األعمال تحت التنفيذ المتعلقة بالتزام أداء العمل اإلضافي عادة كتكاليف وف

األعمال تحت التنفيذ إلى العميل في الوقت الذي يتم فيه حدوثها وليس على فترات متباعدة.  ومع ذلك، يتم إثبات البضاعة المتعلقة 
بدعم العديد من العقود التي تتضمن استخداما بديال كأصل حتى يتم تخصيصها إلى عقد محدد. 
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 اإليرادات (تتمة)

 موجودات ومطلوبات العقود •
)، عند قيام أحد طرفي العقد باألداء، يتعين على المنشأة عرض العقد في قائمة المركز المالي ١٥طبًقا المعيار الدولي للتقرير المالي (

 بين أداء المنشأة وقيام العميل بالسداد.الموحدة كموجودات عقود أو مطلوبات عقود استناًدا إلى العالقة 

 اعتبارات األصيل مقابل الوكيل •
قامت المجموعة بإجراء تقويم للترتيبات الخاصة بها لتحديد ما إذا كانت تعمل كأصيل، وتقوم بإثبات اإليرادات على أساس إجمالي، 

تي تقوم فيها المجموعة بأنشطة متعلقة بالوكالة وفًقا أو تعمل كوكيل، وتقوم بإثبات اإليرادات على أساس الصافي. وفي الحاالت ال
 لعقد بموجبه يستلم العميل النهائي إدارة المشروع ودعم التنسيق، تقوم المجموعة فقط بإثبات صافي دخل العمولة.

 العوض المتغير •
الذي تستحقه المجموعة مقابل  إذا كان العوض المتعهد به في العقد يتضمن مبلغاً متغيراً، تقوم المجموعة بتقدير مبلغ العوض

 تحويل البضاعة أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل. 
 
 
 

 األدوات المالية –) ٩المعيار الدولي للتقرير المالي (
 إن األداة المالية هي عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

 
 الموجودات المالية  )١

يتوقف تصنيف الموجودات المالية على نموذج األعمال الخاص بالمجموعة إلدارة موجوداتها المالية والشروط التعاقدية للتدفقات 
 النقدية. تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية كما يلي:

 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، أو •
 المقاسة بالقيمة العادلة الموجودات المالية •

سيتم إثبات مكاسب أو خسائر الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة أما من خالل قائمة الربح أو الخسارة أو قائمة الدخل الشامل 
 اآلخر الموحدة.

 
 القياس األولي

إثبات تكاليف معامالت الموجودات المالية  تقاس الموجودات المالية، في األصل، بالقيمة العادلة لها، زائداً تكاليف المعامالت. ويتم
 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها. 

يتم النظر في الموجودات المالية، التي تتضمن مشتقات مدمجة، بالكامل عند تحديد ما إذا كانت تدفقاتها النقدية تفي بمتطلبات 
 على أنها تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة.اثباتها 

 
 القياس الالحق

 أدوات الدين 
 تقوم المجموعة بإثبات ثالث فئات تصنيف لقياس أدوات الدين الخاصة بها الحًقا بـ:

 التكلفة المطفأة •
فيها التدفقات النقدية فقط دفعات من يتم قياس الموجودات المالية المقتناه لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي تمثل 

حًقا المبلغ األصلي والعمولة، بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن االستثمار في أدوات الدين، التي يتم قياسها ال
لتوقف عن إثبات األصل أو انخفاض بالتكلفة المطفأة وال تعتبر جزًءا من أداة التغطية، ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند ا

 قيمته. يدرج دخل العمولة من هذه الموجودات المالية ضمن إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.
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 األدوات المالية (تتمة) – )٩(المعيار الدولي للتقرير المالي 
 
 

 أدوات حقوق الملكية
تقوم المجموعة بقياس كافة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة وعرض التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات 

االستثمارات في قائمة الربح أو  في أدوات حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخر. يتم االستمرار في إثبات توزيعات األرباح من تلك
الخسارة المعدة لغرض خاص كإيرادات أخرى عند اإلقرار بأحقية المجموعة في استالم تلك التوزيعات. لن يكون هناك إعادة تصنيف 

 الحق للتغيرات في القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة.
 

 التوقف عن اإلثبات 
 أو جزء من أصل مالي عند: يتم التوقف عن إثبات أصل مالي

 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل، أو •
قيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى  •

 طرف آخر دون أي تأخير وفق ترتيبات "فورية" وإذا ما: 
 لمجموعة بتحويل معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل، أو قامت ا )أ(
لم تقم المجموعة بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة  )ب(

 على األصل.
 

  نخفاض في القيمةاال
 بالتكلفة المحاسب عنها المالية الموجودات علي المتعلقة المتوقعة االئتمانية الخسائر بتقييم المجموعة في كل تاريخ تقرير، تقوم

  .المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر



  ابعة لهاالشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات الت
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 األدوات المالية (تتمة)
 
 الموجودات المالية (تتمة) )١

 

 على مدى العمرالمتوقعة  االئتمانية الخسائر
يتعين على المجموعة دائًما قياس مخصص الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر للذمم المدينة 

،  ١٥العقد (اإليرادات غير المفوترة) التي تنتج عن المعامالت التي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية و موجودات التجارية 
على عنصر تمويلي هام.والتي ال تحتوي   

 
وبالنسبة ألدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه ال يتم اإلفصاح عن خسائر االنخفاض 

أو يتم إثبات أرباح , و في القيمة (وعكس قيد خسائر االنخفاض في القيمة) بصورة مستقلة عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة
 خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 

 
وبالنسبة للذمم المدينة التجارية فقط، تقوم المجموعة بإثبات خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية وفقاً للطريقة 

ر المتوقعة من المجموعة تتبع التغيرات في مخاطر االئتمان، وبدًال من ذلك، المبسطة. ال تتطلب الطريقة المبسطة إلثبات الخسائ
تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسائر بناء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد كل قوائم مالية منذ تاريخ 

 اثبات الذمم المدينة التجارية.
 

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية على مؤشرات توحي بأن المدينين أو مجموعة من يشتمل الدليل الموضوعي على وقوع 
المدينين تعاني من صعوبات مالية هامة أو إخفاق أو تأخير في سداد العموالت أو أصل المبلغ أو احتمال اإلفالس أو حاالت إعادة 

وعندما تشير البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود المستحق  مطالبة بالرصيدالو يشارك الفريق القانوني في  هيكلة مالية أخرى،
انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثل التغيرات في الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت التعثر في 

 السداد. 
 

لتعاقدية المستحقة للمجموعة بموجب العقد، تقاس خسائر االئتمان المتوقعة بالفرق في القيمة الحالية للتدفقات النقدية ا
والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها. تقوم المجموعة بتقويم كافة المعلومات المتوفرة، بما في ذلك حالة التأخر عن 

سائر االئتمان المتوقعة السداد ودرجات التصنيف االئتماني ووجود تأمين طرف ثالث وعوامل االقتصاد الكلي المستقبلية عند قياس خ
 المصاحبة لموجوداتها المقيدة بالتكلفة المطفأة.

تقوم المجموعة بقياس خسائر االئتمان المتوقعة من خالل النظر في مخاطر التعثر على مدى فترة العقد، وإدراج المعلومات 
 المستقبلية في قياسها.
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 األدوات المالية (تتمة)
 

 ) المطلوبات المالية٢
 األثبات األولي والقياس

 تصنف المطلوبات المالية ضمن إحدى الفئتين التاليتين:
 المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، و  •
 المطلوبات المالية األخرى المقاسة الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.  •

 
 ة العادلة من خالل الربح أو الخسارة لها فئات فرعية:إن فئة المطلوبات المالية المدرجة بالقيم

المخصصة: مطلوبات مالية مخصصة من قبل المنشأة كمطلوبات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة عند اإلثبات  •
 األولي، و

لمتعلق باألوراق المالية المقترضة مقتناة ألغراض المتاجرة: مطلوبات مالية مصنفة كمقتناة ألغراض المتاجرة، مثل االلتزام ا •
في عملية بيع قصيرة، والتي يجب إعادتها في المستقبل. تتضمن هذه الفئة أيضا األدوات المالية المشتقة المبرمة من قبل 
المجموعة والتي لم يتم تصنيفها كأدوات تغطية مخاطر. كما تصنف المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالية األخرى المنفصلة 

 كـ "مقتناه ألغراض المتاجرة" مالم يتم تخصيصها كأدوات تغطية مخاطر فعالة.
 

يتم، في األصل، إثبات كافة المطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام وااللتزامات التعاقدية ألداه مالية ما. يتم 
والذمم الدائنة، يتم إظهارها بقيمة المتحصالت المستلمة بعد  تسجيل كافة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة. وبالنسبة للقروض

 خصم تكاليف المعامالت المتعلقة بها مباشرًة.
 

 القياس الالحق
يستمر تسجيل المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة، وإظهار التغيرات في قائمة 

 موحدة.الربح أو الخسارة ال
 

 بالنسبة للمطلوبات المالية األخرى، بما في ذلك القروض، بعد اإلثبات األولي لها، فإنه يتم قياسها الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام
طريقة معدل العمولة الفعلي. يتم إثبات األرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند التوقف عن إثبات المطلوبات 

 ل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلي. وكذلك من خال
 

تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءا ال يتجزأ 
ويل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل من طريقة معدل العمولة الفعلي. ويدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكاليف تم

اآلخر الموحدة.



  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

١٩ 

 
 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) -٣
 

 األدوات المالية (تتمة)
 

 المطلوبات المالية (تتمة) ) ٢
 

 الدائنون التجاريون واآلخرون
الفترة المالية والتي لم يتم دفعها. ويتم إثباتها، تمثل هذه المبالغ التزامات مقابل بضاعة أو خدمات مقدمة إلى المجموعة قبل نهاية 

 في األصل، بالقيمة العادلة، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.
 

 عقود الضمانات المالية
ت بالقيمة العادلة بعد تعديلها يتم اثبات عقود الضمانات المالية كمطلوبات مالية وقت إصدار الضمان. يتم في األصل قياس المطلوبا

بتكاليف المعامالت المتعلقة مباشرًة بإصدار الضمان. يتم تحديد القيمة العادلة للضمان المالي بالقيمة الحالية للفرق في صافي 
مقدر الذي التدفقات النقدية بين الدفعات التعاقدية بموجب أداة الدين والدفعات التي ستكون مطلوبة دون الضمان، أو المبلغ ال

 سيكون من المفترض دفعه إلى طرف ثالث لقاء االلتزام المتعهد به.
 

يتم تقديم الضمانات بال تعويض في حالة الضمانات المتعلقة بالقروض أو الذمم الدائنة األخرى للشركات الزميلة، يتم المحاسبة عن 
 القيم العادلة كمساهمات ويتم إثباتها كجزء من تكلفة االستثمار.

 
 توقف عن اإلثباتال

يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام أو إلغائه. وفي حالة تبديل المطلوبات المالية الحالية بأخرى من نفس 
ن الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف ع

اثبات المطلوبات األصلية واثبات مطلوبات جديدة. يتم إثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل 
 الشامل اآلخر الموحدة.

 
 مقاصة األدوات المالية

الموحدة فقط عند وجود حق نظامي تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي 
ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وسداد 

  المطلوبات في آن واحد.
 

 العمالت األجنبية
يتم إثبات المعامالت التي تتم بعمالت غير العملة الوظيفية للشركة (العمالت األجنبية) والمسجلة بالريال السعودي بأسعار التحويل 

النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة  تحويل البنودالسائدة بتاريخ المعامالت. وفي نهاية كل فترة مالية، يعاد 
أجنبية.  يتم إثبات فروقات  التاريخية بعملةلتاريخ. ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها وفًقا للتكلفة في ذلك ا

التحويل عن البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة في السنة التي تنشأ فيها.



  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٢٠ 

 
 مة)السياسات المحاسبية الهامة (تت -٣
 

 تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة
 

تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة كمتداولة/ غير متداولة. تصنف الموجودات 
 كمتداولة وذلك:

 
 عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية، •
 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة، •
 عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو •
عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن  •

 اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية.
 لمجموعة بتصنيف كافة الموجودات األخرى التي لم تستوفي الشروط الواردة أعاله كموجودات غير متداولة.تقوم ا

 
 تصنف المطلوبات كمتداولة وذلك:

 
 عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية، •
 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة، •
 شهراً بعد الفترة المالية، أوعندما تستحق السداد خالل اثني عشر  •
 عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية. •

 
 قياس القيمة العادلة

نظامية تتم القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة 
بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد 

 تمت إما:
 
 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو •
 ات.في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوب  •

 
تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات 

 وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
لة وزيادة استخدام المدخالت تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العاد

 القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 
 

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل 
 وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه 

 
 : األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.  ١المستوى  •
مباشرة أو قابلة للمالحظة بصورة  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  ٢المستوى  •

 غير مباشرة.
 غير قابلة للمالحظة. -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  ٣المستوى  •
 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد 
تم التحويل بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت المستوى  فيما إذا

 األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.
 

اس طبيعة وخصائص ومخاطر ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أس
 الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.

 
  



  الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٢١ 

 
 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) -٣
 

 قياس القيمة العادلة (تتمة)
 

 المصاريف
 

 .بالمجموعةتشتمل مصاريف البيع والتوزيع أساًسا على التكاليف المتكبدة بشأن توزيع وبيع المنتجات والخدمات الخاصة 
 

تشتمل المصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف غير المباشرة التي ال تشكل على وجه التحديد جزًءا من تكلفة المبيعات أو مصاريف 
تطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. يتم التوزيع بين المصاريف البيع والتوزيع وفًقا لم

 العمومية واإلدارية وتكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع، عند الضرورة، وفق أسس ثابتة.
 

 الزكاة
، بدأت الشركة في تقديم إقراراتها الزكوية بصورة منفصلة، ونتيجة لذلك، تقوم بالمحاسبة م٢٠٢١ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 

عن مخصص الزكاة وتسجيله على أساس الوعاء الزكوي للقوائم المالية الخاصة بها، وفًقا لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
خالل الشركة األم ويتم تحديد مخصص الزكاة بناًء على حصة الشركة من  ("الهيئة"). وكان يتم تقديم اإلقرارات الزكوية سابًقا من

 إجمالي زكاة الشركة األم. 
 

 توزيعات األرباح
تقوم الشركة بإثبات توزيعات األرباح على المساهمين في الشركة كمطلوبات وذلك عند الموافقة على التوزيع الجمعية العامة وأن 

الشركة. ووفًقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتم اعتماد توزيعات األرباح عند  التوزيع لم يعد متوقفاً على رغبة
 الموافقة عليها من قبل المساهمين. يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية.

 
 منافع الموظفين

 
 تعويضات نهاية الخدمة

 الخدمة المؤهلة لإلثبات كبرنامج منافع محددة.يوجد لدى المجموعة بصورة رئيسية تعويضات نهاية 
 

 . يمثل التزام التقاعد المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة بتاريخ إعداد القوائم المالية
 

طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم يتم إعادة قياس التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام 
تحديد القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العمولة 

ت العالقة. لسندات الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة التي سيتم دفع المنافع بها، ولها شروط تقارب شروط االلتزامات ذا
وبالنسبة للحاالت التي ال يوجد فيها أسواق عميقة لهذه السندات، تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومية. ونظراً لعدم 
وجود سندات شركات وسندات حكومية كافية في المملكة العربية السعودية من أجل إيجاد معدل خصم موثوق به، فقد تم بدًال 

الخصم على سندات الخزينة األمريكية بعد تعديله بالفروقات بين الواليات المتحدة األمريكية والمملكة من ذلك، استخدام معدل 
 العربية السعودية.

