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المملكة العربیة السعودیة

  تقریر المراجع المستقل
 الشركة العربیة لخدمات اإلنترنت واالتصاالت  في الشركاءإلى 

(شركة ذات مسئولیة محدودة)  

:الرأي
، ("المجموعة") والشركة التابعة لھا  ("الشركة") شركة العربیة لخدمات اإلنترنت واالتصاالتل الموحدةلقد راجعنا القوائم المالیة 

التغیرات  قائمةو الموحدةقائمة الدخل الشامل  قائمة، و٢٠١٩دیسمبر  ٣١كما في  الموحدةقائمة المركز المالي  علىمل توالتي تش
القوائم المالیة ب، واإلیضاحات المرفقة التاریخ ذلك في المنتھیة سنةلل ،الموحدة التدفقات النقدیة قائمة، والموحدة الملكیةفي حقوق 
. الھامة، بما في ذلك ملخص للسیاسات المحاسبیة الموحدة

 ٣١للمجموعة كما في  الجوھریة، المركز المالي الموحدرأینا، أن القوائم المالیة الموحدة المرفقة تظھر بعدل من كافة النواحي  في
للمعاییر الدولیة للتقریر المالي  وفقا   التاریخ ذلك في المنتھیة للسنة الموحدة النقدیة وتدفقاتھا  الموحد المالي وأدائھا  ٢٠١٩دیسمبر 
.في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیینالمعتمدة 

:أساس الرأي
 تمت مراجعتنا وفقا  للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر تم توضیحھا

مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة في تقریرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقا  لقواعد سلوك وآداب  في قسم  
یة المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة، كما أننا التزمنا بمسؤولیاتنا األخالق

لك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفیر أساس إلبداء رأینا.األخرى وفقا  لت

:الموحدةالقوائم المالیة   حول بالحوكمة  والمكلفینمسؤولیات اإلدارة 
الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة للمعاییر  وفقا     ،عادل  بشكل  وعرضھا   الموحدة  المالیة  القوائم  إعداداإلدارة مسؤولة عن    إن

وأحكام نظام الشركات وعقد  العربیة السعودیة، والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین
 عن ناتجخالیة من تحریف جوھري  موحدةوعن الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة ضروریة إلعداد قوائم مالیة  تأسیس الشركة،

غش أو خطأ.
 االستمراریة  لمبدأ  وفقا   العمل  في  االستمرارعلى    المجموعةقدرة  م  تقویم، فإن اإلدارة مسؤولة عن  الموحدةعند إعداد القوائم المالیة  

االستمراریة في المحاسبة، ما لم تكن ھناك  مبدأ وتطبیقاالستمراریة،  بمبدأحسبما ھو مالئم، عن األمور ذات العالقة اإلفصاح و
أو إیقاف عملیاتھا، أو لیس ھناك خیار مالئم بخالف ذلك. المجموعةنیة لتصفیة 

.مجموعةالتقریر المالي في ال إعدادعن اإلشراف على عملیة  ةمسؤول مسؤولین بالحوكمة المكلفینإن 

:مراجعة القوائم المالیة الموحدة حولمسؤولیات المراجع 
تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت القوائم المالیة الموحدة ككل خالیة من تحریف  جوھري ناتج عن غش أو 

المراجع الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول ھو مستوى عال  من التأكید، إال أنھ لیس ضمانا  على أن خطأ، وإصدار تقریر 
المراجعة التي تم القیام بھا وفقا  للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ستكشف دائما  عن تحریف جوھري 

غش أو خطأ، وت ع د جوھریة، بمفردھا أو في مجموعھا، إذا كان بشكل معقول یمكن توقع  موجود. ویمكن أن تنشأ التحریفات عن 
أنھا ستؤثر على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون بناء  على ھذه القوائم المالیة الموحدة.

لسعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني ونحافظ لمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة ال الدولیةمعاییر لل وفقا   ،وكجزء من المراجعة
:بـ نقوم كما على نزعة الشك المھني خالل المراجعة. 

غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ   عن  ناتجة  كانت  مخاطر التحریفات الجوھریة في القوائم المالیة الموحدة سواء    وتقویمتحدید  ·
لتوفیر أساس إلبداء رأینا. ویعد  ومالئمةاجعة كافیة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مر لمواجھةإجراءات مراجعة 

خطر عدم اكتشاف تحریف جوھري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ینطوي على تواطؤ 
الرقابة الداخلیة.  إلجراءاتأو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز 





الشركة العربیة لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لھا 
) شركة ذات مسئولیة محدودة(

.الموحدةالقوائم المالیة جزءا  ال یتجزأ من ھذه )٣٥(إلى )١(تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٣

الموحدة الشامل الدخلقائمة 
٢٠١٩دیسمبر٣١فيالمنتھیةللسنة

إیضاح
٢٠١٩

لایر سعودي
٢٠١٨

لایر سعودي 

٥٥٬٢٥٧٬٢٩٦٬٣٠٣٤٬٠٤١٬٢٩٩٬٠٩٤، صافياإلیرادات
)٣٬٠٧٦٬٢٥١٬٧٠٩()٤٬٤١٠٬٠٥١٬٦٩٩(الیراداتتكلفة ا

٨٤٧٬٢٤٤٬٦٠٤٩٦٥٬٠٤٧٬٣٨٥إجمالي الربح 

)١١٣٬٠١٧٬٢٠٠() ١٥٧٬٥٩٥٬٦٣٨(٦مصاریف بیع وتوزیع
)٢٧٠٬١٨٤٬٥٧٤() ٣٥٠٬١٤٦٬٢١٠(٧مصاریف عمومیة وإداریة

)٩٬٥٢١٬٢٢٤(٣٠٨٬٥٢٥٬٦٢٣العقود وموجوداتالمدینةالذممقیمةفي االنخفاض
٨٢٬١٤٠٬٩٣١٥٬٦٤١٬٩٩٤، صافيإیرادات أخرى

-١٧١٬٩٩١٬٧٢٢ربح من بیع شركة تابعة ال

٤٢٢٬١٦١٬٠٣٢٥٧٧٬٩٦٦٬٣٨١صافي الربح قبل صافي اإلیرادات التمویلیة والزكاة 

٩١٢٬٥٩٧٬٧٣٣٣٠٬٣٢٠٬٢٧٠، صافيإیرادات تمویلیة

٤٣٤٬٧٥٨٬٧٦٥٦٠٨٬٢٨٦٬٦٥١صافي الربح قبل الزكاة 

)٥١٬٨٣١٬٢٢٧()٤٠٬٩٣٣٬٢٧١(١٠الزكاة

٣٩٣٬٨٢٥٬٤٩٤٥٥٦٬٤٥٥٬٤٢٤السنة صافي ربح 

اإلیرادات الشاملة األخرى(الخسائر) 
لن یعاد تصنیفھا الحقا إلى الربح أو الخسارة التيبنود ال

الموحدة:
١٠٬٧٩٠٬٠٠٠) ٢٬٣٧٨٬٠٠٠(٢٥إعادة قیاس التزام مكافأة نھایة الخدمة

٣٩١٬٤٤٧٬٤٩٤٥٦٧٬٢٤٥٬٤٢٤للسنة إجمالي الدخل الشامل 



الشركة العربیة لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لھا 
) شركة ذات مسئولیة محدودة(

.الموحدةالقوائم المالیة جزءا  ال یتجزأ من ھذه )٣٥(إلى )١(تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٤

الموحدة قائمة المركز المالي
٢٠١٩دیسمبر٣١كما في 

ایضاح 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

لایر سعودي 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي  

الموجودات 
الموجودات المتداولة 

١١٤١٤٬٢٨٠٬٩٥٨٨٩٢٬٣٨٦٬٦١٢نقدیةوشبھنقدیة
٢٣٠٬٤٠٠٬٠٠٠-١٢ودائع مرابحة ألجل

١٣٢٬٦٣٤٬٩٢٨٬٣٧٤١٬٨٢٩٬١٠٧٬٤٦٠مدینون
١٤١٥٦٬٩٥٦٬٢٦٣٣٠١٬٠٨٦٬٩٨٦مصاریف مدفوعة مقدما  وموجودات أخرى

١٥١٬١٦٦٬٤١٩٬٧٢٥٨٦٧٬٩٥٧٬٦٤٩العقود موجودات 
١٦١٥٠٬٦٥٤٬٤٦٢١٤٠٬٢٩٦٬٩٣٣بضاعة

٤٬٥٢٣٬٢٣٩٬٧٨٢٤٬٢٦١٬٢٣٥٬٦٤٠إجمالي الموجودات المتداولة 

الموجودات غیر المتداولة 

٦٬٢١٦٬٨٥١٢٢٬٥٥٧٬٦٦٥العقد تكالیف
١٧٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠اآلخر الشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةاستثمارات 

١٨١٠٣٬٧٥٠٬٢٧٣٦٤٬٢٠٣٬٩٣٤موجودات غیر ملموسة  
١٩١٦٦٬٧١٥٬٢٦٠١٠٢٬٠٠٢٬٠٣٣ممتلكات ومعدات  

-٢٠٧٧٬٤١٥٬٧٠١أصول حق االستخدام  

٣٥٤٬١٤٨٬٠٨٥١٨٨٬٨١٣٬٦٣٢إجمالي الموجودات غیر المتداولة 

٤٬٨٧٧٬٣٨٧٬٨٦٧٤٬٤٥٠٬٠٤٩٬٢٧٢إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكیة 
المطلوبات 