 
يتم احتساب صافي تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزامات المنافع المحددة. يتم إدراج هذه التكلفة في 

 ح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.تكاليف الموظفين في قائمة الرب
 

يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها في بنود الدخل 
ت البرنامج أو تقليصه مباشرًة في الشامل اآلخر. ويتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة عن تعديال

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة كتكاليف خدمات سابقة.



  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٢٢ 

 
 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) -٣

 
 منافع الموظفين (تتمة)

 
 تعويضات نهاية الخدمة (تتمة)

 
يتم إثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بتعويضات نهاية الخدمة وكذلك الزيادة في االلتزام بمعدالت الخصم 

الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. إن أي تغيرات في صافي المطلوبات نتيجة لعمليات المستخدمة مباشرة في قائمة 
 التقويم االكتواري والتغيرات في االفتراضات يتم إدراجها كإعادة قياس في الدخل الشامل اآلخر.

 
 ة إلى السياسة الخاصة بالمجموعة.تأخذ عملية التقويم االكتواري بعين االعتبار أحكام نظام العمل السعودي باإلضاف

 
 منافع التقاعد

تقوم المجموعة بدفع اشتراكات التقاعد لموظفيها السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. وهذا يمثل برنامج 
 االشتراكات المحددة. يتم إثبات المدفوعات كمصاريف عند تكبدها. 

 
 منافع الموظفين قصيرة األجل

إثبات االلتزام الخاص بالمنافع المستحقة للموظفين بشأن األجور والرواتب واإلجازة السنوية واإلجازة المرضية في الفترة التي يتم يتم 
فيها تقديم الخدمة ذات العالقة بالمبلغ غير المخصوم للمنافع المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة. يتم عرض المطلوبات كالتزامات 

 لحالية في قائمة المركز المالي الموحدة.منافع الموظفين ا
يتم قياس االلتزامات المثبتة بشأن منافع الموظفين قصيرة األجل بالمبلغ غير المخصوم للمنافع المتوقع دفعها مقابل الخدمة ذات 

 الصلة.
 

 المدفوعات على أساس السهم
الشركة على مكافآت مسددة على شكل أسهم ضمن برنامج الحوافز الطويل األجل للموظفين،  التنفيذيين فييحصل الموظفين 

حصص الشركة (معامالت مسددة على شكل أدوات حقوق ملكية). يتم  بشأنبموجبها يقوم الموظفون بتقديم الخدمات كعوض 
عادلة لألداة المالية بتاريخ المنح. إن تاريخ المنح تحديد تكلفة المعامالت المسددة على شكل أدوات حقوق ملكية من خالل القيمة ال

بحيث يكون هناك فهم مشترك  األسهم،هو التاريخ الذي يتفق فيه كل من الشــــركة والموظف على اتفاقية الدفع على أســـاس 
روف منافع الموظفين إدراج مصاريف معامالت الدفع على أساس األسهم كجزء من مص األطراف. يتملشروط وأحكام االتفاقية بين 

على مدى فترة الوفاء بالخدمة وشروط األداء (فترة االكتساب)، ويتم تسجيل المبلغ المقابل ضمن االحتياطات األخرى ضمن حقوق 
): معامالت الدفع على أساس األسهم. يعكس المصروف المتراكم المثبت ٢الملكية وفقأً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (

معامالت الدفعات المسددة على شكل أدوات حقوق ملكية بتاريخ إعداد كل قوائم مالية حتى تاريخ االكتساب المدى الذي  بشأن
انتهت فيه فترة االكتساب وأفضل تقديرات المجموعة لعدد األسهم التي سيتم اكتسابها في نهاية المطاف. يمثل المصروف أو 

 ما الحركة في المصروف المتراكم المثبت في بداية ونهاية تلك الفترة. الموحدة لفترةرة الرصيد الدائن في قائمة الربح أو الخسا
 

 أسهم الخزينة 
يتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة التي يتم إعادة شرائها (أسهم الخزينة) بالتكلفة وتخصم من حقوق الملكية. وال 

أو الخسارة الموحدة بشأن إعادة شراء، أو بيع أو إصدار أو إلغاء األسهم. إن أي فرق بين  يتم إثبات أي ربح أو خسارة في قائمة الربح
 القيمة الدفترية لألسهم والعوض، إذا أعيد إصدارها، يتم إثباته في االحتياطات األخرى ضمن حقوق الملكية.

 
 البضاعة

تحديد تكلفة البضاعة على أساس المتوسط المرجح. يمثل صافي تظهر البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. يتم 
القيمة البيعية سعر البيع المقدر للبضاعة ناقصا كافة التكاليف المقدرة لإلكمال والتكاليف الالزمة إلتمام عملية البيع. يجنب مخصص 

 مالئم للبضاعة المتقادمة وبطيئة الحركة، إذا لزم األمر.
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 الموجودات غير الملموسة
إنتاجية محددة، والتي يتم شراؤها بصورة مستقلة، بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم  تقيد الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار

وخسائر االنخفاض المتراكمة في القيمة. يتم إثبات اإلطفاء بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة. يتم مراجعة 
لية، ويتم المحاسبة عن آثار أي تغيرات في التقدير على أساس مستقبلي. العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل سنة ما

تقيد الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية غير محددة والمستحوذ عليها بصورة مستقلة بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض 
 ٪ سنويا.٢٠برامج أجهزة الحاسب اآللي، بمعدل  في القيمة المتراكمة. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة، والتي تتكون من

 
يتم التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من االستخدام 

المحتسبة بالفرق بين صافي يتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة، أو االستبعاد. 
متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل، في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة وذلك عند التوقف عن إثبات 

 .الموجودات
 

 الممتلكات والمعدات
متراكم في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة، بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض ال

االقتراض المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة األجل وذلك في  والمعدات وتكاليفالتكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات 
بدها. يتم إثبات االستهالك حالة الوفاء بمعايير االثبات. يتم إثبات كافة تكاليف االصالح والصيانة األخرى في الربح أو الخسارة عند تك

مجموعة  استخدام طريقةحيث يتم  الحاسب اآللي فائق الذكاءبطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة باستثناء 
 المتوقع للموجودات. واالستخداملالستهالك، بناء على األداء  السنوات أرقام

 
 التالية على الممتلكات والمعدات الخاصة بها وتستهلكها وفًقأ لذلك:تطبق المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة 

 
 سنوات ٥إلى  ٣ أجهزة الحاسب اآللي

 سنوات ٥ األثاث
 سنة ٢٠إلى  ٥ المعدات المكتبية

 ، أيهما أقصرسنوات ٥فترة اإليجار أو  تحسينات المباني المستأجرة
 سنوات ٥ السيارات

 سنوات ٧ حاسب آلي فائق الذكاء
يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام عند استبعاده أو عند عدم وجود أي منافع مستقبلية 
متوقعة من استعماله أو استبعاده. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات أي أصل (التي يتم احتسابها كفرق بين صافي 

يمة الدفترية لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند التوقف عن اثبات األصل. تتم مراجعة القيمة متحصالت االستبعاد والق
المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها بأثر مستقبلي إذا كان ذلك 

 مالئًما. 
 

 ات غير الماليةاالنخفاض في قيمة الموجود
تقوم المجموعة، في نهاية كل فترة مالية، بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية الخاصة بها للتأكد فيما إذا كان هناك 
دليل يشير إلى وقوع خسارة انخفاض في قيمة هذه الموجودات. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد 
لذلك األصل لتحديد حجم خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجدت). وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد 
ألصل فردي، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل. وعند إمكانية 

وثابت للتوزيع، يتم توزيع الموجودات على الوحدات المدرة للنقدية الفردية أو توزيعها بطريقة أخرى على أصغر تحديد أساس معقول 
 مجموعة من الوحدات المدرة للنقدية التي يمكن لها تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع.

 
بيع والقيمة الحالية. وعند تحديد القيمة الحالية، يتم تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصة تكاليف ال

خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة الذي يعكس تقديرات 
 رات التدفقات النقدية المستقبلية. السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل والتي لم يتم بشأنها تعديل تقدي

 
 وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل (أو الوحدة المدرة للنقدية) بأقل من قيمته الدفترية، عندئذ تخفض القيمة

ة االنخفاض في القيمة مباشرًة في الدفترية لذلك األصل (أو الوحدة المدرة للنقدية) إلى القيمة القابلة لالسترداد لها. يتم إثبات خسار
 الربح أو الخسارة الموحدة.

 
ء وإذا ما تم الحقاً عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل (أو الوحدة المدرة للنقدية)، باستثنا

لدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من الشهرة، إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له، على أال تزيد القيمة ا
المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمة ذلك األصل (أو الوحدة المدرة للنقدية) في السنوات السابقة. 

 الشامل اآلخر الموحدة.يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل 
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 ): "عقود اإليجار"١٦المالي (المعيار الدولي للتقرير 
تقوم المجموعة عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. يعتبر العقد عقد إيجار، أو ينطوي على 

 إيجار، إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة محددة نظير مقابل لذلك. 
 

 المجموعة كمستأجر
وبالنسبة لكافة ترتيبات اإليجار، تقوم المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار، فيما عدا عقود اإليجار قصيرة 

 األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة وذلك على النحو التالي:
 

 موجودات حق االستخدام
تقوم المجموعة بإثبات الموجودات الخاصة بحق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار (أي، تاريخ توفر األصل المعني لالستخدام). تقاس 
موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، ويتم تعديلها نتيجة إلعادة قياس 

تمل تكلفة موجودات حق االستخدام على قيمة التزامات اإليجار المثبتة، والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة، التزامات اإليجار. تش
ودفعات اإليجار المسددة في أو قبل تاريخ بدء اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلمة. وما لم تكن المجموعة متأكدة بصورة معقولة 

أجر في نهاية مدة عقد اإليجار، فإنه يتم استهالك موجودات حق االستخدام التي تم إثباتها من الحصول على ملكية األصل المست
على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها أو مدة اإليجار، أيهما أقصر. تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض 

 على مدى فترة اإليجار المعنية. إطفاؤهبنى وأرض يتم في القيمة. تشتمل موجودات حق االستخدام على عقد إيجار م
 

 التزامات اإليجار
 بتاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإثبات التزامات اإليجار التي تم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين سدادها

 على مدى فترة اإليجار.
ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها) ناقًصا أي حوافز إيجار مدينة ودفعات اإليجار المتغيرة  تشتمل دفعات اإليجار دفعات ثابتة (بما في 

 التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية.
 
تمارسه المجموعة ودفعات  كما تشتمل دفعات اإليجار أيًضا على سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد بصورة معقولة أن 

 الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت فترة اإليجار تظهر ممارسة المجموعة لخيار اإلنهاء.
يتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي  

 إلى الدفع.
 

احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي بتاريخ بدء اإليجار إذا كان معدل العمولة عند 
الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. وبعد تاريخ بدء اإليجار، يتم زيادة قيمة التزامات اإليجار لتعكس زيادة العمولة، 

ات اإليجار المسددة. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل وُتخفض لتعكس دفع
 أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو وجود تغيرٍ في التقويم الخاص بشراء األصل المعني.

 
 المجموعة كمؤجر:
عة كمؤجر، فإنها تحدد كافة عقود اإليجار بتاريخ نشأتها إما كعقود إيجار تمويلي أو عقود إيجار تشغيلي. وألغراض عندما تعمل المجمو

تصنيف كافة عقود اإليجار، فإن المجموعة تقوم بإجراء تقويم شامل فيما إذا كان يتم بموجب عقد اإليجار تحويل كافة المنافع 
ني. وإذا كان األمر كذلك، فإن عقد اإليجار ُيعد عقد إيجار تمويلي، وإذا لم يكن كذلك فيعتبر والمخاطر المصاحبة لملكية األصل المع

بما في ذلك عل  ١٦كعقد إيجار تشغيلي. ويتطلب األمر تقييم كل من المؤشرات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي 
ر المخصومة تغطي جزء هام من القيمة العادلة للموجودات المعنية وما إذا سبيل المثال ال الحصر، ما إذا كانت قيمة دفعات اإليجا

 كانت فترة اإليجار تغطي جزء أساسي من العمر اإلنتاجي للموجودات العنية.
 

يتم اثبات دخل االيجار بموجب عقود االيجار التشغيلي في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة 
 اليجار. كما يتم أيًَضا توزيع المنافع الممنوحة كحافز إلبرام عقد إيجار تشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.ا
 

وفي حال اشتمل الترتيب على مكونات إيجارية وغير إيجارية، فإنه يتم توزيع إجمالي العوض باستخدام أسعار البيع المستقلة على 
 ).١٥لواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي (أساس المبادئ ا
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 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة
تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة بالمباني التجارية 

تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء). كما تطبق أيًضا شهًرا أو أقل اعتباًرا من  ١٢والسيارات والمكاتب (أي عقود اإليجار التي تبلغ 
اإلعفاء من إثبات الموجودات منخفضة القيمة على عقود إيجار المباني التجارية والسيارات والمكاتب التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم 

منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط إدراج دفعات اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات 
 الثابت على مدى فترة اإليجار.

 
 العقود المتوقع خسارتها

إذا كان لدى المجموعة عقد متوقع خسارته، يتم إثبات وقياس االلتزام الحالي بموجب العقد كمخصص. وقبل تجنيب مخصص 
 انخفاض قد حدثت على الموجودات المخصصة لذلك العقد.مستقل للعقد المتوقع خسارته، تقوم المجموعة بإثبات أي خسارة 

 
يمثل العقد المتوقع خسارته عقًدا تزيد بموجبه التكاليف التي ال يمكن تجنبها (أي التكاليف التي ال يمكن للمجموعة تجنبها بحكم 

موجب العقد. تعكس التكاليف التي ال وجود العقد) للوفاء بااللتزامات بموجب العقد عن المنافع االقتصادية التي يتوقع استالمها ب
يمكن تجنبها بموجب العقد صافي تكلفة الخروج من العقد، والذي يمثل تكلفة الوفاء بالعقد وأية تعويضات أو غرامات ناتجة عن 

ليف اإلضافية عدم الوفاء بالعقد، أيهما أقل. تشتمل تكلفة الوفاء بالعقد على التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد (أي كل من التكا
 والتكاليف الموزعة المتعلقة مباشرة بأعمال العقد).

 
 المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية (قانونية أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل أن 
االلتزام بشكل موثوق به. ال يتم إثبات المخصصات لقاء خسائر يتعين على المجموعة سداد االلتزام وأنه يمكن إجراء تقدير لمبلغ 

 العمليات المستقبلية.
 

تقاس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقديرات اإلدارة للمصاريف المطلوبة لسداد االلتزام الحالي في نهاية الفترة المالية. يمثل 
لضريبة الذي يعكس عمليات التقويم الحالية في السوق للقيمة معدل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية معدل ما قبل ا

 الزمنية للنقود والمخاطر المصاحبة لاللتزام. يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كأعباء مالية.
 

 االلتزامات المحتملة
ا ما لم يكن احتمال تدفق موارد تنطوي على منافع ال يتم إثبات االلتزامات المحتملة في القوائم المالية الموحدة، ويتم اإلفصاح عنه

اقتصادية احتمال بعيد. ال يتم إثبات الموجودات المحتملة في القوائم المالية الموحدة ولكن يتم اإلفصاح عنها عند احتمال تدفق 
 منافع اقتصادية.

 
 المنح الحكومية

 مجموعة ستلتزم بالشروط الملحقة بها وأنه سيتم استالم المنح.ال يتم اثبات المنح الحكومية إال عند وجود تأكيد معقول بأن ال
 

إن المنح الحكومية المستحقة القبض كتعويض عن المصاريف أو الخسائر المتكبدة بالفعل أو ألغراض تقديم دعم مالي فوري 
لموحدة في الفترة التي تصبح فيها للمجموعة مع عدم وجود تكاليف مستقبلية متعلقة بها، يتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة ا

 مستحقة القبض.
 

 المعلومات القطاعية 
يتم تحديد القطاعات التشغيلية للمجموعة بناء على التقارير الداخلية والتي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل متخذي القرارات 

 ك لتوزيع الموارد بين القطاعات ولتقييم أدائها.التشــغيلية الرئيســية للمجموعة (صــانع القرار التشــغيلي الرئيســي) وذل
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 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  -٣
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
، ليس لها أثر جوهري على القوائم م٢٠٢١يناير  ١إن بعض المعايير والتعديالت، التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 المالية الموحدة خالل السنة. 
 

 المرحلة الثانية –إحالل سعر الفائدة المرجعي -) ١٦الدولي للتقرير المالي () والمعيار ٧التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (
 

تتناول تعديالت المرحلة الثانية األمور الناتجة عن تنفيذ عمليات اإلحالل، بما في ذلك استبدال أسعار مرجعية بديلة. توفر تعديالت 
) والمعيار ٣٩تغطية المخاطر الواردة في معيار المحاسبة الدولي ( المرحلة الثانية إعفاءات إضافية مؤقتة من تطبيق متطلبات محاسبة

 ) المحددة على أدوات التغطية التي تتأثر بصورة مباشرة بإحالل سعر الفائدة بين البنوك.٩الدولي للتقرير المالي (
 

 ١٩ -علقة بكوفيد امتيازات اإليجار المت -) "عقود اإليجار"١٦التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (
 

، قام مجلس معايير المحاسبة م٢٠٢٠)، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. في مايو ١٩-نتيجة لتفشي جائحة فايروس كورونا (كوفيد
ز اإليجار يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين من تقييم ما إذا كان امتيا ١٦الدولية بنشر تعديًال على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 من المؤجر يعد تعديًال لعقد اإليجار.  ١٩-المرتبط بكوفيد
 

إلى  م٢٠٢١يونيو  ٣٠، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر تعديًال إضافيا لتمديد تاريخ الوسيلة العملية من م٢٠٢١مارس  ٣١وفي 
هذه بنفس الطريقة التي يقومون فيها بالمحاسبة إذا لم تكن  .  يمكن للمستأجرين اختيار المحاسبة عن امتيازات اإليجار٢٠٢٢يونيو  ٣٠

تعديالت لعقد اإليجار. وفي العديد من الحاالت، سينتج عن ذلك المحاسبة عن االمتياز كدفعات إيجار متغيرة في الفترة (الفترات) التي 
 يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى خفض الدفعات.

 
 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد 

والتي يسمح  ٢٠٢٢يناير  ١فيما يلي بيان المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير السارية على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  ..هذه القوائم المالية الموحدةلمجموعة بالتطبيق المبكر لتلك المعايير والتعديالت عند إعداد ا تقملم بالتطبيق المبكر لها. 

 
  ): تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة١الدولي ( المحاسبةالتعديالت على معيار 

 
) "عرض القوائم المالية" أنه يتوقف تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير ١توضح التعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي (

الموجودة في نهاية الفترة المالية. ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم  الحقوقمتداولة على 
) عندما يشير إلى ١تعهد). كما توضح التعديالت ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي (ب لاخالالمالية (على سبيل المثال: استالم إعفاء أو 

 ."تسوية" التزام
  

 ٣رقم  تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي -ر المفاهيمياإلطا
إلى اإلطار المفاهيمي  ٣"عمليات تجميع األعمال" اإلشارة في المعيار الدولي للتقرير المالي  ٣ُيحدث المعيار الدولي للتقرير المالي 

 الندماج األعمال.للتقرير المالي دون تغيير المتطلبات المحاسبية لعمليات 
  

  )١٦( التعديالت على معيار المحاسبة الدولي -الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود 
على الشركة الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت ’ ) الممتلكات واآلالت والمعدات١٦ر معيار المحاسبة الدولي (ظيح

سوف تعترف  البنود المنتجة أثناء تجهير األصل للغرض الذي أنشئ من أجله. وبدًال من ذلك، والمعدات المبالغ المحصلة من بيع
  .الشركة بعائدات المبيعات والتكاليف ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة

 
  )٣٧( التعديالت على معيار المحاسبة الدولي -تكاليف الوفاء بالعقود  -العقود المتوقع خسارتها 

 
"المخصصات، وااللتزامات المحتملة والموجودات المحتملة" التكلفة التي تقوم الشركة بإدراجها  ٣٧يار المحاسبة الدولي يحدد مع

  سيتسبب في خسارة. عند تقييم ما إذا كان العقد
 

 )٢(تقرير المالي رقم وبيان ممارسات المعيار الدولي لل )١(تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –اإلفصاح عن السياسات المحاسبية
  )٨(الدولي  المحاسبةومعيار 

 
تهدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسة المحاسبية ومساعدة مستخدمي القوائم المالية على التمييز بين التغييرات في 

   .التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية
 

  الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة -) ١٢(التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 

 منمبالغ متساوية  مبدئي،، عند اإلثبات التؤدي تتطلب هذه التعديالت من الشركات إثبات الضرائب المؤجلة عن المعامالت التي
 والخاضعة للضريبة. لالستقطاعالفروقات المؤقتة القابلة 
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 الهامةالتقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية  -٤
 

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المصرح 
عنها لإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات بتاريخ إعداد القوائم المالية. وقد يترتب عن عدم التأكد من هذه االفتراضات 

رات إجراء تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر بذلك في المستقبل. تستند هذه والتقدي
التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف وتستخدم لقياس القيم الدفترية 

ليها من مصادر أخرى. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بصورة مستمرة. للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول ع
يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية 

 ات المستقبلية.إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترة الحالية والفتر
 

 إن لألحكام والتقديرات الهامة التالية أثر جوهري على المبالغ المثبتة في القوائم المالية الموحدة: 
 

 األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة
والموجودات غير الملموسة ألغراض حساب االستهالك واإلطفاء يتم تقدير األعمار االنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات 

على التوالي. يتم إجراء هذه التقديرات على أساس االستخدام المتوقع للعمر اإلنتاجي. يتم تحديد القيمة المتبقية على أساس الخبرة 
 والبيانات القابلة للمالحظة عند توفرها.

 
من  فائق الذكاءالاآللي اسب قامت المجموعة بتغيير طريقة احتساب استهالك الح ،م٢٠٢١ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 

 ستهالكالاوذلك بناًء على األداء واالستخدام المتوقع للموجودات. حيث سيتم  "السنوات رقامامجموع "إلى طريقة  "القسط الثابت"
مليون ريال  ٣٥٫٢٣بطريقة تعكس المنافع االقتصادية للموجودات بدقة أكثر.  وقد نتج عن ذلك زيادة مصروف االستهالك قدره 

 .م٢٠٢١ديسمبر  ٣١سعودي للسنة المنتهية في 
 

 خسائر االئتمان المتوقعة
ئر االئتمان المتوقعة، تم تقسيم الذمم بالنسبة للمدينين وموجودات العقود، تستخدم المجموعة الطريقة المبسطة. ولقياس خسا

المدينة بناًء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأيام التأخر عن السداد. تم تحديد معدالت الخسارة المتوقعة من المعلومات 
القتصاد الكلي. السابقة للمجموعة ويتم تعديلها لتعكس النتائج المستقبلية المتوقعة والتي تتضمن معلومات مستقبلية لعوامل ا

تقوم المجموعة بتقدير مخصصات كل من شركة االتصاالت السعودية والحكومة وعمالء القطاع الخاص على حدة، وذلك بناًء على 
غ التقييم الداخلي فيما يتعلق بإمكانية تحصيل األرصدة ويتم إجراء هذا التقييم بناًء على المعلومات المتاحة.  يتم إجراء تقدير للمبال

ابلة للتحصيل عند عدم إمكانية تحصيل المبلغ بالكامل بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الهامة بمفردها، يتم إجراء هذا التقدير لكل الق
مبلغ كل على حدة. أما المبالغ التي ال تعتبر هامة بمفردها ولكنها متأخرة السداد، فانه يتم تقديرها بشكل جماعي، ويجنب مخصص 

 في السداد. حسب طول مدة التأخر
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 
يحدث االنخفاض في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل 

القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع على أساس القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية. يتم احتساب 
البيانات المتاحة لمعامالت البيع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة أو األسعار القابلة للمالحظة في السوق 

المخصومة. يتم تحديد التدفقات ناقصا التكاليف العرضية لبيع األصل. يتم احتساب القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية 
النقدية على أساس الموازنة التقديرية للسنوات الخمس القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد 

ض في القيمة. تتأثر أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء األصل للوحدة المدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفا
القيمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة 

 المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.
 

 االنخفاض في قيمة البضاعة
يعية، أيهما أقل. وعندما تصبح البضاعة قديمة أو متقادمة، يتم إجراء تقدير لصافي قيمتها تظهر البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة الب

البيعية. وبالنسبة لبنود البضاعة الهامة بمفردها، يتم إجراء تقدير لكل مبلغ على حده. وبالنسبة لبنود البضاعة غير الهامة بمفردها 
بشكل جماعي ويجنب مخصص حسب نوع البضاعة وعمرها أو درجة تقادمها على ولكنها تعتبر قديمة أو متقادمة، فإنه يتم تقديرها 

  أساس أسعار البيع المتوقعة ناقًصا تكاليف البيع المتوقعة.
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 التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة (تتمة) -٤
 

 االفتراضات طويلة األجل بشأن منافع الموظفين 
تمثل مكافأة نهاية الخدمة الموظفين االلتزامات التي سيتم سدادها في المستقبل وتتطلب استخدام االفتراضات لتوقعها. يتعين 
على اإلدارة إجراء المزيد من االفتراضات المتعلقة بالمتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل الزيادة في الرواتب ومعدالت الوفيات 

اليف الرعاية الصحية المستقبلية. وبشكل دوري، تقوم إدارة المجموعة بالتشاور مع خبراء اكتواريين ومعدل دوران الموظفين وتك
خارجيين بخصوص هذه االفتراضات. يمكن أن يكون للتغيرات في االفتراضات األساسية تأثير هام على التزامات المنافع المتوقعة و/أو 

 دة. تكاليف منافع الموظفين المحددة الدورية المتكب
 

 تحديد مدة عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء
 تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها مدة عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء، إضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار

ة بخيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من المؤكد عدم إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذا الخيار أو أي فترات مشمول
 ممارسته.

 
يوجد لدى المجموعة العديد من عقود اإليجار التي تتضمن بنود التجديد واإلنهاء. تقوم المجموعة بتطبيق األحكام عند تقويم ما إذا 

تأخذ بعين االعتبار كافة العوامل ذات الصلة التي كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار تجديد عقد اإليجار أو إنهائه. أي أنها 
من شأنها إيجاد حافز اقتصادي لممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء. وبعد تاريخ بدء اإليجار، تقوم المجموعة بإعادة تقويم مدة عقد 

لى ممارسة (أو عدم ممارسة) اإليجار في حالة وقوع أي حدث هام أو تغير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها وتؤثر على قدرتها ع
 خيار التجديد أو اإلنهاء العقد. 

 
 معدل االقتراض اإلضافي المتعلق باتفاقيات عقود اإليجار 

وعليه تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس  بسهولة،ال يمكن للمجموعة تحديد معدل العمولة الضمني في اتفاقية عقد اإليجار 
التزامات اإليجار. يمثل معدل االقتراض اإلضافي معدل العمولة الذي يتعين على المجموعة دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول 

ن مماثل. وبالتالي، على أصل ذو قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة، وذلك على مدى فترة مماثلة وبضما
فإن معدل االقتراض اإلضافي يعكس ما يتعين على المجموعة دفعه، وهو ما يتطلب التقدير عند عدم توفر معدالت قابلة 
للمالحظة,مثل ما يتعلق بالشركات التابعة التي ال تقوم بإجراء معامالت تمويلية أو عندما يتعين تعديلها لتعكس شروط وأحكام عقد 

وم المجموعة بإجراء تقدير لمعدل االقتراض اإلضافي باستخدام المدخالت القابلة للمالحظة مثل معدالت العمولة السائدة اإليجار. تق
 في السوق عندما توفرها ويتعين عليها إجراء بعض التقديرات الخاصة بالمنشأة.

 
 المخصصات

فيما إذا تم استيفاء ضوابط اإلثبات، بما في ذلك تقدير تعتمد المخصصات، بحسب طبيعتها، على تقديرات وعمليات تقويم للتأكد 
التدفقات النقدية الصادرة المحتملة. تستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى تقدير التكاليف، بعد األخذ بعين االعتبار، المشورة 

ليف المغادرة، إن وجدت، حكم القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة حاليا. كما تتضمن مخصصات مكافأة نهاية الخدمة وتكا
اإلدارة في تقدير التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة لدفع مكافأة نهاية الخدمة وإغالق المواقع أو تكاليف المغادرة األخرى. تتضمن 

 دية الصادرة.المخصصات المتعلقة بالمطلوبات غير المؤكدة، أفضل تقديرات اإلدارة فيما إذا كان من المحتمل وقوع التدفقات النق
 

 تقدير تكاليف العقود 
تقوم المجموعة بإثبات إيرادات العقود بالرجوع إلى مرحلة اإلنجاز ألعمال العقود في نهاية الفترة المالية، وذلك في حالة امكانية 

مال المنجزة حتى تاريخه تقدير نتيجة العقد بشكل موثوق به. يتم قياس مرحلة اإلنجاز بالرجوع إلى نسبة تكاليف العقد المتكبدة لألع
ختلفة القابلة مإلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد. ويتطلب األمر إجراء االفتراضات لتقدير إجمالي تكاليف العقود المقدرة واألعمال ال

ع والفرق الفنية لالسترداد التي تؤثر على مرحلة اإلنجاز. يتم إجراء التقديرات بناء على الخبرة والمعرفة السابقة لمهندسي المشرو
 األخرى. إن دقة هذا التقدير من المحتمل أن يكون لها تأثير على مبلغ اإليرادات واألرباح المثبتة ذات العالقة.  

 
وفي نهاية كل فترة مالية، يتعين على المجموعة تقدير تكاليف إتمام العقود على أساس العمل الذي يتعين تنفيذه بعد الفترة المالية. 