المطلوبات المتداولة 
٢١١٬٤٥٨٬٢٧٤٬٧٧٨١٬٢٣٦٬١٦٧٬٥٢٦دائنون ومبالغ مستحقة الدفع  

٢٢١٬٤٢٦٬٦٢٥٬٥٤٨٩٨٧٬٩٢٤٬٨٧١إیرادات مؤجلة 
٢٣٤٥٢٬٢٥٣٬٥٠٧٣٣٥٬٧٧٥٬٧٠٣العقد مطلوبات

١٠٤٠٬١١٣٬٩٨٤٩٩٬٠٥٠٬٥٠٤زكاة مستحقة 

٣٬٣٧٧٬٢٦٧٬٨١٧٢٬٦٥٨٬٩١٨٬٦٠٤إجمالي المطلوبات المتداولة 

المطلوبات غیر المتداولة 
-٢٤٥٤٬١٥٧٬٣٢٨التزامات االیجار المتعلقة بحق استخدام األصل 

٢٥١٨٩٬١٣٨٬٦٥٢١٢٥٬٧٥٤٬٠٩٢مكافأة نھایة الخدمة 

٢٤٣٬٢٩٥٬٩٨٠١٢٥٬٧٥٤٬٠٩٢إجمالي المطلوبات غیر المتداولة 

٣٬٦٢٠٬٥٦٣٬٧٩٧٢٬٧٨٤٬٦٧٢٬٦٩٦إجمالي المطلوبات 

الملكیةحقوق
٢٦١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال 

٢٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠احتیاطي نظامي 
١٬١٠٦٬٨٢٤٬٠٧٠١٬٥١٥٬٣٧٦٬٥٧٦أرباح مبقاة 

١٬٢٥٦٬٨٢٤٬٠٧٠١٬٦٦٥٬٣٧٦٬٥٧٦الملكیة حقوقإجمالي 

٤٬٨٧٧٬٣٨٧٬٨٦٧٤٬٤٥٠٬٠٤٩٬٢٧٢إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة



الشركة العربیة لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لھا 
) شركة ذات مسئولیة محدودة(

.الموحدةالقوائم المالیة جزءا  ال یتجزأ من ھذه )٣٥(إلى )١(تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٥

الموحدة الملكیةقائمة التغیرات في حقوق 
٢٠١٩دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة

رأس المال 
االحتیاطي 

اإلجمــــالي  األرباح المبقاة النظامي 
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

٢٠١٨١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٢٤٨٬١٣١٬١٥٢١٬٣٩٨٬١٣١٬١٥٢ینایر ١في كماالرصید 

٥٦٧٬٢٤٥٬٤٢٤٥٦٧٬٢٤٥٬٤٢٤--للسنةالدخل الشامل  إجمالي

) ٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠() ٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(--توزیعات أرباح  

٢٠١٨١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٬٥١٥٬٣٧٦٬٥٧٦١٬٦٦٥٬٣٧٦٬٥٧٦دیسمبر ٣١كما في الرصید

٣٩١٬٤٤٧٬٤٩٤٣٩١٬٤٤٧٬٤٩٤--إجمالي الدخل الشامل للسنة  

)٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠()٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(--)٢٨توزیعات أرباح (إیضاح 

٢٠١٩١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٬١٠٦٬٨٢٤٬٠٧٠١٬٢٥٦٬٨٢٤٬٠٧٠دیسمبر ٣١فيكماالرصید
════════════════════════════════════════



الشركة العربیة لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لھا 
) شركة ذات مسئولیة محدودة(

.الموحدةالقوائم المالیة جزءا  ال یتجزأ من ھذه )٣٥(إلى )١(تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٦

الموحدةقائمة التدفقات النقدیة
٢٠١٩دیسمبر٣١في المنتھیةللسنة

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي 

التشغیلیة األنشطة
٤٣٤٬٧٥٨٬٧٦٥٦٠٨٬٢٨٦٬٦٥١صافي الربح قبل الزكاة 

التعدیالت لـ: 
٢٥٧٦٬٦٢٣٬٥٦٠٥٢٬٨٠٦٬٠٩٢مكافأة نھایة الخدمة مخصص
١٩٧٥٬١٥٠٬٣٤٨٤١٬٦٦٥٬٨٧٣و١٨واطفاء استھالك 
وموجودات المدینةالذممقیمةفيالخسارةانخفاض (عكس)/ 

العقود 
)٩٬٥٢١٬٢٢٥)٨٬٥٢٥٬٦٢٣

-٢٠١٧٬٠٥٣٬٣٧٦استھالك حق استخدام األصول 
١٬٣٢٨٬٤٢٤-االنخفاض في قیمة الممتلكات والمعدات  

٧٬٩٦٦٬٣٧٣-غرامات مخصص
)٨٬٣٤١٬٥١٧(-مقدرة مستقبلیةعقودخسائر عكس

)٤٬٤٤٢٬٦٦٨(١٦٣٢٬١٢١٬٠٥١بضاعة بطیئة الحركة ومتقادمة)(عكسمخصص/ 
-) ٧١٬٩٩١٬٧٢٢(١ربح من بیع شركة تابعة

)٢٬٣٤٥٬٤٨٨() ٦٬٧٩٩٬١٨٣(مقدمة ومصاریفدفعاتمخصص
-٢٬٩٥٨٬٢٣٦تمویلیة أعباء

)٣٠٬٣٢٠٬٢٧٠()١٥٬٥٥٥٬٩٦٩(إیرادات تمویلیة 
٥٣٥٬٧٩٢٬٨٣٩٦٧٦٬١٢٤٬٦٩٥

التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: 
)٨٧٠٬٠٧٥٬٦٧٥() ٨٠٥٬٤٩٥٬٢٤٥(مدینین الزیادة في 

موجودات  المدفوعة مقدما  والمصاریف الفي  )زیادة(/نقص
خرىاأل

١٦٤٬٠٣٦٬٩٢٥(١٢٢٬٠٠١٬٦٠٢(

)١٥٬١٠٤٬٦٩٨() ٢٩٠٬٢٦٢٬١٢٢(موجودات العقود فيزیادة
)٦٤٬٤٧٨٬٤٢٨()٤٢٬٤٧٨٬٥٨٠(بضاعة الفي زیادة

)٢٢٬٥٥٧٬٦٦٥(١٦٬٣٤٠٬٨١٤العقد تكالیففي)زیادةنقص/ (
١٩١٬٤٥٤٬٥٥٦٤٢٩٬١٨١٬٥٥٧في الدائنین والمبالغ المستحقة الدفع زیادة

٤٣٨٬٧٠٠٬٦٧٧٥٠٧٬٢٠٦٬٧٥٠مؤجلة الیرادات االزیادة في 
)٣١١٬٧٦٣٬٢٠٤(١١٦٬٤٧٧٬٨٠٣مطلوبات العقود الزیادة / (النقص) في 

٢٨٢٬٥٣٢٬٣٤٤١٦٤٬٤٩٦٬٤٠٧العملیات منالناتجةالنقدیة

)٢٦٬٨٢٨٬٨٤٠()٩٩٬٨٦٩٬٧٩١(١٠مدفوعةزكاة
)٨٬٥١٢٬٠٠٠()١٥٬٦١٧٬٠٠٠(٢٥المدفوعة الخدمةنھایةمكافأة
-) ٣٨٬٨٦٥(مدفوعة مالیةأعباء

١٦٬٤٧٥٬٩٩٥٣١٬١٨٧٬٥٧٥مستلمة تمویلیةإیرادات

١٨٣٬٤٨٢٬٦٨٣١٦٠٬٣٤٣٬١٤٢التشغیلیةالنشاطاتمنالناتجةالنقدیةصافي

االستثماریةاألنشطة
)١٣٣٬٣٣٩٬٦٦٩() ١٧٩٬٤٠٩٬٩١٤(شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة 

-١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠متحصالت من بیع شركة تابعة  
٢٣٠٬٤٠٠٬٠٠٠٥٦٩٬٦٠٠٬٠٠٠ألجل مرابحةودائعتصفیةصافي

١٥٠٬٩٩٠٬٠٨٦٤٣٦٬٢٦٠٬٣٣١االستثماریةالنشاطاتمنصافي النقدیة الناتجة

التمویلیةاألنشطة
-)١٢٬٥٧٨٬٤٢٣(التزامات ایجار مدفوعة  

)٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠() ٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(مدفوعةأرباحتوزیعات 

)٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠() ٨١٢٬٥٧٨٬٤٢٣(التمویلیةاألنشطةفيالمستخدمةالنقدیة

٢٩٦٬٦٠٣٬٤٧٣) ٤٧٨٬١٠٥٬٦٥٤(یة وشبھ النقدیةالزیادة في النقد(االنخفاض)/صافي
٨٩٢٬٣٨٦٬٦١٢٥٩٥٬٧٨٣٬١٣٩في بدایة السنةالنقدیة وشبھ النقدیة

٤١٤٬٢٨٠٬٩٥٨٨٩٢٬٣٨٦٬٦١٢في نھایة السنةالنقدیة وشبھ النقدیة
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األنشطة-١
الشركة العربیة لخدمات اإلنترنت واالتصاالت ("الشركة")، ھي شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة 

). یقع المكتب المسجل ٢٠٠٣ینایر ١١ھـ (الموافق ١٤٢٣ذي القعدة ٨وتاریخ ١٠١٠١٨٣٤٨٢السعودیة بالسجل التجاري رقم 
، المملكة العربیة السعودیة.  ١١٣٧٢، الریاض ٥٠للشركة في الریاض، شارع العلیا، ص.ب 

یتمثل نشاط الشركة في توسیع كابالت وشبكات االتصاالت باإلضافة إلى تركیب وتوسیع شبكات الكمبیوتر واالتصاالت. كما یغطي  
ھزة األمنیة والخدمات االستشاریة لإلدارة العلیا. تركیب وصیانة األجنشاط الشركة 

التابعة المدرجة في ھذه القوائم المالیة الموحدة:  الشركات یلي تفاصیل  فیما

٪الملكیة نسبة
دیسمبر٣١التأسیس بلدالتابعة الشركةاسم 

٢٠١٩
دیسمبر ٣١

٢٠١٨
المدفوعات الرقمیة السعودیة  شركة.أ

٪١٠٠-العربیة السعودیةالمملكة)واحدشخصشركة(

شركة االتصاالت السعودیة حلول .ب
شركة شخصتكنولوجیا المعلومات (لا

واحد)
-٪١٠٠مصر

فيمسجلةمحدودةمسئولیة ذاتشركةھي،")التابعة("الشركة )واحدشخصشركة(السعودیةالرقمیةالمدفوعات شركة.أ 
ھـ (الموافق  ١٤٣٩األولربیع١بتاریخ١٠١٠٩٠١٣٤٤رقمالتجاريالسجلبموجبالسعودیة العربیةبالمملكة الریاض

حصة بقیمة  ١٠٠٫٠٠٠التابعةالشركةلدىیوجد . نقدا  مدفوعسعوديلایر ملیون١٠٠قدرهبرأسمال) ٢٠١٧نوفمبر ١٩
للشركة التابعة في  الرئیسیةلایر سعودي للحصة وھي مملوكة بالكامل من قبل الشركة. تتمثل األنشطة ١٫٠٠٠اسمیة قدرھا 

أنظمة التشغیل والتجارة االلكترونیة والتجارة عن طریق االنترنت.  

االنتھاء  تممن الشركة إلى شركة االتصاالت السعودیة.  قرر مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودیة نقل ملكیة الشركة التابعة
). لم یتم توحید موجودات ومطلوبات  ٢٠١٩یولیو  ٢٢(الموافق  ھـ ١٤٤٠ذي القعدة  ١٩من اإلجراءات القانونیة لنقل الملكیة في  

ونتائج الشركة التابعة حتى تاریخ السیطرة تم دمجھا في ھذه البیانات الموحدة  الموحدة،لمركز المالياقائمةالشركة التابعة في  
لایر  ٢٨٬٠٠٨٬٢٧٨للربح أو الخسارة واإلیرادات الشاملة األخرى. بلغ صافي قیمة أصول الشركة التابعة في تاریخ البیع 

٧١،٩٩١،٧٢٢ج عن ذلك ربح قدره لایر سعودي. وقد نت١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠سعودي، وقد قامت المجموعة ببیعھا مقابل مبلغ 
لایر سعودي. 

("الشركة التابعة") ھي شركة ذات مسؤولیة  ) واحدشخصشركة(تكنولوجیا المعلومات لا شركة االتصاالت السعودیة حلول . ب
١٥ھـ (الموافق ١٤٤٠جمادى األول ٩وتاریخ ١٣٠١٣٥مصر بموجب السجل التجاري رقم القاھرة، محدودة مسجلة في 

دوالر  ٧٠سھم بقیمة اسمیة قدرھا ١٠٠٠التابعة. لدى الشركة نقدا  مدفوع دوالر ٧٠،٠٠٠) برأس مال من ٢٠١٩ینایر 
تكنولوجیا المعلومات وصناعة  فيبعة للشركة التاالرئیسیةأمریكي للسھم وھي مملوكة بالكامل للشركة. تتمثل األنشطة 

وتطویر  اإللكترونیات، وتطویر الكمبیوتر،االتصاالت بما في ذلك األنشطة الصناعیة في التصمیم بما في ذلك تصمیم أنظمة 
نت،  مراكز البیانات، وتطویر البرمجیات والتعلم اإللكتروني، وتحلیل البیانات، وإدارة البیانات، وخدمات االتصاالت واإلنتر 

وإنتاج المحتویات اإللكترونیة، تكامل النظام، خدمات التدریب واالستعانة بمصادر خارجیة، إنتاج البرمجیات. 

المسیطر المباشر والنھائي ھي شركة االتصاالت السعودیة،  ") الطرف"المجموعةبـ معا  إلیھایشار (الشركة والشركات التابعة  
.وھي شركة تأسست في المملكة العربیة السعودیة

).٢٠٢٠مارس١٧ھـ (الموافق ١٤٤١رجب٢٢وفقا  لقرار مجلس اإلدارة بتاریخ صدار لإلالمالیة الموحدة قوائم تم اعتماد ال
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أسس اإلعداد-٢

االلتزام  بیان

معدة وفقا  للمعاییر الدولیة للتقریر المالي  )"المجموعة"بـمعا  إلیھایشار (لھاالتابعةوالشركةللشركةموحدةالمالیةالقوائمالإن
المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (یشار إلیھا  

الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة"). ر یبـ "المعایجمیعا  

. عقود اإلیجار ): ١٦فیھا تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (تمالتيمالیة موحدة للمجموعة، قوائم اولھي ھذه
: یلي ماعلىبناءالموحدة المالیةالقوائمھذهإعدادتم

). ٣(اإلیضاحفيالمبینةالھامةالمحاسبیةالسیاسات ·
).٤(اإلیضاحفيالمبینةالھامةالمحاسبیةوالتقدیراتواالفتراضاتاالحكام ·

السیاسات المحاسبیة الھامة -٣
التغیرات في السیاسات المحاسبیة  

.  ٢٠١٩دیسمبر ٣١للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في وحدة المالیة المقوائمالتغیرات في السیاسات المحاسبیة في الیتم عكس 
تأثیر تطبیق ھذا المعیار  إثبات التعدیل بأثر رجعي مع طریقة باستخدام ١٦قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي

بقى كما تم اإلبالغ  تحیث . ٢٠١٨لم یتم تعدیل المعلومات المقدمة لعام ناء على ذلك) وب٢٠١٩ینایر ١(يفي تاریخ التطبیق األول
والتفسیرات ذات الصلة. بلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي في تاریخ  ١٧سابق ا بموجب معیار المحاسبة الدولي اعنھ

٪. ٣٫٨التنفیذ األولي 

"االیجار) "عقود ١٦(تقاریر المالیة المعیار الدولي إلعداد ال 
أو یحتوي على عقد إیجار  . العقد ھونطوي على عقد ایجار یعتبر ایجار أو یالعقد إذا كان عند نشأة العقد، تقوم المجموعة بتقییم ما 

ما إذا كان العقد یحمل الحق  حدید لتإذا كان العقد ینص على حق التحكم في استخدام األصل محدد لفترة من الزمن مقابل مبلغ مالي.
تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان: محدد،في التحكم في استخدام أصل 

متمیز ا مادی ا أو  األصلویجب أن یكونضمني،قد یتم تحدید ذلك بشكل صریح أو -ینطوي العقد على استخدام أصل محدد ·
. فال یتم تحدید األصلجوھري،استبدال . إذا كان لدى المورد حق مادیا  یمثل بشكل أساسي جمیع سعة األصل المتمیز 

. على جمیع المزایا االقتصادیة من استخدام األصل خالل فترة االستخدامبشكل أساسي للمجموعة الحق في الحصول ·
األصل. تتمتع المجموعة بھذا الحق عندما یكون لدیھا حقوق اتخاذ القرار األكثر صلة  للمجموعة الحق في توجیھ استخدام ·

بتغییر كیفیة استخدام األصل وألي غرض. في الحاالت النادرة التي یكون فیھا قرار تحدید كیفیة استخدام األصل ومدى غرضھ  
، أو  للمجموعة الحق في تشغیل األصلكان یكون للمجموعة الحق في توجیھ استخدام األصل إذا: مسبق ا،محدد ا 

صممت المجموعة األصل بطریقة تحدد مسبق ا كیف وألي غرض سیتم استخدامھ. ·

.٢٠١٩ینایر ١یتم تطبیق ھذه السیاسة على العقود المبرمة أو المتغیرة في أو بعد 

على  إیجار تقوم المجموعة بتخصیص المقابل في العقد لكل عنصر ر، اجإیعند بدء أو إعادة تقییم العقد الذي یحتوي على عنصر 
اختارت المجموعة فصل المكونات  المستأجرة،األراضي والمباني إیجار بالنسبة لعقود ذلك،أساس أسعارھا المستقلة النسبیة. ومع 

غیر المؤجرة بشكل منفصل.غیر المؤجرة وحساب المكونات

، حددت المجموعة ما إذا كان الترتیب أو كان یتضمن عقد إیجار بناء  على تقییم ما إذا  ٢٠١٩ینایر ١بالنسبة للعقود المبرمة قبل 
:كان

و محددة؛ تنفیذ الترتیب یعتمد على استخدام أصل أو أصول •
اإلجراءات التالیة: كان للمشتري القدرة أو الحق في تشغیل األصل أثناء  نقل الترتیب حق استخدام األصل في حالة استیفاء أحد  ی•

. الحصول على أو التحكم في أكثر من كمیة ضئیلة من اإلنتاج
لدى المشتري القدرة أو الحق في التحكم في الوصول المادي إلى األصل أثناء الحصول على أكثر من كمیة ضئیلة من اإلنتاج  •

أو التحكم فیھ؛ أو 
وأن سعر الوحدة  اإلنتاج،أن تأخذ األطراف األخرى أكثر من كمیة ضئیلة من المستبعد منالحقائق والظروف إلى أنھ تشیر •

لیس ثابت ا لكل وحدة إنتاج وال یساوي سعر السوق الحالي لكل وحدة إنتاج.
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تتمة  –السیاسات المحاسبیة الھامة-٣
تتمة–التغیرات في السیاسات المحاسبیة  

تتمة–"  ) "عقود االیجار١٦(المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 

كمستأجر الشركة 
تعترف المجموعة بأصل حق االستخدام والتزامات اإلیجار في تاریخ بدء اإلیجار. یتم قیاس أصل حق االستخدام مبدئی ا بالتكلفة،  
والذي یشتمل على المبلغ األولي اللتزامات اإلیجار المعدلة ألي مدفوعات إیجار یتم إجراؤھا في أو قبل تاریخ البدء، باإلضافة إلى  

مبدئیة تكبدھا وتقدیر تكالیف تفكیك وإزالة األصل األساسي أو الستعادة األصل األساسي أو الموقع الذي یوجد  أي تكالیف مباشرة 
. مستلمةمخصوم ا منھ أي حوافز تأجیر علیھ،

یتم فیما بعد إھالك أصل حق االستخدام باستخدام طریقة القسط الثابت من تاریخ البدء إلى نھایة العمر اإلنتاجي ألصل حق االستخدام  
باإلضافةأو نھایة مدة عقد اإلیجار. یتم تحدید العمر اإلنتاجي المقدر ألصول حق االستخدام على نفس أساس األصول والممتلكات. 