تقييًما موضوعًيا لتقدم المشروع وفًقا للجدول الزمني وتقييم العمل الذي سيتم تنفيذه والتكاليف المرتبطة بتسليم  يتضمن ذلك
العقد بالكامل إلى العميل.  سيؤثر هذا التقدير على إيرادات وتكاليف العقد وموجودات العقود ومطلوبات العقود وتكاليف المشروع 

العقد بمجموعة متنوعة من حاالت عدم التأكد (بما في ذلك تقدير التكلفة) التي تعتمد على نتيجة  المستحقة.  يتأثر قياس إيرادات
األحداث المستقبلية.  غالًبا ما تحتاج التقديرات إلى مراجعة نظًرا لوقوع األحداث وتسوية حاالت عدم التأكد.  وعليه، قد يزيد مبلغ 

 رى.إيرادات العقود المثبت أو ينخفض من فترة ألخ



  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٢٩ 

 
 اإليرادات، صافي -٥
 

 فيما يلي تحليل إليرادات المجموعة:
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

 ريال سعودي
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 ريال سعودي
   

 ٣٬٧٤٣٬٥٧١٬٨٠١ ٤٬٢٣١٬٢٠٤٬٥٣٨ خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األساسية
 ١٬٦٣٠٬٠٢٤٬٥٨٨ ١٬٩٥٥٬١٦٤٬٦٤١ التشغيلية المدارةخدمات تقنية المعلومات والخدمات 

 ١٬٥١٧٬٨٢٢٬٦٧٤ ١٬٦٢٩٬٤٢٨٬٢٢٣ خدمات رقمية
 ────────── ────────── 

 ٦٬٨٩١٬٤١٩٬٠٦٣ ٧٬٨١٥٬٧٩٧٬٤٠٢ 
 ══════════ ══════════ 

   
   نوع العمالء

  البيع من خالل شركة االتصاالت السعودية والبيع الى العميل 
 االتصاالت السعودية ليست العميل النهائي)مباشرة (شركة 

 
٥٬٥٦٩٬٣٥٢٬٠٠١ 

 
٤٬٤٦٧٬٣١٨٬٤٩٣ 

البيع لشركة االتصاالت السعودية والشركات التابعة لها (شركة االتصاالت 
 السعودية والشركات التابعة لها يمثلون العمالء النهائيين)

 
٢٬٢٤٦٬٤٤٥٬٤٠١ 

 
٢٬٤٢٤٬١٠٠٬٥٧٠ 

 ────────── ────────── 
 ٦٬٨٩١٬٤١٩٬٠٦٣ ٧٬٨١٥٬٧٩٧٬٤٠٢ 
 ══════════ ══════════ 

   وقت تسجيل اإليرادات 
   :السلع أو الخدمات التي تحولت إلى العميل

 ٦٬٢٠٥٬٨٦٧٬٨٢٨ ٧٬٤١٧٬٢٥٣٬١٩٢ خالل فترة -
 ٦٨٥٬٥٥١٬٢٣٥ ٣٩٨٬٥٤٤٬٢١٠ في وقت محدد -
 ────────── ────────── 
 ٦٬٨٩١٬٤١٩٬٠٦٣ ٧٬٨١٥٬٧٩٧٬٤٠٢ 
 ══════════ ══════════ 
 

  المصاريف العمومية واإلدارية -٦
 

 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
 ريال سعودي

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 ريال سعودي

 ٢٠٨٬٤٦٠٬٤١٤ ٢٢٩٬٢٣٢٬٠٢٤ تكاليف موظفين   
 ٦٧٬٧٨٧٬٩٠٤ ٦٥٬٥٤٨٬٨٢٩ خدمات مهنية

 ٥٦٬٩٦١٬٦٠٤ ٦٢٬١٠٠٬٠٨٠ استهالك وإطفاء
 ٤٤٬٣٢٦٬٤٧٦ ٥٤٬٤٣٤٬١٥٨ مصاريف تكنولوجيا المعلومات

 ١٣٬٣١٣٬٦٤١ ١٧٬١٩٥٬٢٤٠ الضيافة والمناسبات االجتماعية
 ١٤٬٤٦١٬٩٧٨ ١٠٬٨٠٢٬٤٢٩ مصاريف مكتبية

 ١٠٬٥٦٠٬٤٥٩ ٩٬٦٩٣٬١٥٧ مصاريف إيجار
 ٣٠٬١٦٦٬٤٦٠ - مخصص عقود اإليجار 

 ٧٬١١٨٬٣٩٥ ٢٬١٤٤٬٠٠٢ مصاريف سفر
 ١٬٦٠١٬٠٧٩ ١٬٧٦٠٬٤٥٢ مصاريف خدمات

 ٤٬٩٧٥٬٨٧١ ٩٬١٩٠٬٦٤٨ أخرى
 ───────── ───────── 
 ٤٥٩٬٧٣٤٬٢٨١ ٤٦٢٬١٠١٬٠١٩ 
 ═════════ ══════════ 

 



  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٣٠ 

 
 مصاريف البيع والتوزيع -٧
 

 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
 ريال سعودي

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 ريال سعودي

 ١٤١٬٧٠٥٬٥٨٧ ١٦٤٬٨٢٩٬٢٢٤ تكاليف موظفين   
 ٤٦٬١١٣٬٦٦٠ ١٥٠٬٨٥٩٬٣٤٦ )١٤، ١٢الذمم المدينة وموجودات العقود (إيضاح انخفاض في قيمة 

 ١٢٬٦٢٧٬٥٢٨ ٢٤٬٤٢٧٬١٢٥ مصاريف بيع وتسويق
 ٣٬١٧٨٬٩٦٥ ٤٬٠٠٨٬٤١٩ مصاريف تكنولوجيا المعلومات

 ٣٧٨٬٠٧٢ ٢٬١٣٢٬٤٧٧ استهالك وإطفاء
 ١٬٢٢٦٬٥١٥ ٥٠٤٬٩٤٢ مصاريف سفر

 ───────── ───────── 
 ٢٠٥٬٢٣٠٬٣٢٧ ٣٤٦٬٧٦١٬٥٣٣ 
 ═════════ ══════════ 

 
 ر) األخرى، صافيئاإليرادات /(الخسا -٨
 
 

 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 ريال سعودي

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 ريال سعودي

 -     ٢٬٦١٤٬٢٣٧ شطب مطلوبات    
 ٢٬١٣٣٬٧٦٦ -     دخل عموالت

 )٣٬٥١٧٬٩٠٨( )٦٢١٬٩٦٥( )١٧و ١-٨إيضاح والمعدات (خسارة انخفاض في قيمة الممتلكات 
 )٩٥٢٬٧٩٩( )١٢٧٬٤٣٤( خسارة تحويل عمالت أجنبية

 ١٬٧٤٠ ٢٣٨٬٧٢٥ أخرى
 ───────── ───────── 
 ٢٬٣٣٥٬٢٠١( ٢٬١٠٣٬٥٦٣( 
 ═════════ ═════════ 
 

بشأن الموجودات المتعلقة ببعض المكاتب والتي من المخطط  ةيمثل هذا البند مخصص االنخفاض في القيمة المسجل  ١-٨
 ).١٧ (إيضاح إعادتها إلى المؤجر

 
 إيرادات /(تكاليف) التمويل، صافي -٩
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

 ريال سعودي
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 ريال سعودي
 )٢٬٥٣٧٬٦٥٢( )١٬٠٧٢٬٢٧٦( أعباء مالية ناتجة عن التزامات اإليجار   

 ١٬٦٣٩٬١٤٠ ٣٬٨٨٩٬٧٢٢ دخل من ودائع مرابحة ألجل 
 ───────── ───────── 
 ٨٩٨٬٥١٢( ٢٬٨١٧٬٤٤٦( 
 ═════════ ═════════  



  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٣١ 

 
 الزكاة -١٠
 

وحصلت على الربوط ، قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية بصورة منفصلة على أساس قوائمها المالية ٢٠٠٨عن كافة السنوات حتى 
 .٢٠٠٨ية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى عام ئالنها

 
، قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية من خالل الشركة األم، كجزء من اإلقرار الزكوي م٢٠٢٠حتى  ٢٠٠٩وبالنسبة للسنوات من 

حتى  ٢٠٠٩ن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات من الموحد للشركة األم، حيث إن الشركة األم مسؤولة عن أية ربوط صادره ع
 .م٢٠٢٠

 
، بناًء على موافقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بدأت الشركة في تقديم إقراراتها الزكوية بصورة منفصلة، م٢٠٢١يناير  ١واعتباًرا من 

ونتيجة لذلك، تقوم بالمحاسبة عن مخصص الزكاة وتسجيله على أساس الوعاء الزكوي للقوائم المالية الخاصة بها، وفًقا لمتطلبات 
مليون  ٥١٫٩مليون ريال سعودي ( ٧١٫١ مبلغ م٢٠٢١خصص الزكاة المحمل للشركة للسنة المالية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. بلغ م

 )، وتم تحميله على قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة. م٢٠٢٠ريال سعودي للسنة المالية 
 

 فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة:
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

 ريال سعودي
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 ريال سعودي
 ٤٠٬١١٣٬٩٨٤  ٥٣٬١٤٠٬٩٨٢ يناير ١الرصيد في    

 ٥١٬٩٧٨٬١١٨ ٧١٬١٠٦٬٥٧٤ المحمل للسنة
 )٣٨٬٩٥١٬١٢٠( )٥١٬٩٧٨٬١١٩( مدفوع خالل السنة

 ───────── ───────── 
 ٥٣٬١٤٠٬٩٨٢ ٧٢٬٢٦٩٬٤٣٧ ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

 ═════════ ═════════ 
 

 النقديةنقدية وشبه  -١١
 

تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق واالستثمارات القابلة للتحويل فوًرا إلى مبالغ نقدية وفترة 
 يلي: أشهر أو أقل عند إيداعها. تشتمل النقدية وشبه النقدية على ما األصلية ثالثةاستحقاقها 

 
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

 ريال سعودي
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 ريال سعودي
 ٢٢٬٤٧١  ١٧٬٣٣٣ نقد في الصندوق   

 ٨٬٤٥١٬١٧٣ ٢٤٬٠٣٩٬١٩١ أرصدة لدى البنوك
 ٩٨٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٥٨٣٬٥٠٠٬٠٠٠ ودائع مرابحة ألجل (*)

 ───────── ───────── 
 ٩٩٣٬٤٧٣٬٦٤٤ ١٬٦٠٧٬٥٥٦٬٥٢٤ 
 ═════════ ═════════ 
 

.  إن تاريخ )%٠٫٤٥إلى  %٠٫٢٥: م٢٠٢٠( سنوًيا %١٫٢إلى  %٠٫٥بنوك وتحمل معدل عمولة بواقع  ةعدتمثل الودائع المودعة لدى  (*) 
 يوًمأ. ٩٠االستحقاق األصلي لكافة هذه الودائع أقل من 



  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٣٢ 

 
 مدينون -١٢
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

 ريال سعودي
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 ريال سعودي
   

 ٨١٣٬٢٨٥٬١٤٠  ٩٢٢٬٥٣٨٬٨٧٢ )باستثناء الشركة األم وأرصدة الشركات التابعة لهاالمدينة التجارية (إجمالي الذمم 
 )٧٤٬٧٩٦٬٥٤١( )٢١٠٬٧٣٧٬٧٧٦( ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 ─────────── ───────── 
 ٧٣٨٬٤٨٨٬٥٩٩ ٧١١٬٨٠١٬٠٩٦ صافي الذمم المدينة التجارية

   
 ٢٬١٤٦٬١٠٧٬٩٨١  ٢٬٣٨٨٬٠٧٩٬٤٦٠ )٢٩إجمالي مبالغ مستحقة من الجهات ذات العالقة (إيضاح 

 )٨٠٬٨٤٥٬١٢٤( )٧٩٬٣٢٣٬٢٤٩( )٢٩ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (إيضاح 
 ─────────── ───────── 

(باستثناء الشركة األم وأرصدة  صافي المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة
 ───────── ───────────  ٢٬٠٦٥٬٢٦٢٬٨٥٧ ٢٬٣٠٨٬٧٥٦٬٢١١ الشركات التابعة لها)

  ═════════ ═══════════  ٢٬٨٠٣٬٧٥١٬٤٥٦ ٣٬٠٢٠٬٥٥٧٬٣٠٧ إجمالي الذمم المدينة
  المدينون التجاريون

يوًما. ال يتم تحميل أي إيرادات التمويل على الذمم المدينة  ٦٠تبلغ متوسط فترة االئتمان على مبيعات البضاعة ومخصص الخدمات 
  التجارية. 

تقوم المجموعة بوضع إجراءات لفحص االئتمان قبل القيام بمنح االئتمان إلى عمالئها الجدد. يتم مراجعة هذه اإلجراءات وتحديثها 
  ستمرة. لم تكن هناك أي تغييرات في هذه اإلجراءات عن السنة السابقة.بصورة م

 يتم تصنيف العمالء وفًقا لخصائصهم االئتمانية، بما في ذلك ما إذا كانوا ينتمون إلى القطاع الخاص أم ال، وما إذا كانوا جهات سيادية
  . االئتماناثلة لمخاطر أو غير سيادية.  يشترك العمالء المصنفين ضمن فئة معينة في خصائص مم

للشركة/ األفراد فيما يتعلق بفئات التصنيف.  يتم إجراء تقويم لعمالء  االقتصاديةبما أن المجموعة تأخذ بعين االعتبار تماثل الخصائص 
القطاع الخاص للتأكد من وجود انخفاض في القيمة على أساس جماعي.  ليس لدى الشركة مبالغ مستحقة القبض وموجودات عقود 

  لم يتم إثبات مخصص خسارة بشأنها بسبب الضمان.
باستثناء الشركة األم وأرصدة ) من إجمالي رصيد المدينون التجاريون %١٣: م٢٠٢٠مبر ديس ٣١( %٨يمثل أحد مديني المجموعة 

  .  الشركات التابعة لها
ال يوجد بتاريخ إعداد القوائم المالية أي مبالغ غير متأخرة السداد أو منخفضة القيمة تم بشأنها تخفيض الجودة االئتمانية منذ تاريخ 

 المنح األولي لالئتمان.
 ): باستثناء الشركة األم وأرصدة الشركات التابعة لهافي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن المدينون التجاريون ( الحركة

 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
 ريال سعودي

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
    ريال سعودي

 ٦٤٬٥٢٤٬١٣٨  ٧٤٬٧٩٦٬٥٤١ يناير ١الرصيد في 
 ───────── ─────────  ١٠٬٢٧٢٬٤٠٣  ١٣٥٬٩٤١٬٢٣٥ صافي المحمل للسنة 

  ═════════ ═════════  ٧٤٬٧٩٦٬٥٤١ ٢١٠٬٧٣٧٬٧٧٦ ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
 

 :شركة األم وأرصدة شركاتها التابعةالحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن المبالغ المستحقة من ال
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

 ريال سعودي
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    ريال سعودي
 ٤٥٬٢٢٣٬٠٧٤ ٨٠٬٨٤٥٬١٢٤ الرصيد االفتتاحي

 ───────── ─────────  ٣٥٬٦٢٢٬٠٥٠ )١٬٥٢١٬٨٧٥( صافي (عكس قيد) /المحمل للسنة
 ═════════ ═════════  ٨٠٬٨٤٥٬١٢٤ ٧٩٬٣٢٣٬٢٤٩ الختامي(*)الرصيد 

سعودي) يتعلق بالمدينين التجاريين والتي ال مليون ريال  ٤٩٫٨: م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي ( ٣٩٫٧(*) يشمل المبلغ أعاله 
 تعتبر شركة االتصاالت السعودية العميل النهائي.

 
 
 
 
 



  والشركات التابعة لهاالشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٣٣ 

 
 مدينون (تتمة) -١٢

 
عند تحديد إمكانية استرداد أرصدة المدينون التجاريون، تقوم المجموعة بأخذ التغيرات في الجودة االئتمانية للمدينون التجاريون 

اعتباراً من تاريخ المنح األولي لالئتمان حتى نهاية الفترة المالية.  ويعتبر التركز في مخاطر االئتمان بشأن الجهات بعين االعتبار وذلك 
األخرى محدوًدا نظًرا لكبر قاعدة العمالء وال تضم جهات ذات عالقة. ال تحتفظ المجموعة بأي ضمانات بشأن أرصدة الذمم المدينة 

 التجارية المنخفضة القيمة.
  
 

 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 ريال سعودي

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 ريال سعودي

   أعمار الذمم المدينة التجارية غير منخفضة القيمة  
   ذمم مدينة غير حكومية  
 ١٤٥٬٧٨٦٬٣٠٩ ١٣٨٬٠٨٩٬٣٤٩ أشهر ٣إلى  ٠

 ٦٢٬٩٩٤٬٥٦٠ ٤٣٬٢٩٣٬١٩٧ أشهر ٦إلى  ٤
 ٥٬٠٤٦٬٠٣٧ ١١٬٣٠٦٬٣٠٩ أشهر ١٢إلى  ٧

 ───────── ─────────  ١١٬١٩٢٬٣٠٩ ٢٥١٬٢١٥ أكثر من سنة
 ٢٢٥٬٠١٩٬٢١٥ ١٩٢٬٩٤٠٬٠٧٠ 
   ذمم مدينة حكومية  

 ٢٦٩٬٩٧٩٬١٢٢ ٢٤٤٬٦١٢٬٧٥٣ غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة
 ٥٣٬٣٣٥٬٦٩٠ ٢٠٦٬٦٨٠٬٤٨٧ أشهر ٣إلى  ٠

 ٨٠٬٧٠٧٬٠٠٥ ٣١٬٦١٥٬٩٤٤ أشهر ٦إلى  ٤
 ٧٣٬٦٠٨٬١٠٣ ٣٥٬٠٥١٬٥٦٠ أشهر ١٢إلى  ٧

 ───────── ─────────  ٣٥٬٨٣٩٬٤٦٤ ٩٠٠٬٢٨٢ أكثر من سنة
 ٥١٣٬٤٦٩٬٣٨٤ ٥١٨٬٨٦١٬٠٢٦  ───────── ───────── 
 ٧٣٨٬٤٨٨٬٥٩٩ ٧١١٬٨٠١٬٠٩٦  ═════════ ═════════    
   أعمار الذمم المدينة التجارية المنخفضة القيمة 
    ذمم مدينة غير حكومية 
 ١١٬٥١١٬٢٩٢ ١٥٬٣٣٩٬٦٨٣ أشهر  ٣إلى  ٠

 ١٠٬٨٦١٬٤٨٤ ١٧٬٨٧٧٬٠٦٨ أشهر ٦إلى  ٤
 ٤٬٣٥٩٬٣٩٧ ٢٢٬٢٢٥٬٢٢٢ أشهر ١٢إلى  ٧

 ───────── ─────────   ٢٨٬٥٤٤٬٢٨٣ ٥٣٬٩٥١٬٩٨٦ أكثر من سنة
 ٥٥٬٢٧٦٬٤٥٦ ١٠٩٬٣٩٣٬٩٥٩ 
   ذمم مدينة حكومية 
 ٢٬٣٤٦٬١٨٢ ٢٦٬٢٣٩٬٥٦٥ أشهر  ٣إلى  ٠

 ٦٠٬٠٩٠ ١٬١٩٣٬٢٩٧ أشهر ٦إلى  ٤
 ١٬٠٧٣٬٩٨٠ ٢٣٬٦٠٩٬٦٢٨ أشهر  ١٢إلى  ٧

 ───────── ─────────  ١٦٬٠٣٩٬٨٣٣ ٥٠٬٣٠١٬٣٢٧ أكثر من سنة
 ١٩٬٥٢٠٬٠٨٥ ١٠١٬٣٤٣٬٨١٧  ───────── ───────── 
 ٧٤٬٧٩٦٬٥٤١ ٢١٠٬٧٣٧٬٧٧٦ 
 ═════════ ═════════  



  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٣٤ 

 
 مصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى -١٣

 
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

 سعودي ريال
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 ريال سعودي
   

 ١٧٬٦٦٦٬٦٦٢ ٢٠٤٬٩٥٨٬٧٩٥ )١-١٣إيضاح صافي (دفعات مقدمة للموردين، 
 ٣٨٬٧١٩٬٧٨٧ ٥٢٬٢١٣٬٦٢٦ )٢-١٣ إيضاحصافي (مصاريف مدفوعة مقدماً، 

 ٩٦٬٦٦٦٬٧٨٩ ٢٨٬٠٩٥٬٧٧٠ )٣-١٣مدينون أخرون، صافي (إيضاح 
 ٣٬٨٢٦٬٢٨٥ ٢٬٧٠٨٬٠٨١ ودائع، صافي

 ───────── ───────── 
 ١٥٦٬٨٧٩٬٥٢٣ ٢٨٧٬٩٧٦٬٢٧٢ 
 ═════════ ═════════ 
 
 

حيث  تم عرض الدفعات المقدمة للموردين بعد خصم  ،العام، تم إضافة دفعات مقدمة للموردين في بعض المشاريع خالل ١-١٣
 مليون ريال سعودي). ٩٫٤: ٢٠٢٠ديسمبر ٣١مليون ريال سعودي ( ١٠٫٨مخصص الدفعات المقدمة القديمة بمبلغ 

  
يتم عرض المصاريف المدفوعة مقدًما بعد خصم المخصص لبعض الموجودات المدفوعة مقدًما المشكوك في تحصيلها   ٢-١٣

 مليون ريال سعودي).  ٢٢٫٦: م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي ( ٢٢٫٦بمبلغ 
 

مليون ريال سعودي) مستحق  ٨٠٫٧: م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي ( ٨٫٥تتضمن الذمم المدينة األخرى مبلغ قدره   ٣-١٣
 ).٢٩من جهات ذات عالقة (إيضاح 

 
 موجودات العقود -١٤

 
تمثل موجودات العقود قيمة األعمال المنفذة من قبل المجموعة خالل السنة ولم يصدر بها فواتير إلى العمالء كما بتاريخ إعداد 

ريال سعودي) مليون   ٩١١: م٢٠٢٠ريال سعودي (مليون  ١٫٢٠٠ مبلغ إجمالي موجودات العقود المفوترة خالل العام تبلغ القوائم المالية.
 ١،٢٤٦: م٢٠٢٠ريال سعودي (مليون  ٩٥٤ مبلغ المتعلقة بموجودات العقود خالل العاموكما كانت إجمالي اإليرادات المعترف بها 

 ريال سعودي).مليون 
 
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

 ريال سعودي
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 ريال سعودي
   

 ١٬٥١٠٬٥١٨٬٦٧١  ١٬٢٦٤٬٠٦٩٬٢٩٩ )٢٩إجمالي موجودات العقود (إيضاح 
 )٥٬٩٥٧٬٢٠٥( )٧٬٨٥٠٬٦١١( مخصص االنخفاض في القيمة

 ─────────── ────────── 
 ١٬٥٠٤٬٥٦١٬٤٦٦ ١٬٢٥٦٬٢١٨٬٦٨٨ 
 ═══════════ ══════════ 
 

 ديسمبر كما يلي: ٣١للسنة المنتهية في كانت الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة المتعلق بموجودات العقود 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
 ريال سعودي ريال سعودي  
   

 ٨٬٥٤٨٬١١٧  ٥٬٩٥٧٬٢٠٥ يناير ١الرصيد في 
 )٢٬٥٩٠٬٩١٢(  ١٬٨٩٣٬٤٠٦ مخصص/(عكس قيد) االنخفاض في القيمة للسنة 

 ───────── ───────── 
 ٥٬٩٥٧٬٢٠٥ ٧٬٨٥٠٬٦١١ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

 ═════════ ═════════ 
 
 
 
 
 
 



  والشركات التابعة لهاالشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٣٥ 

 
 بضاعة -١٥

 
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

 ريال سعودي
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 ريال سعودي
   

 ١٨٠٬٤٥١٬٣٤٠  ٣٤٩٬١٢٣٬١١٣ مواد ومستلزمات 
 )٦٨٬٠٨٢٬١٨٦( )٧٥٬١٣٦٬٩٥٧( )١-١٥ناقصاً: مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة (إيضاح 

 ───────── ───────── 
 ١١٢٬٣٦٩٬١٥٤ ٢٧٣٬٩٨٦٬١٥٦ 
 ═════════ ═════════ 
 

 والدخلمليون ريال سعودي) على قائمة الربح أو الخسارة  ٧١١: م٢٠٢٠مليون ريال سعودي ( ٥٩٦قامت المجموعة بتحميل بضاعة قدرها 
 الشامل اآلخر الموحدة.

 
 على النحو التالي: كانت الحركة في مخصص البضاعة المتقادمة وبطيئة الحركة ١-١٥

 
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

 ريال سعودي
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 ريال سعودي
   

 ٥٩٬٩٨٩٬٧٤٩  ٦٨٬٠٨٢٬١٨٦ يناير ١الرصيد في 
 ٨٬٠٩٢٬٤٣٧  ٧٬٠٥٤٬٧٧١ صافي المحمل للسنة

 ───────── ───────── 
 ٦٨٬٠٨٢٬١٨٦ ٧٥٬١٣٦٬٩٥٧ ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

 ═════════ ═════════  



  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٣٦ 

 
 الموجودات غير الملموسة -١٦

 
 

  التكلفة:

 
  
 ريال سعودي 

 األعمال الرأسمالية 
 التنفيذ تحت  
 ريال سعودي  

 
 اإلجمالي 
 ريال سعودي 

 م٢٠٢١يناير  ١كما في     
 

١٧١٬٢٤٣٬١٥١ ٤٬٧٥٣٬١٠٥ ١٦٦٬٤٩٠٬٠٤٦ 
 ٤١٬٨٣٤٬١٧٥ ١٥٬٦٥٦٬٥٨٧ ٢٦٬١٧٧٬٥٨٨ إضافات

 - )١٠٬١٦١٬٥٢٩( ١٠٬١٦١٬٥٢٩ تحويالت
 ───────── ───────── ───────── 

 ٢١٣٬٠٧٧٬٣٢٦ ١٠٬٢٤٨٬١٦٣ ٢٠٢٬٨٢٩٬١٦٣ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
    

    اإلطفاء المتراكم
 م٢٠٢١يناير  ١كما في 

 
٧٩٬٧٨٣٬٩٩١ - ٧٩٬٧٨٣٬٩٩١ 

 ٣٥٬٠٨٣٬٥٢١ - ٣٥٬٠٨٣٬٥٢١ اإلطفاء
 ───────── ───────── ───────── 

 ١١٤٬٨٦٧٬٥١٢ - ١١٤٬٨٦٧٬٥١٢ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
    

 ٩٨٬٢٠٩٬٨١٤ ١٠٬٢٤٨٬١٦٣ ٨٧٬٩٦١٬٦٥١ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١صافي القيمة الدفترية كما في 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 م٢٠٢٠يناير  ١كما في     
 

١٥٦٬٥٦٣٬٧٤٥ ٢٣٬٢٠٨٬٣٦٦ ١٣٣٬٣٥٥٬٣٧٩ 
 ٢٤٬٧٩٧٬١٠٠ ١٣٬٢٣٦٬٣٦٧ ١١٬٥٦٠٬٧٣٣ إضافات

 )١٠٬١١٧٬٦٩٤( - )١٠٬١١٧٬٦٩٤( استبعادات
 - )٣١٬٦٩١٬٦٢٨( ٣١٬٦٩١٬٦٢٨ تحويالت

 ───────── ───────── ───────── 
 ١٧١٬٢٤٣٬١٥١ ٤٬٧٥٣٬١٠٥ ١٦٦٬٤٩٠٬٠٤٦ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

    
    إلطفاء المتراكما

 م٢٠٢٠يناير  ١كما في 
 

٥٢٬٨١٣٬٤٧٢ - ٥٢٬٨١٣٬٤٧٢ 
 ٣٠٬٨٩٨٬٣٣٠ اإلطفاء

 
- ٣٠٬٨٩٨٬٣٣٠ 

 )٣٬٩٢٧٬٨١١( - )٣٬٩٢٧٬٨١١( استبعادات 
 ───────── ───────── ───────── 

 ٧٩٬٧٨٣٬٩٩١ - ٧٩٬٧٨٣٬٩٩١ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
    

 ٩١٬٤٥٩٬١٦٠ ٤٬٧٥٣٬١٠٥ ٨٦٬٧٠٦٬٠٥٥ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١صافي القيمة الدفترية كما في 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 و مبين في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة على النحو التالي:هتم توزيع قسط االطفاء للسنة، كما 
 
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

 ريال سعودي
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 ريال سعودي
   

  ١٣٬٧١٣٬٤٢٢  ١٣٬٨٤٥٬٠٠٤ تكلفة اإليرادات
  ١٠٣٬٨٩٠  ١٬٨٣٥٬٦٢٤ )٧مصاريف بيع وتوزيع (إيضاح 

 ١٧٬٠٨١٬٠١٨ ١٩٬٤٠٢٬٨٩٣ )٦مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح 
 ───────── ───────── 
 ٣٠٬٨٩٨٬٣٣٠ ٣٥٬٠٨٣٬٥٢١   
 ═════════ ═════════ 



  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٣٧ 

 
 الممتلكات والمعدات -١٧

 
 
 
 

أجهزة الحاسب 
 اآللي

 ريال سعودي

األثاث 
والمعدات 

 المكتبية
 ريال سعودي 

تحسينات 
المباني 

 المستأجرة
 ريال سعودي

 السيارات
 ريال سعودي

الحاسب اآللي 
 فائق الذكاء

 ريال سعودي

األعمال 
الرأسمالية تحت 

 *التنفيذ
 ريال سعودي

 
 اإلجمالي

 يدريال سعو
        

        التكلفة:
 ٨٠٧٬٥٣٣٬٥٠٩  ٤٢٠٬٧٠٤٬٧٢١ -  ٢٬١١٢٬٠٧٧  ٦٣٬٥٢٢٬٠٧٨ ٦٥٬٥٣٠٬٨٣٤ ٢٥٥٬٦٦٣٬٧٩٩ م٢٠٢١يناير  ١الرصيد كما في 

 ١١٣٬١١٥٬١٠٣ ٦٧٬٧٠٢٬٨١٤ - - ٣٬٣١٠٬٨٢٢ ١٬٣٩٥٬١٠٣ ٤٠٬٧٠٦٬٣٦٤ إضافات
 -      )٤٧٤٬٧٧٤٬٥٩٥( ٣٣٩٬٩٧٩٬٠١٣ - ٤٦٬٢٨٥٬٥٣٠ ٢١٬٩٩٠٬٢٦٠ ٦٦٬٥١٩٬٧٩٢ تحويالت