یض أصل حق االستخدام بشكل دوري عن طریق خسائر انخفاض القیمة، إن وجدت، وتعدیلھا من أجل إعادة قیاس  إلى ذلك، یتم تخف
اإلیجار.التزامات

یتم قیاس التزام اإلیجار مبدئی ا بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي لم یتم سدادھا في تاریخ البدء، ویتم خصمھا باستخدام سعر 
قد اإلیجار أو، إذا لم یكن باإلمكان تحدید ذلك المعدل بسھولة، ومعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة. بشكل الفائدة الضمني في ع

خصم. العام، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي كمعدل  
تشمل مدفوعات اإلیجار المدرجة في قیاس التزام اإلیجار ما یلي: 

المضمنة؛ بما في ذلك المدفوعات الثابتة الثابتة،المدفوعات  •
تقاس في البدایة باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاریخ البدء؛معدل،مدفوعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو  •
و المتبقیة؛المبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمان القیمة •
ودفع عقود اإلیجار في فترة تجدید  ،ستمارسھ بشكل معقولخیار الشراء الذي من المؤكد أن المجموعة  بموجبالممارسةسعر  •

وعقوبات اإلنھاء المبكر لعقد اإلیجار ما لم تكن  التمدید،اختیاریة إذا كان من المؤكد بشكل معقول أن تمارس المجموعة خیار 
المجموعة متأكدة بشكل معقول عدم اإلنھاء مبكر ا. 

تم قیاس مطلوبات اإلیجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم إعادة قیاسھا عندما یكون ھناك تغییر في مدفوعات  ی
إذا كان ھناك تغییر في تقدیر المجموعة للمبلغ المتوقع دفعھ بموجب ضمان  سعر،اإلیجار المستقبلیة الناشئة عن تغییر في مؤشر أو  

أو إذا قامت المجموعة بتغییر تقییم ما إذا كانت ستمارس خیار الشراء أو التمدید أو اإلنھاء. یة،المتبقالقیمة 
ا  عندما یتم إعادة قیاس التزام اإلیجار بھذه الطریقة، یتم إجراء تسویة مقابلة على القیمة الدفتریة ألصل حق االستخدام، أو یتم تسجیلھ

مة الدفتریة ألصل حق االستخدام إلى الصفر. في الربح أو الخسارة إذا تم تخفیض القی

عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار لألصول منخفضة القیمة 
اختارت المجموعة عدم االعتراف بالموجودات حق االستخدام والتزامات اإلیجار لعقود اإلیجار قصیرة األجل للبنود التي لھا مدة  

وإیجارات األصول منخفضة القیمة. تعترف المجموعة بمدفوعات اإلیجار المرتبطة بھذه العقود كمصروفات  شھر ا أو أقل  ١٢إیجار  
على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. 

١٧بموجب معیار المحاسبة الدولي 
ومزایا الملكیة بشكل كبیر قامت المجموعة كمستأجر بتصنیف عقود اإلیجار التي تقوم بنقل جمیع مخاطر المقارنة،في الفترة 

القیمة الحالیة للحد األدنى  و أالقیمة العادلة  تم قیاس األصول المؤجرة مبدئی ا بمبلغ یساويكذلك،األمر  انكإیجارات تمویلیة. عندما ك
تعین على المستأجر أیھما أقل. كان الحد األدنى لمدفوعات اإلیجار ھي المدفوعات خالل فترة اإلیجار التي كان یاإلیجار،لمدفوعات  
باستثناء أي إیجار عرضي. سدادھا،

تم حساب األصول وفق ا للسیاسة المحاسبیة المطبقة على ھذا األصل.ذلك، بعد 
المركز المالي  قائمةتم تصنیف األصول المحتفظ بھا بموجب عقود إیجار أخرى كعقود تأجیر تشغیلي ولم یتم االعتراف بھا في 

بالمبالغ المدفوعة بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة في الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى  للمجموعة. تم االعتراف  
على مدى مدة عقد اإلیجار.التأجیر،فترة عقد اإلیجار. تم االعتراف بحوافز التأجیر المستلمة كجزء ال یتجزأ من إجمالي مصاریف  
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تتمة  –السیاسات المحاسبیة الھامة-٣
الرئیسیة والعملةالقیاسأسس

من خالل الدخل الشامل  بالقیمة العادلةاالستثماراتإعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة على أساس التكلفة التاریخیة، باستثناء قیاس  تم
. المشار إلیھا أدناهكما ھو موضح في السیاسات المحاسبیة ذات الصلةاآلخر.

القوائم ھذهعرضتم . والخدمات البضائعلقاءالمدفوع للعوضالعادلةالقیمةأساس علىعام،بشكلالتاریخیة،التكلفة تحدیدیتم
.للشركةالرئیسیةالعملةیمثلوالذيالسعوديباللایر الموحدة المالیة

یلي بیان بالسیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة من قبل المجموعة في إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة:  فیما

التوحید أسس 
) للحصول على تفاصیل حول األحكام المطبقة من قبل المجموعة بشأن تحدید السیطرة.  ٤(الرجوع إلیضاحیتم 

).  ١ھذه القوائم المالیة الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج عملیات الشركة والشركة التابعة لھا المذكورة في اإلیضاح (تشتمل

ة بإجراء إعادة تقویم للتأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا من عدمھ وذلك عندما تشیر الحقائق  شركتقوم ال
ة ویتم شركالإلىسیطرة على الشركة التابعة  الانتقالوالظروف إلى وجود تغیر في عناصر السیطرة. یبدأ توحید الشركة التابعة عند  

علیھااالستحواذ تمالتيثل ھذه السیطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاریف الشركة التابعة ة مشركالتوقف عند فقدان ال
ة عن ممارسة شركة ولحین توقف الشركفي القوائم المالیة الموحدة اعتبارا  من تاریخ انتقال السیطرة إلى الالسنةخالل استبعادھا أو

مثل ھذه السیطرة. 
في الشركة األم وحقوق الملكیة غیر المسیطرة  الشركاءإلىاألخرىالشاملةاإلیراداتالخسارة وكل بند من بنود أوالربحیعود

. وعند الضرورة، یتم اجراء تسویات على القوائم المالیة  ا  رصید حقوق الملكیة غیر المسیطرة عجز یكونحتى لو أدى ذلك إلى أن 
ة. یتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة  شركمحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل الالتابعة كي تتماشى سیاساتھا الةللشرك

المجموعة بالكامل عند توحید القوائم  أعضاءوكذلك حقوق الملكیة والدخل والمصاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین 
المالیة. 

مبادئ التوحید  
لكیة الشركة التابعة، دون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. إذا فقدت المجموعة السیطرة تتم المحاسبة عن التغیر في حصة م

على شركة تابعة، فإنھا تقوم بـ: 
التوقف عن إثبات موجودات (بما في ذلك الشھرة) ومطلوبات الشركة التابعة·
التوقف عن إثبات القیمة الدفتریة ألي حقوق ملكیة غیر مسیطرة·
إثبات فروقات التحویل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكیة التوقف عن ·
إثبات القیمة العادلة للعوض المستلم ·
إثبات القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ·
و ؛الموحدة الخسارةأوالربحإثبات أي فائض أو عجز في قائمة ·
الموحدة  الخسارةأوالربحإلى قائمة األخرىالشاملة اإلیرادات بنودمن البنود المثبتة سابقا في الشركاءإعادة تصنیف حصة ·

باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات  مباشرةالمجموعة  قیامحالةفيمطلوبھووكمامالئم،ھوحسبماأو األرباح المبقاة،  
العالقة. 

قیاس أي حصة محتفظ بھا في  یعاد ھفإنالشركة التابعة بسبب فقدان السیطرة، فيعندما تتوقف المجموعة عن توحید االستثمار 
الموحدة. تصبح ھذه القیمة العادلة القیمة  الخسارةأو الربحإثبات التغیر في القیمة الدفتریة في قائمة ویتم ، المنشأة بالقیمة العادلة

الدفتریة ألغراض المحاسبة الحقا عن الحصة المحتفظ بھا كشركة زمیلة أو أصل مالي. إضافة إلى ذلك، فإن أي مبالغ مثبتة سابقا  
امت مباشرة باستبعاد  المجموعة قد قأنفیما یتعلق بتلك المنشأة تتم المحاسبة عنھا كما لو األخرىالشاملةاإلیراداتبنودفي 

الموحدةاألخرىالشاملةاإلیرادات قائمةالموجودات أو المطلوبات ذات العالقة. وقد یعني ھذا أن المبالغ التي تم إثباتھا سابقا في 
الموحدة. الخسارةأوالربحیتم إعادة تصنیفھا إلى قائمة 
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"اإلیرادات من العقود مع العمالء" )١٥(الدولي إلعداد التقاریر المالیةالمعیار 

األنظمة خدمات تكامل 

تمثل إیرادات تكامل النظام اإلیرادات الناتجة عن تثبیت شبكة جدیدة (األجھزة والبرامج) أو تحسین شبكة العمالء الحالیة. یتم  
تجمیع األجھزة والبرامج والتثبیت في التزام أداء واحد حیث أن السلع والخدمات لیست متمیزة في سیاق العقد ألنھا غیر قابلة  

والتي قام  والبرامج،الوعود األخرى الواردة في العقد. توفر المجموعة خدمة مھمة لدمج األجھزة للتعریف بشكل منفصل عن 
ھذه  تعتبر الصیانة والدعم). خدمات . توفر المجموعة أیض ا الحق في الصیانة وخدمة الدعم لعمالئھا (أي بیعبشرائھاالعمیل 

یشتمل عقد تكامل الخدمة على  األحیان،اشرة إلى المشروع. في بعض والتكالیف المتكبدة علیھا تنسب مب،  الخدمات خدمات جاھزة
سیتم تخصیص سعر المعاملة لكل التزامات أداء على أساس  الحالة، نتائج متعددة مثل حلول التدریب والصیانة والدعم. في ھذه 

أسعار البیع المستقلة. 