 )١٬٠٠١٬٠٠٣( - - )٤٢٤٬٠٠٠( -      )٣٦٧٬٦٨٣( )٢٠٩٬٣٢٠( استبعادات
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 ٩١٩٬٦٤٧٬٦٠٩ ١٣٬٦٣٢٬٩٤٠ ٣٣٩٬٩٧٩٬٠١٣ ١٬٦٨٨٬٠٧٧ ١١٣٬١١٨٬٤٣٠ ٨٨٬٥٤٨٬٥١٤ ٣٦٢٬٦٨٠٬٦٣٥ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
        

االستهالك المتراكم واالنخفاض 
 في القيمة:

       

 ٢١٣٬٩٧٤٬٧٥٧ - -  ١٬٠١٠٬٤٤٧  ٣٢٬٦٤٩٬٧٠٥  ٣٧٬٨٢٩٬٦٣٨ ١٤٢٬٤٨٤٬٩٦٧ م٢٠٢١يناير  ١الرصيد كما في 
االستهالك ومخصص االنخفاض في 

 القيمة
١٥٦٬٠٣٢٬٥٢٨ - ٧٥٬٧٠٩٬٦١٢ ٤٨٨٬١٥٩ ١٧٬٨٧٧٬٥٢٦ ١٠٬٦٤٨٬٦٩٧ ٥١٬٣٠٨٬٥٣٤ 

 )٩٧١٬٣٥٨( - - )٤٢٤٬٠٠٠( -      )٣٥٣٬٦٨٣( )١٩٣٬٦٧٥( استبعادات
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 ٣٦٩٬٠٣٥٬٩٢٧ - ٧٥٬٧٠٩٬٦١٢ ١٬٠٧٤٬٦٠٦ ٥٠٬٥٢٧٬٢٣١ ٤٨٬١٢٤٬٦٥٢ ١٩٣٬٥٩٩٬٨٢٦ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

        صافي القيمة الدفترية:
        

 ٥٥٠٬٦١١٬٦٨٢ ١٣٬٦٣٢٬٩٤٠ ٢٦٤٬٢٦٩٬٤٠١ ٦١٣٬٤٧١ ٦٢٬٥٩١٬١٩٩ ٤٠٬٤٢٣٬٨٦٢ ١٦٩٬٠٨٠٬٨٠٩ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 .م٢٠٢١. وقد بدأ عملياته خالل عام الي فائق الذكاء مبني حاسبات عن بعد يتضمن بشكل رئيسي أجهزة حاسبفي انشاء  م٢٠٢٠يتمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ لعام *



  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٣٨ 

 
 الممتلكات والمعدات (تتمة) -١٧
 
 
 

أجهزة الحاسب 
 اآللي

 ريال سعودي

األثاث والمعدات 
 المكتبية

 ريال سعودي 

تحسينات المباني 
 المستأجرة

 ريال سعودي

 
 السيارات

 ريال سعودي

األعمال 
الرأسمالية تحت 

 التنفيذ
 ريال سعودي

 
 اإلجمالي

 يدريال سعو
       

       :التكلفة
 ٣٣٩٬٠١٩٬٨٥٤  ١٣٬٦٦٠٬٩٧٦  ١٬٤٢٢٬٥٠٠  ٥٣٬٤٤٢٬٥٨١ ٥٦٬١٣٤٬٦٢٧ ٢١٤٬٣٥٩٬١٧٠ م٢٠٢٠يناير  ١الرصيد كما في 

 ٥١١٬٢٠٢٬٨٧٨  ٤٧١٬٦٤٩٬٣٣٥  ٦٨٩٬٥٧٧   ٢٬٨٦٧٬٤٣٥   ١١٬١٤٣٬٠٩١  ٢٤٬٨٥٣٬٤٤٠ إضافات
 - )٦٤٬٦٠٥٬٥٩٠( -  ٨٬٧٣٧٬٩٦٣  ١٬٣٩٢٬١٦٢  ٥٤٬٤٧٥٬٤٦٥ تحويالت

 )٤٢٬٦٨٩٬٢٢٣( - - ) ١٬٥٢٥٬٩٠١( ) ٣٬١٣٩٬٠٤٦( ) ٣٨٬٠٢٤٬٢٧٦( استبعادات 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 ٨٠٧٬٥٣٣٬٥٠٩  ٤٢٠٬٧٠٤٬٧٢١  ٢٬١١٢٬٠٧٧  ٦٣٬٥٢٢٬٠٧٨ ٦٥٬٥٣٠٬٨٣٤ ٢٥٥٬٦٦٣٬٧٩٩ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
       

       االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:
 ١٧٢٬٣٠٤٬٥٩٤ -  ٧٢٥٬٤٧٥  ٢١٬٠١١٬١٨٨  ٢٨٬٦١٧٬٥٨٨ ١٢١٬٩٥٠٬٣٤٣ م٢٠٢٠يناير  ١الرصيد كما في 

 ٥٨٬٩١٥٬٠٧٣ -  ٢٨٤٬٩٧٢  ١٢٬٠٧٠٬٨٥٦   ١٠٬٠٧٠٬٣٦٩   ٣٦٬٤٨٨٬٨٧٦ االستهالك ومخصص االنخفاض في القيمة
 )١٧٬٢٤٤٬٩١٠( - - ) ٤٣٢٬٣٣٩(  ) ٨٥٨٬٣١٩(  ) ١٥٬٩٥٤٬٢٥٢( استبعادات

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 ٢١٣٬٩٧٤٬٧٥٧ -  ١٬٠١٠٬٤٤٧  ٣٢٬٦٤٩٬٧٠٥  ٣٧٬٨٢٩٬٦٣٨ ١٤٢٬٤٨٤٬٩٦٧ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
       :صافي القيمة الدفترية

       
       

 ٥٩٣٬٥٥٨٬٧٥٢  ٤٢٠٬٧٠٤٬٧٢١  ١٬١٠١٬٦٣٠  ٣٠٬٨٧٢٬٣٧٣  ٢٧٬٧٠١٬١٩٦ ١١٣٬١٧٨٬٨٣٢ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 



  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٣٩ 

 
 الممتلكات والمعدات (تتمة) -١٧

 
مبين في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة  هواالستهالك واالنخفاض في القيمة للسنة، كما  توزيع قسطتم 

 على النحو التالي:
 

 
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

 ريال سعودي
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 ريال سعودي
    

 ٣٣٬٢٥٥٬٨١٨ ١٢٩٬٦٠٠٬٧٧٣ تكلفة اإليرادات
 ٢٧٤٬١٨٢ ٢٩٦٬٨٥٣ )٧مصاريف بيع وتوزيع (إيضاح 

 ٢١٬٨٦٧٬١٦٥ ٢٥٬٥١٢٬٩٣٧ )٦مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح 
 ٣٬٥١٧٬٩٠٨ ٦٢١٬٩٦٥ )٨(إيضاح  خسارة انخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات

 ───────── ───────── 
 ٥٨٬٩١٥٬٠٧٣ ١٥٦٬٠٣٢٬٥٢٨ 
 ═════════ ═════════ 
 

 موجودات حق االستخدام -١٨
 

 ): "عقود اإليجار":١٦للتقرير المالي (فيما يلي بيان حركة موجودات حق االستخدام بموجب تطبيق المعيار الدولي 
  
 اإلجمالي  السيارات  أراضي ومباني  

 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي 
 ٧٧٬٤١٥٬٧٠١ ٨٤٢٬٥٣٩ ٧٦٬٥٧٣٬١٦٢ م٢٠٢٠يناير  ١الرصيد كما في   
 ١٣٬٢٨٩٬٣٤١ -     ١٣٬٢٨٩٬٣٤١ إضافات إلى موجودات حق االستخدام  
 )١٨٬٧٧٢٬٣٣١( )٧٢٨٬٤٢١( )١٨٬٠٤٣٬٩١٠( م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١استهالك محمل للسنة المنتهية في   
 ٧١٬٩٣٢٬٧١١ ١١٤٬١١٨ ٧١٬٨١٨٬٥٩٣ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد كما في   
 )١٧٬٤٢٩٬٩٣٨( )١١٤٬١١٨( )١٧٬٣١٥٬٨٢٠( م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ استهالك محمل للسنة المنتهية في  
 ٥٤٬٥٠٢٬٧٧٣ -      ٥٤٬٥٠٢٬٧٧٣ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١الرصيد كما في   
 

 :موجودات حق االستخدام على النحو التالي استهالكيتم 
 

 سنة ١٥        األراضي المستأجرة          
 سنة ٤    المباني 

 سنوات ٣   السيارات  
 

 أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة على النحو التالي:و مبين في قائمة الربح هيتم توزيع قسط االستهالك للسنة، كما 
 

 
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

 ريال سعودي
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 ريال سعودي
   

 ١٨٬٠١٣٬٤٢١ ١٧٬١٨٤٬٢٥٠ )٦مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح 
 ٧٥٨٬٩١٠ ٢٤٥٬٦٨٨  تكلفة اإليرادات

 ───────── ───────── 
 ١٨٬٧٧٢٬٣٣١ ١٧٬٤٢٩٬٩٣٨ 
 ═════════ ═════════ 
 



  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٤٠ 

 
 الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع -١٩

 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
 ريال سعودي

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 ريال سعودي

   
 ٤٢٥٬١١٧٬٧٣٩ ٧٢٣٬٢٧٤٬٧٨٩ تكاليف مشاريع مستحقة 

 ٥٠١٬٠٦٠٬٣٠٧ ٦٠٨٬٢٥٠٬٦٠٨ )١-١٩مصاريف مستحقة الدفع (إيضاح 
 ٦٥٣٬٠٧٠٬٩٤٤ ٤٥٩٬٨٧٩٬٦٩٦ دائنون تجاريون 

 ١١٤٬٩٤٢٬٧٠٦ ٥٩٬٢٦٥٬٨١١ )٢٩مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة (إيضاح 
 ٢٣٩٬٦٥٧٬٣٧٦  ٥١٬٤٢٢٬٤٦٧ )٢٩مصاريف اتصال مستحقة (إيضاح 

 ٤٠٬١٠٤٬٣٩٨  ٢٩٬٢٥٦٬٢٤٠ )٢٢التزامات إيجار (إيضاح 
 ───────── ─────────  
 ١٬٩٧٣٬٩٥٣٬٤٧٠ ١٬٩٣١٬٣٤٩٬٦١١ 
 ═════════ ═════════ 
 

مليون ريال سعودي) مستحق لشركة  ١٠٨: م٢٠٢٠مليون ريال سعودي ( ١٣٣تتضمن المصاريف المستحقة الدفع مبلغ قدره   ١-١٩
 يوًما من تاريخ الفاتورة. ٩٠). ويتم عادًة سداد الذمم الدائنة التجارية خالل ٢٩االتصاالت السعودية (إيضاح 

 
 اإليرادات المؤجلة -٢٠

 
يمثل هذا البند الفواتير الصادرة للعمالء بالزيادة عن قيمة األعمال المنفذة من قبل المجموعة، وفًقا لشروط الفواتير الواردة في 

مليون  ١،١٩٧بلغ إجمالي اإليرادات المؤجلة المفوترة خالل العام اتفاقية العقد المبرم مع العمالء كما بتاريخ إعداد القوائم المالية. 
 ٦٢٤ريال سعودي) وكذلك بلغ إجمالي اإليرادات المعترف بها من اإليرادات المؤجلة خالل العام مليون  ١،٠٦٦: م٢٠٢٠ريال سعودي (

 ريال سعودي).مليون  ٧٨٧: م٢٠٢٠ريال سعودي (مليون 
 

 مطلوبات العقود -٢١
 

  والتي سيتم تطبيقها على المطالبات المستقبلية.تمثل مطلوبات العقود المبالغ المستلمة من عمالء المجموعة، 
 

 عقود اإليجار -٢٢
 

 :المجموعة كمستأجر
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
 ريال سعودي ريال سعودي 
 ٧٦٬٦٧٤٬٥٠٥ ٨٨٬٢٧٥٬٢٩١ الرصيد االفتتاحي   

  ١٢٬٩٣٣٬٩٨٧    -       إضافات إلى التزامات إيجار، صافي
  ٢٬٥٣٧٬٦٥٢ ١٬٠٧٢٬٢٧٦ )٩(إيضاح تكلفة تمويل 

 )٣٬٨٧٠٬٨٥٣( )٢٨٬٧٥٦٬١٢١( مبالغ مدفوعة
 ───────── ───────── 

 ٨٨٬٢٧٥٬٢٩١ ٦٠٬٥٩١٬٤٤٦ ديسمبر ٣١إجمالي التزامات اإليجار المخصومة كما في 
 ═════════ ═════════ 

 
 :م٢٠٢١ديسمبر  ٣١فيما يلي تحليًال لتواريخ استحقاق التدفقات النقدية غير المخصومة المتعلقة بدفعات اإليجار كما في 

 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ تحليل تواريخ استحقاق التدفقات النقدية غير المخصومة لعقد اإليجار

 ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ٤٠٬٢٧٩٬٢٤٥ ٢٩٬٤٤٣٬٦٧٢ أقل من سنة
 ٥١٬١٨٧٬٥٣١ ٣٣٬٤١٧٬٥٦٩ أكثر من سنة

 ───────── ───────── 
 ٩١٬٤٦٦٬٧٧٦ ٦٢٬٨٦١٬٢٤١ ديسمبر ٣١إجمالي التزامات اإليجار غير المخصومة كما في 

 ═════════ ═════════ 



  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٤١ 

 
 عقود اإليجار (تتمة) -٢٢

 
 في قائمة المركز المالي الموحدة: م٢٠٢١ديسمبر  ٣١فيما يلي عرض التزامات اإليجار المخصومة كما في 

 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

 ريال سعودي ريال سعودي

 ٤٠٬١٠٤٬٣٩٨  ٢٩٬٢٥٦٬٢٤٠ ) ١٩إيضاح  -متداول (مدرج ضمن الدائنون والمبالغ المستحقة الدفعالجزء ال
 ٤٨٬١٧٠٬٨٩٣  ٣١٬٣٣٥٬٢٠٦ متداولالجزء غير 

 ───────── ───────── 
 ٨٨٬٢٧٥٬٢٩١ ٦٠٬٥٩١٬٤٤٦ اإلجمالي

 ═════════ ═════════ 
 

 المجموعة كمؤجر:
. التي سيتم إدارتها من قبل المجموعة مبني حاسبات عن بعدبشأن تأجير لعميل قامت المجموعة بإبرام ترتيب عقد إيجار تشغيلي 

الموجودات األخرى المؤجرة بموجب هذا الترتيب. فيما باإلضافة الي بعض  الحاسب اآللي فائق الذكاءبشكل رئيسي  مبنياليتضمن 
 : ١٨و ١٧و ١٦رية لكافة الموجودات المؤجرة المدرجة في اإليضاحات يلي بيان صافي القيمة الدفت

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
 ريال سعودي ريال سعودي 
 -      ٣٤٦٬٠٧٤٬٠٩٧  الممتلكات والمعدات   

 -       ١٨٨٬١٧٨ أصول غير ملموسة
 ٣٬٥٠١٬٠٢٦ ٣٬٢٥٥٬٣٤٠ موجودات حق االستخدام -أرض

 ───────── ───────── 
 ٣٬٥٠١٬٠٢٦     ٣٤٩٬٥١٧٬٦١٥  اإلجمالي

 ═════════ ═════════ 
 

يوضح الجدول التالي تحليل تواريخ استحقاق دفعات اإليجار، ويبين دفعات اإليجار غير المخصومة التي سيتم استالمها بعد تاريخ إعداد 
 القوائم المالية:

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
 ريال سعودي ريال سعودي 
 -       ١٣٢٬٥٦٩٬٥٨٠ أقل من سنة   

 -       ٤٥٠٬٧٣٦٬٥٧٢ أكثر من سنة
 ───────── ───────── 

 -       ٥٨٣٬٣٠٦٬١٥٢  اإلجمالي
 ═════════ ═════════ 
 
 



  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٤٢ 

 
 مكافأة نهاية الخدمة -٢٣

 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
 ريال سعودي ريال سعودي 
 ٢٩٤٬٧٧٦٬٧٦١ ٢٣٦٬٥٨٦٬٣١٥ التزام المنافع المحددة   
 ═════════ ═════════ 
 

تقوم المجموعة بمنح تعويضات نهاية الخدمة ("برنامج المنافع") لموظفيها مع مراعاة متطلبات نظام العمل في المملكة العربية 
مبلًغا مقطوعاً يتم احتسابه على أساس آخر رواتب وبدالت تقاضاها السعودية. إن المنافع الممنوحة بموجب برنامج هذا تمثل 
 الموظفون وسنوات خدمتهم المتراكمة بتاريخ إنهاء الخدمة.