شكل مباشر، فإنھ یتم تقدیرھا على أساس التكلفة المتوقعة زائد  وفي الحاالت التي تكون فیھا ھذه األسعار غیر قابلة للمالحظة ب
ھامش. ال

تقوم المجموعة بإثبات اإلیرادات المتعلقة باألجھزة والبرامج التي تم تركیبھا باإلضافة إلى خدمات التصمیم والخدمات المھنیة على  
لم یتم تركیبھا، حیث یتم إثبات اإلیرادات من المعدات  مدى فترة زمنیة باستخدام طریقة المدخالت، التي تشتمل على المواد التي 

والمواد فقط عند انتقال السیطرة إلى العمیل عند التسلیم، أي بھامش ربح نسبتھ صفر.

یتم إثبات اإلیرادات الناتجة عن خدمات الدعم والصیانة في نقطة زمنیة عند انتقال الحق بالمتعلق بالخدمات إلى العمیل.

إثبات اإلیرادات الناتجة عن التدریب على مدى فترة زمنیة باستخدام طریقة المدخالت. یتم 
تقوم المجموعة بمنح تراخیص دائمة ومحدودة، وتتم المحاسبة عنھا كالتزام أداء یتم الوفاء بھ في نقطة زمنیة یتم فیھا منح الترخیص 

ة التزامات أداء منفصلة. تقوم المجموعة بإثبات اإلیرادات عند انتقال  إلى العمیل. وتعتبر التراخیص وخدمات الدعم وعملیات الترقی
السیطرة. ال یتم اثبات اإلیرادات بخصوص ترخیص یمنح حق استخدام الممتلكات الفكریة قبل بدایة الفترة الذي یكون العمیل قادرا  

ة، تتم المحاسبة عن األجھزة والبرامج كالتزام  على استخدام الترخیص االستفادة منھ. وفي حالة بیع تراخیص البرامج مع األجھز 
أداء واحد، دون أن یمثل ترخیص البرامج التزام أداء منفصل. یتم إثبات اإلیرادات الناتجة من التزام األداء الواحد وفق ا للمعالجة  

المتعلقة باألجھزة.

الخدمات السحابیة ومركز البیانات 

ومراكز البیانات اإلیرادات الناتجة عن بیع منتجات السحابة ومراكز البیانات، التي تتم استضافتھا  تمثل إیرادات خدمات السحابة  
في السوق، وتقع بوجھ عام ضمن الخیارین التالیین: 

منتجات السحابة الجاھزة أو المعدة حسب الطلب الخاصة بالمجموعة: .أ 
ي خدمات السحابة الخارجیین. یوجد لدى المجموعة االلتزام  تمثل منتجات السحابة المسؤولیة الرئیسیة للشركة وبعض موفر 

الرئیسي بتقدیم الخدمات إلى العمالء المتعلقة بمنتجات السحابة الجاھزة أو المعدة حسب الطلب للوفاء بالتزام األداء. یقع على  
منتجات السحابة المعنیة. وبوجھ  عاتق المجموعة مسؤولیة تلبیة مواصفات العمالء. كما أن المجموعة لدیھا حریة تحدید أسعار 

عام، ال توجد بضاعة متضمنة على ھذا النحو. وفي الحاالت التي یتم فیھا بیع المعدات أو شرائح البیانات بشكل منفصل إلى  
العمالء، فإن المجموعة تتحمل مخاطر البضاعة ذات الصلة. علیھ، تعمل المجموعة كأصیل بموجب ھذا الترتیب وذلك ألنھا  

على خدمات السحابة المحددة قبل انتقالھا إلى العمیل النھائي، وبالتالي تقوم بإثبات اإلیرادات بالمبلغ اإلجمالي للقیمة  تسیطر 
التي تستحقھا مقابل تقدیم الخدمات إلى العمیل النھائي. 

الخارجیین:منتجات السحابة الخاصة بموفري خدمات السحابة  . ب
السحابة الخارجیین المسؤولیة بصورة رئیسیة عن تقدیم الخدمات للعمالء لقاء التعھدات بتقدیم  یقع على عاتق موفري خدمات 

خدمات السحابة أو البرامج أو الحلول المقدمة على شكل عروض مجمعة في أماكن عمل العمالء. ال تحصل المجموعة على  
ئي. یحدد موفرو خدمات السحابة الخارجیین المعنیین األسعار حق السیطرة المتعلقة بخدمات السحابة قبل انتقالھا إلى العمیل النھا

الخاصة بمنتجات السحابة الخاصة بھم، وال تملك المجموعة الحق في تحدید سعر منتجات السحابة لموفري خدمات السحابة  
اق شركة االتصاالت  الخارجیین. علیھ، تعمل المجموعة كوكیل في ھذا الترتیب. لكن بموجب بیع منتجات السحابة من خالل أسو 

السعودیة، فإن المجموعة تعمل كأصیل تجاه شركة االتصاالت السعودیة، بینما تظل تعمل كوكیل تجاه العمیل النھائي. 
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ونظر ا ألن عقود خدمات السحابة تتضمن شروط ا تتعلق بالحد األدنى لاللتزام مع العمالء، تقوم المجموعة بتقدیر العوض  
المتغیر باستخدام طریقة القیمة المتوقعة وذلك فقط بالقدر الذي یحتمل فیھ بشكل كبیر عدم حدوث عكس قید جوھري لقیمة  

عدم التأكد المتعلق بالعوض المتغیر الحق ا. اإلیرادات المتراكمة المثبتة عند زوال 

تلتزم المجموعة بتقدیم منصات السحابة إلى موفري خدمات السحابة الخارجیین. ویحق للمجموعة مقابل ذلك الحصول على  
بین ٪ من موفري خدمات السحابة الخارجیین والعمیل النھائي. ونظر ا ألن االتفاقیة المبرمة ٢٥حصة من اإلیرادات قدرھا 

المجموعة وموفري خدمات السحابة الخارجیین تعتبر بمثابة عقد لكل شھر على حدة وأن العوض متغیر ویتوقف على األحداث  
٪، من إجمالي قیمة ٢٥المستقبلیة التي تكون خارجة عن سیطرة المجموعة. تقوم بالمجموعة بإثبات حصتھا من اإلیرادات، أي  

ئي نیابة عن موفري خدمات السحابة الخارجیین أو عند قبول الخدمة من قبل العمیل النھائي الفاتورة المقدمة إلى العمیل النھا

اإلیرادات على النحو التالي: بیتم االعتراف
یستفید العمیل من ھذه الخدمات على مدار الفترة الزمنیة التي یستھلك  -المنتجات السحابیة المحددة مسبق ا والمخصصة •

فیھا المنتج السحابي. تتحقق اإلیرادات على مدار فترة زمنیة. یتم تقسیم كل منتج محدد مسبق ا ومخصص إلى فئتین بناء   
على طبیعتھما: 

. یرادات خالل فترة زمنیة بناء  على طریقة اإلخراج المنقضیةتتحقق اإل-حزم االشتراك .أ 
یتم التعرف على اإلیرادات على مدار فترة زمنیة باستخدام طریقة إخراج  -حزم االستخدام كدفعة االستخدام . ب

االستخدام األساسي 
عندما یتم نقل التحكم في  تتحقق اإلیرادات من مبیعات األجھزة في وقت من األوقات-األجھزة ("الوظائف اإلضافیة") •

أي عند التثبیت أو التسلیم. العمیل، الجھاز إلى  

٪ من إجمالي قیمة الفاتورة التي تمت المطالبة بھا للعمیل النھائي نیابة عن  ٢٥أي اإلیرادات،تعترف المجموعة بحصتھا من 
النھائي. التابع لجھة خارجیة عند قبول الخدمة من قبل العمیل الخدمات السحابیةمزود 

وفي الحاالت التي یتم فیھا تقدیم خدمات السحابة ومراكز البیانات كجزء من عقود مقدمة على شكل عروض مجمعة، یتم  
توزیع القیمة بین المنتجات والخدمات المنفصلة على شكل عروض مجمعة على أساس أسعار بیعھا المستقلة. یتم إثبات القیمة  

السحابة ومراكز البیانات كإیرادات وفق ا للسیاسة المذكورة أعاله. الموزعة بین خدمات 

)، ال  ١٥تقوم المجموعة بتحمیل رسوم على العمالء لقاء بعض أنشطة التفعیل. ومع ذلك، وفق ا للمعیار الدولي للتقریر المالي (
منفصلة بطبیعتھا. وبتطبیق التوجیھات الخاصة باألتعاب  یؤدي نشاط التفعیل إلى البضاعة أو الخدمات المتعھد بھا، والتي تعتبر  

المقدمة غیر المستردة، تقوم المجموعة بإثبات اإلیرادات الناتجة من أتعاب التفعیل عند تقدیم البضاعة أو الخدمات المتعلقة بھا  
إلى العمیل. 

خدمات االستعانة بمصادر خارجیة

تشتمل بصورة رئیسیة على خدمات األیدي العاملة أو خدمات األیدي العاملة  تقوم المجموعة بتقدیم خدمات اإلسناد، والتي
المدارة أو دعم الحلول. عالوة على ذلك، في حالة خدمات األیدي العاملة، یجوز للعمیل أن یطلب من المجموعة أیض ا تسلیم  

بعض األجھزة. 

والتي تكون مستقلة عن  العاملة،فق ا لترتیب خدمة القوى ت باع األجھزة بشكل منفصل في السوق. یمكن للعمالء طلب المعدات و
یعد الجھاز  وبالتالي،الخدمة المھنیة. ال یوجد تكامل بین األجھزة والخدمات وال یوجد أي تعدیل أو تخصیص على الجھاز. 
املة) ویتم احتسابھ مكون ا قابال  للتعریف بشكل منفصل في عقد االستعانة بمصادر خارجیة (فقط في حالة خدمات القوى الع

سیتم تخصیص سعر المعاملة لكل التزام أداء بناء  على أسعار البیع المستقلة. عندما ال  الحالة،كالتزام منفصل باألداء. في ھذه 
ى  یتم تقدیرھا بناء  على التكلفة المتوقعة زائد الھامش. یتم االعتراف بإیرادات خدمات القوى العاملة علمباشرة، یمكن مالحظتھا  

فیتم االعتراف بإیرادات  أجھزة،مدار فترة زمنیة باستخدام طریقة اإلدخال على أساس التكلفة المتكبدة. إذا كانت العقود تتضمن  
وقد انقضى العنوان القانوني وقبول العمیل الجھاز. یتم التعرف على إیرادات دعم  الجھاز، الجھاز في وقت ما عندما یتم تسلیم  

الوقت المنقضي. المخرجات على أساس یة باستخدام طریقة الحلول خالل فترة زمن
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خدمات االتصاالت واإلنترنت

تمثل إیرادات خدمات االتصاالت واإلنترنت اإلیرادات الناتجة عن بیع خدمات الوصول إلى اإلنترنت المخصصة وخدمات البیانات.  
فسیتم تخصیص االعتبار بین المنتجات والخدمات المنفصلة  المجمعة،إذا تم توفیر خدمات االتصاالت واإلنترنت كجزء من العقد 

ع المستقلة الخاصة بھا. سیتم تخصیص سعر المعاملة لكل التزام أداء على أساس أسعار البیع  في حزمة على أساس أسعار البی
یتم تقدیرھا بناء  على التكلفة المتوقعة زائد الھامش. تعترف المجموعة باإلیرادات المتعلقة  مباشرة،المستقلة. عندما ال یمكن مالحظتھا  

دمات على مدار الفترة عندما یستھلك خدمة اإلنترنت. یتم االعتراف باإلیرادات  بخدمات اإلنترنت حیث یستفید العمیل من ھذه الخ
یتم االعتراف باإلیرادات المتعلقة بخدمات البیانات  الوقت المنقضي.المخرجات على أساسعلى مدار فترة زمنیة باستخدام طریقة 

عندما یستفید العمیل من ھذه الخدمات على مدار الفترة الزمنیة التي یستھلك فیھا خدمة البیانات. یتم االعتراف باإلیرادات على مدار  
).مع الفوترة(بالتزامن الوقت المنقضي.المخرجات على أساسفترة زمنیة باستخدام طریقة 

لخدمات المدارة ا

المدارة. واي فايالالمدارة وخدمة الشبكة المحلیة  تشمل اإلیرادات من الخدمة المدارة خدمة جھاز التوجیھ الم دار وخدمة  

، أي إذا كانت البضاعة أو الخدمات  ممیزةتقوم المجموعة بالمحاسبة عن البضاعة والخدمات الفردیة بصورة منفصلة إذا كانت 
قابلة للتمییز بشكل مستقل عن البنود األخرى وإذا أمكن للعمیل االستفادة منھا. 

وتر وإدارة ھذه األجھزة وتقدیم خدمات الدعم الفني ذات  تمثل خدمات أجھزة الراوتر المدارة اإلیرادات الناتجة عن بیع أجھزة الرا
العالقة، ویتم إثباتھا على النحو التالي: 

األجھزة: یتم إثبات اإلیرادات الناتجة من بیع األجھزة في نقطة زمنیة عند انتقال السیطرة على األجھزة إلى العمیل، أي عند  •
التسلیم. 

خدمات أجھزة الراوتر المدارة: یستفید العمیل من مزایا ھذه الخدمات على مدى فترة زمنیة محددة حال وعند استھالك المنفعة.  •
یتم إثبات اإلیرادات على مدى فترة زمنیة باستخدام طریقة المخرجات على أساس الوقت المنقضي. 

على مدى فترة زمنیة حال وعند استھالك المنفعة. یتم إثبات اإلیرادات  خدمات الدعم الفني: یستفید العمیل من مزایا ھذه الخدمات  •
على مدى فترة زمنیة باستخدام طریقة المخرجات على أساس الوقت المنقضي

وفي حالة تقدیم الخدمات المدارة كجزء من عقد مقدم على شكل عروض مجمعة، یتم توزیع القیمة بین المنتجات والخدمات المنفصلة  
مجمعة على أساس أسعار البیع المستقلة، والتي تكون بالنسبة لألجھزة سعر السوق المعدل أو طریقة التكلفة زائد ھامش،  في حزمة 

بینما لخدمات أجھزة الراوتر المدارة وخدمات الدعم الفني تكون األسعار القابلة للمالحظة. یتم إثبات القیمة الموزعة على الخدمات  
أعاله. سیاسة المذكورة المدارة كإیرادات وفق ا لل

الخدمات الرقمیة

.الكبیرة،، وخدمات البیانات الھاتف المتنقلو األسطول،تشمل إیرادات الخدمة الرقمیة خدمات التحكم في 

، أي إذا كانت البضاعة أو الخدمات  ممیزةتقوم المجموعة بالمحاسبة عن البضاعة والخدمات الفردیة بصورة منفصلة إذا كانت 
قابلة للتمییز بشكل مستقل عن البنود األخرى وإذا أمكن للعمیل االستفادة منھا. 

التحكم في األسطول (األجھزة) وخدمة التطبیقات  تمثل إیرادات خدمات التحكم في األسطول اإلیرادات الناتجة عن بیع أجھزة 
ویتم االعتراف بھا على النحو التالي: التجوال، وخدمة القیمة المضافة مثل خدمة 

األجھزة: یتم إثبات اإلیرادات الناتجة من بیع األجھزة في نقطة زمنیة عند انتقال السیطرة على األجھزة إلى العمیل، أي عند  •
. التسلیم 

یق: یستفید العمیل من ھذه الخدمات على مدار الفترة الزمنیة التي یستھلك فیھا ھذه الفائدة. یتم إثبات اإلیرادات  خدمات التطب•
استناد ا إلى الوقت المنقضي.المخرجات على مدار فترة زمنیة باستخدام طریقة 

تي یستھلك فیھا ھذه المنافع. تتحقق  القیمة المضافة: یستفید العمیل من ھذه الخدمات على مدار الفترة الزمنیة الخدمات  •
. القائمة على االستخدامالمخرجاتاإلیرادات على مدار فترة زمنیة باستخدام طریقة 
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خدمات األمن السیبراني

تمثل إیرادات األمن السیبراني اإلیرادات الناتجة عن توفیر منتجات وخدمات األمن لشبكات العمالء أو خدمات األمن األخرى.

البضاعة والخدمات غیر منفصلة في إطار العقد  في حالة المشاریع، یتم تجمیع األجھزة والبرامج في التزام أداء واحد وذلك ألن  
ألنھا غیر قابلة للتمییز بشكل مستقل عن التعھدات األخرى في العقد. تقوم المجموعة بتقدیم خدمة ھامة تتمثل في تكامل األجھزة  

التدریب والصیانة  والبرامج، التي اشتراھا العمیل. ویشتمل عقد تكامل الخدمات في بعض األحیان على بنود متعددة مثل حلول  
والدعم. وفي ھذه الحالة، یتم توزیع سعر المعاملة على كل التزام من التزامات األداء على أساس أسعار البیع المستقلة. وفي  

الحاالت التي تكون فیھا ھذه األسعار غیر قابلة للمالحظة مباشرة، فإنھ یتم تقدیرھا على أساس التكلفة المتوقعة زائد ھامش. تقوم  
جموعة بإثبات اإلیرادات المتعلقة باألجھزة والبرامج التي تم تركیبھا باإلضافة إلى خدمات التصمیم والخدمات المھنیة على مدى  الم

فترة زمنیة باستخدام طریقة المدخالت التي تتضمن إرشادات للمواد التي لم یتم تركیبھا، حیث ال یتم إثبات اإلیرادات المتعلقة  
 بقدر التكلفة المتكبدة، أي بھامش ربح نسبتھ صفر. یتم إثبات اإلیرادات الناتجة عن بیع خدمات الصیانة  باألجھزة والبرامج إال

والدعم في نقطة زمنیة عند انتقال الحق المتعلق بالخدمات إلى العمیل. یتم إثبات اإلیرادات من التدریب على مدى فترة زمنیة 
باستخدام طریقة المدخالت. 

ألمن المدارة، یوجد ھناك ثالثة التزامات: التزام األجھزة وتركیبھا والتزام خدمات األمن المدارة. ویمكن  وفي حالة خدمات ا
تمییزھما وفصلھما في إطار العقد. یتم توزیع سعر المعاملة على كل التزام من التزامات األداء على أساس أسعار البیع المستقلة.  

غیر قابلة للمالحظة مباشرة، فإنھ یتم تقدیرھا على أساس التكلفة المتوقعة زائد ھامش أو  وفي الحاالت التي تكون فیھا ھذه األسعار 
سعر السوق المعدل. تقوم المجموعة بإثبات اإلیرادات المتعلقة باألجھزة مع تركیبھا في نقطة زمنیة عند إنجاز التركیب. ویتم  

ترة زمنیة على أساس الوقت المنقضي وذلك لقیام العمیل باستالم  إثبات اإلیرادات الناتجة عن خدمات األمن المدارة على مدى ف
واستھالك المنفعة المقدمة من قبل المجموعة في نفس الوقت الذي تقوم فیھ المجموعة بأداء تلك المنفعة. 