 
تمثل التزامات المنافع المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة بشأن برنامج المنافع المحددة القيمة الحالية اللتزامات المنافع 

 اد القوائم المالية.المحددة بتاريخ إعد
 

يتم احتساب المنافع المحددة بشكل دوري من قبل خبراء اكتواريين مؤهلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم تحديد 
القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام العائدات على سندات 

ركات عالية الجودة المسجلة بالعملة التي سيتم دفع المنافع بها، ولها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. ونظًرا لنقص الش
السيولة وقيود السوق العميقة التي تفرضها سندات الشركات المحلية، يجدر اإلشارة إلى إصدار الحكومة السعودية ألسعار السندات 

 مريكي.  المسجلة بالدوالر األ
 

يتم إثبات مبالغ إعادة قياس األرباح والخسائر االكتوارية الناتجة عن التزام المنافع المحددة، إن وجدت، وتدرج ضمن الدخل الشامل 
 اآلخر الموحد في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.

 
 الي حركة التزام المنافع المحددة:يمثل الجدول الت

 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
 ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ١٨٩٬١٣٨٬٦٥٢ ٢٩٤٬٧٧٦٬٧٦١ يناير ١في كما الرصيد 

   مبلغ مثبت في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
 ٨٣٬٨٨٢٬٦٥٤ ٥٥٬٠٧٢٬٦٥٢ تكاليف خدمة حالية

 ٦٬٢٥٠٬٠٠٠ ٥٬٠٥١٬٧٠٠ تكلفة تمويل
 ───────── ───────── 
 ٩٠٬١٣٢٬٦٥٤ ٦٠٬١٢٤٬٣٥٢ 
   
 ٣٥٬٢٧١٬٢٨٥ )٨٥٬٦٤٤٬٩٤٩(  المثبتة في الدخل الشامل االخر خسائرال) / لمكاسبا(

 )١٩٬٧٦٥٬٨٣٠( )٣٢٬٦٦٩٬٨٤٩( مبالغ مدفوعة
 ───────── ───────── 

 ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٩٤٬٧٧٦٬٧٦١ ٢٣٦٬٥٨٦٬٣١٥ 
 ═════════ ═════════ 



  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٤٣ 

 
 (تتمة) مكافأة نهاية الخدمة -٢٣

 
 الهامةاالفتراضات االكتوارية 

 
 .طريقة وحدة االئتمان المتوقعة باستخدامكتواري للمجموعة االالمستشار  تم إجراء أحدث تقويم اكتواري من قبل

 
 وفيما يلي االفتراضات األساسية المستخدمة ألغراض التقويم االكتواري:

 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

 %١٥ %٤٦و %١٥ معدالت التناقص 
 %٤٫٥ %٤٫٥و %١٫٦ في الرواتبمعدل الزيادة 
 %٢٫٦٥ %٢٫١ معدل الخصم

 ٦٥ ٦٥ سن التقاعد
 

 تحليل الحساسية
تتأثر النتائج باالفتراضات المستخدمة. يوضح الجدول أدناه التغير في التزام المنافع المحددة على أساس الزيادة أو النقص في قيمة 

 :م٢٠٢١ديسمبر  ٣١االفتراضات األساسية كما في 
 
 األثر على التزام المنافع المحددة   
    
 

 التغير في
 االفتراضات

 
 القيمة األساسية

الزيادة في 
 االفتراضات

 النقص في 
 االفتراضات

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي 
  ───────── ───────── ───────── 

 ١٣٬٤٨٦٬٤١٣ )١٢٬٠٢٥٬٦٧٧( ٢٣٦٬٥٨٦٬٣١٥ %١ معدل الخصم
 )١١٬٩٤٠٬٣٩٦( ١٣٬٠٩٨٬٨٢٥ ٢٣٦٬٥٨٦٬٣١٥ %١ في الرواتبمعدل الزيادة 

 
 مليون ريال سعودي). ١٬٥٧٩: م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي ( ١٬٧١٨تتضمن تكلفة اإليرادات تكلفة موظفين قدرها 

 
 ، أسهم الخزينة، والمدفوعات علي أساس االسهمتوزيعات األرباح، رأس المال -٢٤

 
 رأس المال ١-٢٤

 
) زيادة رأس مال م٢٠٢٠سبتمبر  ٢٩هـ (الموافق ١٤٤٢صفر  ١٢، قرر مساهموا الشركة في اجتماعهم المنعقد في تاريخ م٢٠٢٠خالل عام 

ريال سعودي) وتغيير  ١٠سهم قيمة كل سهم  مليون ١٢٠ريال سعودي (مقسم إلى مليون  ١٬٢٠٠ريال سعودي إلى مليون  ١٠٠الشركة من 
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة.  تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية الخاصة الشكل القانوني للشركة 

هـ ١٤٤٢جمادى األولى  ٨بزيادة رأس المال وتغيير الشكل القانوني بما في ذلك موافقة وزارة التجارة التي تم الحصول عليها بتاريخ 
 ).م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١هـ (الموافق ١٤٤٢جمادى األولى  ١٦زاري في ) وإصدار القرار الوم٢٠٢٠ديسمبر  ٢٣(الموافق 

 
سهم،  مليون ٢٤، حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية بشأن الطرح العام األولي، من خالل طرح م٢٠٢١يونيو  ٢٨بتاريخ 
 .م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠٪ من أسهم الشركة. بدأت الشركة تداول أسهمها عبر تداول في ٢٠يمثل 

 



  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٤٤ 

 
 (تتمة) توزيعات األرباح، أسهم الخزينة، والمدفوعات علي أساس االسهم، رأس المال -٢٤

 
 توزيعات األرباح   ٢-٢٤

 
) على توزيع أرباح قدرها م٢٠٢١فبراير ١٦هـ (الموافق ١٤٤٢رجب  ٤ المنعقد بتاريخوافقت الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها 

 ٣١في مليون ريال سعودي. لم يتم اإلعالن عن توزيعات أرباح للسنة المنتهية  ٤٠٠ريال سعودي لكل سهم بإجمالي قدره  ٣٫٣٣
 .م٢٠٢٠ديسمبر 

 
 أسهم الخزينة  ٣-٢٤

 
ريال سعودي للسهم، مقابل نقدي  ١٥١مليون من أسهمها من الشركة األم بتكلفة  ١٫٢بشراء ، قامت الشركة م٢٠٢١سبتمبر  ٢٩بتاريخ 
طويلة  للموظفين المستقبليةحوافز البهذه األسهم كأسهم خزينة وذلك لدعم برامج الشركة  حتفظتمليون ريال سعودي.  ١٨١٫٢قدره 
 .)٤-٢٤(إيضاح  األجل

 
 المدفوعات على أساس السهم ٤-٢٤

 
المجموعة مكافآت على شكل مدفوعات حقوق ملكية مسددة على أساس السهم بموجب برنامج المكافآت يتلقى موظفو 

 التحفيزية، حيث يقدم الموظفون خدمات كمقابل الستالم عدد ثابت من أسهم الشركة.
 

كمصروف في قائمة  مليون ريال سعودي) ٠٫٢: م٢٠٢٠( مليون ريال سعودي ٩٬٦، سجلت المجموعة م٢٠٢١المنتهي في  خالل العام
الربح أو الخسارة الموحدة، مع زيادة مقابلة في االحتياطيات األخرى في حقوق الملكية، خالل الفترة التي تم خاللها استيفاء شروط 

 االستحقاق.

 
 االحتياطي النظامي -٢٥

 
لى االحتياطي النظامي. طبقاً للنظام من دخل السنة إ %١٠طبقاً لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة تحويل 

من رأس المال. إن هذا االحتياطي  %٣٠األساسي للشركة، يجوز للشركة التوقف عن إجراء هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي 
 غير قابل للتوزيع. 

 
 ربح السهم  -٢٦

 
بالمساهمين في الشركة على المتوسط المرجح لعدد يتم احتساب ربح السهم األساسي وذلك بقسمة صافي ربح السنة المتعلق 

 ديسمبر كما يلي: ٣١األسهم القائمة خالل السنة المنتهية في 
 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

 ٧٠١٬٧٩٥٬٥٠٤  ٨٣٢٬٩١٨٬٦١٠ صافي ربح السنة "ريال سعودي"
 ١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١١٩٬٦٩٠٬٩٥٩ المتوسط المرجح لعدد أسهم ربح السهم األساسي

 -       ٣٠٩٬٠٤١ المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المعاد شرائها
 ١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ المتوسط المرجح لعدد أسهم ربح السهم المخفض

 ٥٫٨٥  ٦٫٩٦ ربح السهم األساسي (معدل)
 ٥٫٨٥  ٦٫٩٤ ربح السهم المخفض (معدل)



  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٤٥ 

 
 المالية األدوات -٢٧

 
 فئات األدوات المالية

 
يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها ضمن التسلسل 

 الهرمي للقيمة العادلة:
 

    م٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 /وجودات تصنيف الم الموجودات المالية

مستوى القيمة  القيمة الدفترية  الماليةطلوبات الم
 العادلة

    
 ال ينطبق ١٬٦٠٧٬٥٥٦٬٥٢٤ التكلفة المطفأة نقدية وشبه نقدية

 ال ينطبق ٤٬٦٠٥٬٤٩١٬٤٨٢ التكلفة المطفأة مدينون وموجودات العقود ومدينون آخرون
    

    المطلوبات المالية 
 ال ينطبق ١٬٩٦٢٬٦٨٤٬٨١٧ التكلفة المطفأة دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

 
    م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 /تصنيف الموجودات  الموجودات المالية
مستوى القيمة  القيمة الدفترية  المطلوبات المالية

 العادلة
 ال ينطبق ٩٩٣٬٤٧٣٬٦٤٤ التكلفة المطفأة نقدية وشبه نقدية

 ينطبق ال ٤٬٤٠٨٬٨٠٥٬٩٩٦ التكلفة المطفأة مدينون وموجودات العقود ومدينون آخرون
    

    المطلوبات المالية 
 ال ينطبق ٢٬٠٢٢٬١٢٤٬٣٦٣ التكلفة المطفأة دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

    
 

 تمثل أرصدة المدينون والنقدية وشبه النقدية الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.

 
 المالية ورأس المالإدارة المخاطر  -٢٨

 
 مخاطر السوق

 لم تتعرض المجموعة لمخاطر السوق خالل السنة. لم تكن هناك أي تغييرات في هذه الظروف عن السنة السابقة.
 

 إدارة مخاطر العمالت األجنبية
لم يكن لدى المجموعة بتاريخ إعداد القوائم المالية أي موجودات أو مطلوبات نقدية مسجلة بعمالت أجنبية هامة تعرضت الشركة 

عرض تحليل الحساسية بشأن العمالت األجنبية. بات في أسعار العمالت األجنبية. وعليه، لم يتملبشأنها للتق



  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٤٦ 

 
 إدارة المخاطر المالية ورأس المال (تتمة) -٢٨

 
 إدارة مخاطر أسعار العموالت والسيولة 

 
إن المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة تقع على عاتق مجلس اإلدارة، والذي قام بدوره بوضع إطار عمل مالئم إلدارة مخاطر 

وتقوم المجموعة  وإدارة متطلبات إدارة السيولة والتمويل الخاصة بالمجموعة على المدى القصير والمتوسط والطويل األجل.السيولة 
بإدارة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باالحتياطيات والتسهيالت البنكية الكافية والمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة 

 لم يحث أي تغيير لهذه االستراتيجية عن السنة السابقة.استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.  والفعلية ومطابقة محافظ
 

لم تتعرض الشركة لتغيرات في أسعار العموالت بتاريخ إعداد القوائم المالية. وبالتالي، لم يتم عرض تحليل الحساسية ألسعار 
 العموالت.

 
ستحقاق التعاقدية المتبقية للمجموعة بشأن مطلوباتها المالية غير المشتقة مع فترات توضح الجداول التالية تفاصيل تواريخ اال

السداد المتفق عليها. وقد تم إعداد الجدول بناًء على التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية وفقا ألول تاريخ قد يتعين 
 ولة والتدفقات النقدية الرئيسية.على المجموعة السداد فيه. تشتمل الجداول على كل من العم

 
 

 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

 %  معدل العمولة
 خالل سنة

 ريال سعودي
أكثر من سنة 
 ريال سعودي

 اإلجمالي
 يدريال سعو

     
 ١٬٩٠٢٬٠٩٣٬٣٧١ -       ١٬٩٠٢٬٠٩٣٬٣٧١ ال يوجد دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

التزامات اإليجار المتعلقة بموجودات حق 
 االستخدام  

 %٣٫٢٥إلى  %١٫٤٩
٦٢٬٨٦١٬٢٤١  ٣٣٬٤١٧٬٥٦٩  ٢٩٬٤٤٣٬٦٧٢  

     
 

 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 
 %  معدل العمولة

 خالل سنة
 ريال سعودي

أكثر من سنة 
 ريال سعودي

 اإلجمالي
 يدريال سعو

     
 ١٬٩٣٣٬٨٤٩٬٠٧٢ -      ١٬٩٣٣٬٨٤٩٬٠٧٢ ال يوجد دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

التزامات اإليجار المتعلقة بموجودات حق 
 ٩١٬٤٦٦٬٧٧٦ ٥١٬١٨٧٬٥٣١ ٤٠٬٢٧٩٬٢٤٥ %٣٫٤٧إلى%  ١٫٥٧ االستخدام 

     
 

 إدارة مخاطر االئتمان
 

خالل وضع حدود ائتمانية للعمالء كٍل على حدة ومراقبة  القطاع الخاصبعمالء تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة 
الذمم المدينة القائمة. ال تعتقد اإلدارة بأنه يوجد اية مخاطر ائتمان جوهرية متعلقة بهذه الذمم المدينة وهي على ثقة بأنه سيتم 

، كما تقدم خدمات )الشركة األم(دية تحصيل كافة المبالغ . يتم إجراء معظم معامالت المجموعة حالياً مع شركة االتصاالت السعو
للحكومة. من الثابت أن شركة االتصاالت السعودية والحكومة تتمتعان بتصنيف ائتماني مرتفع وبالتالي تعتبر مخاطر االئتمان 

إال في حالة وجود خالفات. تتم مراقبة الذمم المدينة  المدينة،منخفضة. ال تتوقع المجموعة أي تعثر في السداد ناتج من هذه الذمم 
 األخرى على أساس مستمر.

 
ة تمثل مخاطر االئتمان مخاطر الخسارة المالية للمجموعة في حالة عدم وفاء العميل أو الطرف اآلخر بالتزاماته التعاقدية تجاه أداة مالي

 العمالء. ما، والتي تنشأ بشكل أساسي عن المبالغ المستحقة القبض من
 

تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان. ال تقوم المجموعة باالحتفاظ بأي ضمانات أو تعزيزات 
 ائتمانية أخرى لتغطية مخاطر االئتمان المصاحبة للموجودات المالية الخاصة بها.

 



  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٤٧ 

 
 إدارة المخاطر المالية ورأس المال (تتمة) -٢٨

 
 إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)

 
التجارية بالقدر المطلوب، بناًء على اإلمكانية المتوقعة لتحصيل الذمم المدينة. يتم تجنيب مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة 

 تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص لقياس خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود.
 

على أساس احتمالية مرور الذمم المدينة  يتم احتساب معدالت الخسائر باستخدام طريقة "تجديد معدل العمولة"/ "معدل التدفق"
مستقلة فيما يتعلق بالتعرض  التدفق بصورةبمراحل التعثر المتتالية حتى شطبها. يتم احتساب تجديد معدالت العمولة/ معدالت 

 للمخاطر في القطاعات المختلفة بناًء على خصائص مخاطر االئتمان العامة. 
 

لقة بالتعرض لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية يوضح الجدول التالي المعلومات المتع
 :م٢٠٢١ديسمبر  ٣١وموجودات العقود من عمالء القطاع الخاص كما في 

        
 

 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

إجمالي القيمة 
 الدفترية

المتوسط المرجح 
 لمعدل الخسارة

 
 مخصص الخسارة

 ٧٬٨٤٨٬٩٣٦ %٧٫٤٧ ١٠٥٬٠٧٢٬٧٦٦ غير مفوترة    
 ١٥٬١٩٠٬٤٣٠ %٩٫٩١ ١٥٣٬٢٨٣٬٨٥٩ يوًما ٩٠-٠

 ١٥٬٣٦٨٬٣٨٨ %٢٦٫٢٠ ٥٨٬٦٥٧٬٩٦٩ يوًما ١٨٠-٩١
 ٩٬٤٨٧٬٩٥٢ %٤٧٫٣١ ٢٠٬٠٥٤٬٨٥٦ يوًما ٢٧٠ -١٨١

 ١٢٬١٠١٬٢١٩ %٩٤٫٢٩ ١٢٬٨٣٤٬٠٤٣ يوًما ٣٦٥ -٢٧١
 ٢٥٬٧٠٠٬٥٨٤ %٩٤٫٢٩ ٢٧٬٢٥٦٬٩٥٦ أكثر من سنة

 ───────── ───────── ───────── 
 ٨٥٬٦٩٧٬٥٠٩ %٢٢٫٧٢ ٣٧٧٬١٦٠٬٤٤٩ 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 إدارة رأس المال

تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها للتأكد من أنها قادرة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية مع زيادة العائد للمساهمين 
 والدين. لم يطرأ أي تغيير على االستراتيجية الكلية للمجموعة عن السنة السابقة.من خالل زيادة رصيد حقوق الملكية 

 
يتكون هيكل رأسمال المجموعة من حقوق الملكية والتي تشمل رأس المال واالحتياطات األخرى واالحتياطي النظامي واألرباح 

 المبقاة.



  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٤٨ 

 
 المعلومات المتعلقة بالجهات ذات العالقة -٢٩

 
تخضع لتأثير شركة االتصاالت ت التي تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة أو آتتكون الجهات ذات العالقة من الشركة األم، والمنش

السعودية، وكذلك أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة.  خالل دورة األعمال العادية، قامت المجموعة بإجراء معامالت 
ة متنوعة مع الجهات ذات العالقة بها. يتم اعتماد شروط وأحكام هذه المعامالت المبرمة مع الجهات ذات العالقة إما من قبل إدار

 المجموعة أو أعضاء مجلس إدارتها.
 

إن الجهة المسيطرة المباشرة والنهائية على المجموعة هي شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مدرجة تأسست في المملكة 
 العربية السعودية.

 
 خالل السنة، قامت المجموعة بإجراء المعامالت الهامة التالية مع الجهات ذات العالقة بها:

 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
 ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ٥٬٣١٣٬٩١٩٬٤٦٩ ٦٬٠١٠٬٢٧٨٬٢٤٤ بيع بضاعة وخدمات (الشركة األم وشركاتها التابعة) (أ)
 ────────── ────────── 

 ٢٥٢٬٠٧٧٬٧٦٠ ٤٣٩٬٨٧٠٬٥٣٧ مشتريات (الشركة األم وشركاتها التابعة)
 ────────── ────────── 
   

 ١٩٩٬٠٧١٬٥٣٤ -      خصم على مشاريع معيّنة (ب)
 ────────── ────────── 

 ) ١٧و١٦بيع الموجودات غير الملموسة والممتلكات والمعدات (إيضاح 
 (جهة ذات عالقة أخرى)

 
     - 

 
٣١٬٦٢٧٬٢٥٩ 

 ────────── ────────── 
 ٢١٦٬٠١٦ ٦٤٥٬٩٧٥ مصروف حوافز طويلة األجل محملة من الشركة األم

 ────────── ──────────    
  ٢٫٩: م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليار ريال سعودي ( ٣٫٨مبلغ والخدمات للشركة األم وشركاتها التابعة لها  بضاعةتتضمن مبيعات ال )(أ

  ريال سعودي) والتي ال تعد الشركة األم العميل النهائي. مليار
 المشاريع التي يتم تنفيذها من خالل الشركة األم.تمثل هذه المبالغ خصًما على بعض  )(ب
 ١٫٣ مبلغ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١مع الجهات الحكومية والحكومية ذات العالقة للسنة المنتهية في المباشرة  التعامالتبلغت  )(ج

 مليار ريال سعودي). ١٫٥: م٢٠٢٠مليار ريال سعودي (
 

 عالقة بتاريخ إعداد القوائم المالية:فيما يلي بيان باألرصدة القائمة مع الجهات ذات ال
 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
 ريال سعودي ريال سعودي 
 ٢٬١٤٦٬١٠٧٬٩٨١ ٢٬٣٨٨٬٠٧٩٬٤٦٠ )١٢إيضاح إجمالي (مدينون،    

 ٩٤٩٬٤٢٢٬١٧٩ ٨٤٦٬٩٢١٬٨٠٣ موجودات عقود
 ٨٠٬٦٦١٬٦٩٣ ٨٬٥١٦٬٣٣٠ )١٣مستحقة من جهات ذات عالقة (إيضاح  األخرى: مبالغالموجودات 

 )١٬٦٠٦٬١٣٧٬٣٧١( )٢٬٠٧٥٬٣٤٢٬٣٠٦( إيرادات مؤجلة 
 )١١٤٬٩٤٢٬٧٠٦( )٥٩٬٢٦٥٬٨١١( )١٩مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة (إيضاح 

 )٢٣٩٬٦٥٧٬٣٧٦( )٥١٫٤٢٢٫٤٦٧( )١٩مصاريف اتصال مستحقة (إيضاح 
 )٢٦٠٬٤٥٧٬٤٨٥( )٣٤٢٬٣١٥٬٥٧٢( مطلوبات عقود

 )١٠٨٬٠٥٨٬٨٨٢( )١٣٢٬٩٩٤٬٤٤٧( )١٩(إيضاح مصاريف مستحقة 
 

إن مبالغ المدينون القائمة غير مضمونة ويتم سدادها نقًدا أو تسويتها بالرصيد المستحق الدفع. لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات. 



  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٤٩ 

 
 المعلومات المتعلقة بالجهات ذات العالقة (تتمة) -٢٩

 
 الشركة األم وأرصدة الشركات التابعة لها غير منخفضة القيمة المستحقة منأعمار المبالغ 

 
 متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة   

 

 
 

 اإلجمالي

 
غير متأخرة السداد 
 ولم تنخفض قيمتها

 
٣ - ٠ 

 شهًرا

 
 

 أشهر ٦ - ٤

 
 

 أشهر ١٢ - ٧
 

 سنةأكثر من 

ريال  ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي 
 سعودي

       
 -      ٢٧٬٠٨٤٬٥٤٤ ٧١٬٥٧٠٬٦٩٥ ٥٠٦٬٧٤٤٬٣٠١ ١٬٧٠٣٬٣٥٦٬٦٧١ ٢٬٣٠٨٬٧٥٦٬٢١١ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

       
 ٤٬٢١٤٬٠٨٩ ٢٩٨٬٤٧٤٬٩٨٧ ٣٧٩٬٩٠٦٬١٠٦ ٤٥٠٬٥٢٠٬٢٥٣ ٩٣٢٬١٤٧٬٤٢٢ ٢٬٠٦٥٬٢٦٢٬٨٥٧  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 
 السنة كما يلي:تم دفع تعويضات لكبار موظفي اإلدارة خالل 

 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
 ريال سعودي ريال سعودي 
 ٣٤٬٩١١٬٢٠٩ ٤٦٬٩٥٧٬٦١٦ الموظفينمنافع    
 ───────── ───────── 
   

 كانت المبالغ التالية مستحقة الدفع فيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة ومخصص اإلجازات السنوية لكبار موظفي اإلدارة:
 
 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
 ريال سعودي ريال سعودي 
 ٥٬٥٧٨٬٩٩٥ ٨٬٠٢٥٬٩٥٢ تعويضات نهاية الخدمة واإلجازة السنوية   
 ───────── ───────── 
 

 المعلومات القطاعية    -٣٠
 

القطاعات التشغيلية.  )٨للتقرير المالي (إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة مبينة أدناه وفًقا للمعيار الدولي 
) تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل ٨يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي (

 رئيس العمليات بصفته صانع القرار بالمجموعة وتستخدم لتوزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.
 

لمجموعة في خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كما هو مذكور أدناه.  تتعلق معظم إيرادات المجموعة ودخلها تعمل ا
وموجوداتها بعملياتها داخل المملكة.  تمثل قطاعات التشغيل التي يتم رفع التقارير عنها بانتظام إلى رئيس العمليات بصفته صانع 

 ويتم توزيع الموارد على القطاع التشغيلي على أساس اإليرادات وتفاصيلها كما يلي: القرار بالمجموعة أنواع اإليرادات
 

  خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األساسية: تمثل هذه الخدمات المتطلبات األساسية لألعمال، وتمكن العمالء من
زة /البرامج، واالتصال باألنترنت. (بما في ذلك: الحصول على المتطلبات األساسية لتكنولوجيا المعلومات مع األنظمة، األجه

 تكامل األنظمة وخدمات االتصاالت واالنترنت).  
 :خدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة 

 تعتبر هذه الخدمات بمثابة إضافات وتساعد العمالء في إدارة عملياتهم وتحسين التكلفة اإلجمالية للملكية،
 (بما في ذلك: خدمات االستعانة بمصادر خارجية والخدمات المدارة).  
  الخدمات الرقمي: هي خدمات رقمية متقدمة يستخدمها العمالء لتحسين وتوسيع نطاق عروضهم (بما في ذلك: خدمات

  السحابة واألمن السيبراني والخدمات الرقمية). 



  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت والشركات التابعة لها
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٥٠ 

 
 (تتمة) اعيةالمعلومات القط    -٣٠

 
). وعليه، فإن ال صلة لتسوية إيرادات القطاعات على صفر : م٢٠٢٠( م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ال توجد إيرادات بين القطاعات للسنة المنتهية في 

 إجمالي اإليرادات.
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

 ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ٣٬٧٤٣٬٥٧١٬٨٠١ ٤٬٢٣١٬٢٠٤٬٥٣٨ األساسيةخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 ١٬٦٣٠٬٠٢٤٬٥٨٨ ١٬٩٥٥٬١٦٤٬٦٤١ خدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة

 ١٬٥١٧٬٨٢٢٬٦٧٤ ١٬٦٢٩٬٤٢٨٬٢٢٣ خدمات رقمية
 ٦٬٨٩١٬٤١٩٬٠٦٣ ٧٬٨١٥٬٧٩٧٬٤٠٢ إجمالي اإليرادات

 )٥٬٤٦٩٬٤٤٧٬١٢٠( )٦٬١٠٧٬٨٣٠٬٦٧٦( إجمالي تكلفة إيرادات
 )٦٦٤٬٩٦٤٬٦٠٨( )٨٠٨٬٨٦٢٬٥٥٢(  إجمالي المصاريف التشغيلية 

 )٣٬٢٣٣٬٧١٣( ٤٬٩٢١٬٠٠٩ غير التشغيلية(المصاريف)  /اإليرادات  إجمالي
 )٥١٬٩٧٨٬١١٨( )٧١٬١٠٦٬٥٧٤( المحملة على السنةزكاة ال

 ٧٠١٬٧٩٥٬٥٠٤ ٨٣٢٬٩١٨٬٦٠٩ ربح السنة صافيإجمالي 
 

 االلتزامات الرأسمالية -٣١
 

 يكن لدى المجموعة تعهدات رأسمالية بتاريخ إعداد القوائم المالية.لم 
 

 األحداث الهامة   -٣٢
 

، مع األخذ في االعتبار انخفاض تأثير الجائحة على عمليات كورونا لم تتأثر عمليات المجموعة ونتائجها المالية تأثًرا كبيًرا بتفشي فيروس
 وأنشطة الشركات العاملة في قطاع االتصاالت.

 
تم تقييم تأثير جائحة كورونا على عمليات المجموعة ونتائجها المالية باستخدام األحكام واالفتراضات التي تتضمن مصادر عدم التأكد 

 نظًرا العتمادها على العديد من العوامل والتطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل موثوق.
 

 هذه الجائحة على أعمالها ونتائجها المالية.وسوف تستمر المجموعة في مراقبة تأثير 
 

 االلتزامات المحتملة -٣٣
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
 ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ٢٠٥٬٦٧٠٬٩٦٥ ٢٧١٬٤٣٣٬٦٣٥ خطابات ضمان
 ───────── ───────── 

 مليون ريال سعودي). ٥٠٠: م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي ( ٥٠٠تم إصدار خطابات الضمان أعاله بموجب تسهيالت قروض بمبلغ 
 

 األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية -٣٤
 

م) بتوزيع أرباح على السهم بواقع ٢٠٢٢فبراير  ١٥هـ (الموافق  ١٤٤٣رجب  ١٤في االجتماع المنعقد بتاريخ  مجلس إدارة الشركة أوصى 
 .ريال سعوديمليون  ٤٧٥٫٢ريال سعودي للسهم الواحد بقيمة إجمالية تبلغ  ٤
 

وقبل إصدار القوائم المالية الموحدة والتي يمكن أن يكون لها أثر هام على القوائم  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١بعد  أخرى لم تنشأ أية أحداث
 .م٢٠٢١ديسمبر  ٣١المالية الموحدة كما في 

 
 اعتماد القوائم المالية -٣٥

 
رجب  ١٤ في اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في م٢٠٢١ديسمبر  ٣١تم اعتماد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 ).م٢٠٢٢فبراير  ١٥ (الموافق هـ١٤٤٣
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