القیمة بین  وفي الحاالت التي یتم فیھا تقدیم خدمات األمن السیبراني كجزء من عقد مقدم على شكل عروض مجمعة، یتم توزیع
المنتجات والخدمات المستقلة المقدمة على شكل عروض مجمعة على أساس أسعار البیع المستقلة. یتم إثبات القیمة الموزعة على  

خدمات أمن الفضاء اإللكتروني كإیرادات وفق ا للسیاسة المذكورة أعاله. 

األمور األخرى

تكالیف العقود •
ھذه التكالیف مباشرة  عندما تتعلقتتم رسملىة ھذه التكالیفتقوم المجموعة بتكبد تكالیف قبل تسلیم البضاعة أو الخدمة للعمیل. 

بالعقد المبرم مع العمیل ومن المتوقع استردادھا. تقوم المجموعة بإطفاء ھذه التكالیف وفق أسس منھجیة تتماشى مع انتقال  
لعمیل. وتتم مراجعتھا بشكل دوري لتحدید انخفاض القیمة. البضاعة أو الخدمات إلى ا

األعمال تحت التنفیذ •
یتم إثبات األعمال تحت التنفیذ المتعلقة بالتزام أداء العمل اإلضافي عادة كتكالیف وفاء عند تكبدھا حیث یتم انتقال السیطرة على  

األعمال تحت التنفیذ إلى العمیل في الوقت الذي یتم فیھ حدوثھا ولیس على فترات متباعدة. ومع ذلك، یتم إثبات البضاعة المتعلقة  
العقود التي تتضمن استخداما بدیال كأصل حتى یتم تخصیصھا إلى عقد محدد.  بدعم العدید من

موجودات ومطلوبات العقود •
)، عند قیام أي من طرفي العقد باألداء، یتعین على المنشأة عرض العقد في قائمة المركز  ١٥وفق ا للمعیار الدولي للتقریر المالي (

بناء  على العالقة بین قیام المنشأة باألداء وقیام العمیل بالسداد. تمثل موجودات  المالي الموحدة كموجودات أو مطلوبات عقود، 
العقود حق المنشأة في العوض مقابل البضاعة أو الخدمات التي قامت المنشأة بتحویلھا إلى العمیل. وتمثل مطلوبات العقود التزام  

قابلھا (أو القیمة المستحقة) من العمیل. تم إجراء بعض عملیات  المنشأة بتحویل البضاعة أو الخدمات إلى العمیل التي استلمت م
إعادة التصنیف من اإلیرادات غیر المقدم بھا فواتیر إلى موجودات العقود، ومن الدفعات المقدمة من العمالء إلى مطلوبات العقود  

نتیجة ھذا التغییر.
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تتمة– "اإلیرادات من العقود مع العمالء")١٥(الدولي إلعداد التقاریر المالیةالمعیار 

أصیل مقابل العمل كوكیلكالعمل •
قامت المجموعة بإجراء تقویم للترتیبات الخاصة بھا لتحدید ما إذا كانت تعمل كأصیل ومن ثم تقوم بعرض اإلیرادات على أساس  

یرادات على أساس الصافي. في ھذا التقویم، أخذت المجموعة بعین االعتبار الحصول  إجمالي أو كوكیل ومن ثم تقوم بعرض اإل
على السیطرة من عدمھ على البضاعة أو الخدمات المنصوص علیھا قبل انتقالھا إلى العمیل، وكذلك المؤشرات األخرى مثل  

ر. الطرف المسؤول بشكل رئیسي عن الوفاء ومخاطر البضاعة والتقدیر عند تحدید السع
وفي الحاالت التي تقوم فیھا المجموعة بأنشطة متعلقة بالوكالة وفق ا لعقد بموجبھ یستلم العمیل النھائي إدارة المشروع ودعم التنسیق، 
تقوم المجموعة فقط بإثبات صافي دخل العمولة حیث تقوم بالترتیب لطرف آخر لتحویل البضاعة أو الخدمات بموجب ھذا الترتیب  

كوكیل. وبالتالي تعمل 

العوض المتغیر •
تلتزم المجموعة بتقدیم منصات السحابة إلى موفري خدمات السحابة الخارجیین. ویحق للمجموعة مقابل ذلك الحصول على حصة  

٪ من موفري خدمات السحابة الخارجیین والعمیل النھائي. ونظر ا ألن االتفاقیة المبرمة بین المجموعة  ٢٥من اإلیرادات قدرھا 
وموفري خدمات السحابة الخارجیین تعتبر بمثابة عقد لكل شھر على حدة وأن العوض متغیر ویتوقف على األحداث المستقبلیة 

٪، من إجمالي قیمة الفاتورة  ٢٥التي تكون خارجة عن سیطرة المجموعة. تقوم بالمجموعة بإثبات حصتھا من اإلیرادات، أي 
وفري خدمات السحابة الخارجیین أو عند قبول الخدمة من قبل العمیل النھائي. المقدمة إلى العمیل النھائي نیابة عن م

متطلبات العرض واإلفصاح •
وفق ا لمتطلبات القوائم المالیة الموحدة، قامت المجموعة بفصل اإلیرادات المثبتة من العقود المبرمة مع العمالء إلى فئات تبین مدى  

)  ٥ن اإلیرادات والتدفقات النقدیة بالعوامل االقتصادیة. یرجى الرجوع إلى اإلیضاح (تأثر طبیعة ومبلغ وتوقیت وعدم التأكد م
لالطالع على اإلفصاحات المتعلقة بفصل اإلیرادات. 

المالیةاألدوات–)  ٩المعیار الدولي للتقریر المالي (

تصنیف وقیاس الموجودات والمطلوبات المالیة 

)، یتم تصنیف وقیاس الموجودات المالیة، عند اإلثبات األولي لھا، بالتكلفة المطفأة؛ أو بالقیمة  ٩للمعیار الدولي للتقریر المالي (وفق ا
استثمارات  –االستثمار في أدوات الدین؛ أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر –العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

)  ٩الموجودات المالیة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي (تصنیفبالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتوقف  األسھم؛ أو  
بوجھ عام على الكیفیة التي یتم بموجبھا إدارة ھذه الموجودات المالیة وخصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة لھا. 

مطفأة في حال استیفاءھا للمعیارین التالیین، ولم تكن مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة الیتم
الخسارة:  

و .التعاقدیةالنقدیةالتدفقاتلتحصیلالموجوداتباقتناءالخاصالعملنموذج ضمنتقععندما·
المبلغ أصلسدادعملیاتفقطتمثلنقدیةتدفقاتمحددةتواریخفيالمالیةللموجوداتالتعاقدیةالشروطعنینتجوعندما·

. القائمالمبلغأصلعلى والعمولة

-غیر قابل لإللغاء اختیار ا-ألغراض المتاجرة، یجوز للمجموعة أن تختار المقتناةاالثبات األولي الستثمارات األسھم غیر عند
إظھار التغیرات الالحقة في القیمة العادلة لالستثمارات في الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا االختیار على أساس كل استثمار على حدة.

ھو كما اآلخر الشامل الدخلخاللمنالعادلةبالقیمةأو المطفأةبالتكلفةكمقاسةالمصنفةغیر المالیة،الموجودات كافةقیاسیتم
قابلغیر بشكلتخصصأنللمجموعةیجوز لھا،األولياإلثباتوعند. الخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةأعاله،مبین

بالقیمةاآلخر،الشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةأو المطفأةبالتكلفةالقیاسمتطلباتأخرىبطریقةیستوفيمالي،أصللإللغاء
. ذلكبخالفینشأقدالذيالمحاسبيالتطابقعدمكبیر بشكلیقللأو یزیلبذلكالقیامكانإذاالخسارةأو الربحخاللمندلةالعا 
)  المعاملةبسعر األصلفيقیاسھتمھام ا مالی امكون ایكونأنودونمدینةذمم ا یمثلیكنلم(ما  المالياألصلقیاساألصل،فيیتم،

باالستحواذ مباشرةالمتعلقةالمعاملةتكالیفالخسارة، أوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةمدرج غیر لبندبالنسبةزائد ا،العادلةبالقیمة
.علیھ
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تتمة  –المالیةاألدوات–)  ٩المعیار الدولي للتقریر المالي (
السیاسات المحاسبیة التالیة على القیاس الالحق للموجودات المالیة.تسري 

الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة: تقاس ھذه الموجودات الحق ا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلیة. یتم  •
عمولة ومكاسب وخسائر تحویل العمالت  تخفیض تكلفة اإلطفاء من خالل خسائر االنخفاض في القیمة. ویتم إثبات دخل ال

األجنبیة واالنخفاض في القیمة في الربح أو الخسارة. ویتم إثبات كافة األرباح أو الخسائر عند التوقف عن اإلثبات في الربح 
أو الخسارة. 

بالقیمة العادلة. یتم إثبات  استثمارات األسھم المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: تقاس ھذه الموجودات الحق ا•
توزیعات األرباح كدخل في الربح أو الخسارة ما لم تكن توزیعات األرباح تمثل بوضوح جزء مسترد من تكلفة االستثمار. یتم  

. إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى في قائمة الدخل الشامل اآلخر، وال یعاد تصنیفھا مطلق ا إلى الربح أو الخسارة

المالیةالموجوداتقیمةفيفاض االنخ

ینطبق نموذج انخفاض القیمة على األصول المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة وموجودات العقود، ولكن لیس على االستثمارات في  
ل العقود والودائع  أدوات حقوق الملكیة. تتكون األصول المالیة بالتكلفة المطفأة من الذمم التجاریة المدینة والنقد المعادل والنقد وأصو

.ألجل بالمرابحة
: التالییناألساسینألحد وفق االمتوقعةاالئتمانخسائر مخصصیقاس)، ٩(الماليللتقریر الدوليالمعیار بموجب

شھر ا: تمثل ھذه خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن حاالت اإلخفاق في السداد  ١٢االئتمان المتوقعة على مدى خسائر ·
و شھرا  بعد الفترة المالیة.١٢المحتملة خالل 

المحتملةالسدادفياإلخفاقحاالتعنتنتجالتيالمتوقعةاالئتمانخسائر ھذه تمثل:  العمر مدىعلىالمتوقعةاالئتمانخسائر ·
. المالیةلألداة المتوقعالعمر مدىعلى

المجموعة بقیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ یعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر لعمالء القطاع  تقوم
الخاص. وعند تحدید زیادة مخاطر االئتمان من عدمھ بشكل جوھري منذ اإلثبات األولي وعند تقدیر خسائر االئتمان المتوقعة، تأخذ  

ات المعقولة والمؤیدة ذات العالقة والمتوفرة دون تكالیف أو جھود غیر مبررة. وھذه تشمل المعلومات  المجموعة بین االعتبار المعلوم
للمستقبل.المستشرفةالنوعیة والكمیة والتحلیل القائم على الخبرة السابقة للمجموعة وتقویم االئتمان المستنیر، بما في ذلك المعلومات  

لتحدیدسنويربعأساس علىمراجعةإجراءیتمالسعودیة،االتصاالتوشركةالحكومیةتللجھاالمدینةالذممألرصدةبالنسبة
شطبھا أو لھا مخصص تجنیبیتعینالتياألرصدة

القیمة فياالنخفاضعرض
ویتم. للموجودات الدفتریةالقیمةإجماليمنالمطفأةبالتكلفةالمقاسةالمالیةبالموجوداتالمتعلقةالخسائر مخصصاتخصمیتم

قائمةفيمنفصلةبصورةالعقود،موجوداتذلكفيبمااألخرى،والذممالتجاریةالمدینةبالذممالمتعلقةاالنخفاضخسائر عرض
. الموحدةاآلخر الشاملوالدخلالخسارةأو الربح
: بالمجموعةالخاصةالمالیةاألدواتفئاتمنفئةلكل) ٩(الماليللتقریر الدوليللمعیار وفق االقیاس فئات التاليالجدولیوضح

)٩(المالي للتقریرالدوليللمعیاروفق االتصنیفالمالیةالموجودات
اآلخر الشاملالدخلخاللمنلةد العابالقیمةمدرجةللبیع متاحةاستثمارات

المطفأة بالتكلفةألجلمرابحةودائع 
المطفأة بالتكلفةذمم مدینة

المطفأة بالتكلفةنقدیةوشبھنقدیة

المالیة المطلوبات
المطفأة بالتكلفةالدفع مستحقةومبالغ دائنةذمم
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العمالت األجنبیة 

(العمالت األجنبیة)، وھو اللایر السعودي، بأسعار الصرف مجموعةیتم إثبات المعامالت التي تتم بعمالت عدا العملة الوظیفیة لل
في نھایة فترة إعداد كل قوائم مالیة، یعاد تحویل البنود النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف والسائدة بتاریخ المعاملة. 

التكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة. یتم إثبات فروقات  السائدة في ذلك التاریخ. ال یعاد تحویل البنود غیر النقدیة التي تقاس على أساس 
التي تنشأ فیھا. السنةفي  الموحدةالشاملة األخرى واإلیراداتالبنود النقدیة في قائمة الربح أو الخسارة عنالناتجةالصرف 

من "متداولة" إلى "غیر متداولة" تصنیفال
على أساس متداول/غیر متداول. تعتبر الموجودات  الموحدة المركز المالي  الموجودات والمطلوبات في قائمة  بعرضالمجموعةتقوم  

متداولة وذلك: 
خالل دورة العملیات العادیةاستنفادھاعندما یتوقع تحققھا أو ینوى بیعھا أو  ·
في حالة اقتنائھا بشكل أساسي ألغراض المتاجرة ·
المالیة، أو عندما یتوقع تحققھا خالل اثني عشر شھرا  بعد الفترة ·
و شبھ نقدیة ما لم تكن ھناك قیود على استبدالھا أو استخدامھا لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر أعندما تكون نقدیة  ·

شھرا  بعد الفترة المالیة. 

بتصنیف كافة الموجودات األخرى التي ال تستوفي المعاییر المذكورة أعاله، كغیر متداولة. مجموعةتقوم ال
یتم تصنیف المطلوبات كمتداولة وذلك: 

عندما یتوقع سدادھا خالل دورة العملیات العادیة·
في حالة اقتنائھا بشكل أساسي ألغراض المتاجرة ·
عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شھرا  بعد الفترة المالیة، أو ·
شر شھرا  بعد الفترة المالیة. عند عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني ع·

بتصنیف كافة المطلوبات األخرى التي ال تستوفي المعاییر المذكورة أعاله، كغیر متداولة. مجموعةتقوم ال

قیاس القیمة العادلة  

امیة تتم بین القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظ
متعاملین في السوق بتاریخ القیاس. یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات ستتم إما: 

في السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات، أو ·
المطلوبات. في حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو  ·

تقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملین في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات والمطلوبات  
تستخدم المجموعة طرق تقویم مالئمة وفقا  للظروف، وتتوفر بشأنھا  أنھم یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة.بافتراض 

لقیاس القیمة العادلة وزیادة استخدام المدخالت القابلة للمالحظة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة. بیانات كافیة  

ضمن التسلسل الموحدة تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة أو االفصاح عنھا في القوائم المالیة 
ة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل: الھرمي لمستویات القیمة العادل

المستوى األول: األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة. �
بلة للمالحظة بصورة مباشرة أو  قا-الھامة لقیاس القیمة العادلة –المستوى الثاني: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى �

غیر مباشرة.
غیر قابلة للمالحظة. -الھامة لقیاس القیمة العادلة – المستوى الثالث: طرق تقویم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى�

فیما إذا تم التحویل  بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد الموحدةبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي یتم إثباتھا في القوائم المالیة 
بین المستویات الھرمیة لقیاس القیمة العادلة وذلك بإعادة تقویم التصنیف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة  

العادلة ككل) في نھایة كل فترة زمنیة.
ت على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر  ولغرض اإلفصاح عن القیمة العادلة، قامت المجموعة بتحدید فئات الموجودات والمطلوبا
. الموجودات والمطلوبات والتسلسل الھرمي لمستویات قیاس القیمة العادلة المذكورة أعاله
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المصاریف 
توزیع وبیع منتجات المجموعة. بشأنبشكل أساسي من التكالیف المتكبدة والتوزیعتتكون مصاریف البیع  

تشتمل المصاریف العمومیة واإلداریة على التكالیف المباشرة وغیر المباشرة التي ال تعتبر خصیصا جزءا  من تكلفة المبیعات كما  
التوزیع بین المصاریف یتمالعربیة السعودیة. المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكةبموجبعلیھمنصوصھو 

. مماثلةالعمومیة واإلداریة وتكلفة المبیعات، عند الضرورة، وفق أسس 

الزكاة 
ل شركة االتصاالت السعودیة ("الشركة األم") والشركات التابعة المملوكة لھا فعلیا وبالكامل  بتحسب الزكاة ویجنب لھا مخصص من ق

، وتحمل حصة المجموعة من المخصص على قائمة الربح أو الخسارة واإلیرادات الشاملة األخرى السعودیةةالمالیلألنظمةوفقا  
. الموحدة 

رباح األتوزیعات 
على التوزیع وأن التوزیع لم  الموافقةعلى الشركاء في الشركة عند األرباحتقوم الشركة بإثبات االلتزامات المتعلقة بدفع توزیعات 

، تتم الموافقة على توزیعات األرباح عند المصادقة  السعودیةالعربیةالمملكةفيالشركاتلنظامالشركة. وطبقا   تقدیر علىیتوقفیعد  
. یتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكیة.الشركاءعلیھا من قبل 

منافع الموظفین 
دمة مكافأة نھایة الخ

المجموعة، بشكل أساسي، مكافأة نھایة الخدمة، وھي مؤھلة العتبارھا برامج منافع محددة. المجموعة، بشكل أساسي، مكافأة نھایة الخدمة، وھي مؤھلة العتبارھا برامج منافع محددة. لدىلدى

د  إنإن اـع ات التـق قاعد  مطلوـب ةمطلوبات الت ائـمةفي في المثبتةالمثبـت ددة المتوقـعة قائمةـق افع المـح ة اللتزام المـن الـی دة تمـثل القیـمة الـح الي الموـح اریخ ببالمركز المالي الموحدة تمثل القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة المتوقعة المركز الـم دادتاریخ ـت عدادإـع إ
الموحدة.الموحدة.المالیةالمالیةالقوائمالقوائم

تحدید القیمة  یتم وحدة المتوقعة. ال إئتمانمن قبل اكتواریین مستقلین باستخدام طریقة دوريبشكلالمحددة المنافعالتزام قیاسیعاد
سندات الشركات عالیة  لالعمولةالمستقبلیة المقدرة باستخدام أسعار الصادرةالمحددة بخصم التدفقات النقدیة منافعالالحالیة اللتزام 

حالة عدم وجود سوق  وفي.  العالقةذاتااللتزامات ، وتكون لھا شروط تقارب شروط  المنافعبالعملة التي ستدفع بھا  المسجلةالجودة  
المملكةفيكافیةوحكومیةشركات سنداتوجودلعدم ونظرا  ار السوق على السندات الحكومیة. ھذه السندات، تستخدم أسعلةعمیق

األمریكیةالخزینةسنداتعلىالخصممعدلاستخدامذلك،منبدال  تمفقدبھ،موثوقخصممعدلإیجادأجلمنالسعودیةالعربیة
. السعودیةالعربیةوالمملكةاألمریكیةالمتحدةالوالیات بینالبلدبفروقات تعدیلھبعد

رواتبالتكلفة في ھذه إدراج یتمبتطبیق معدل الخصم على صافي رصید التزام المنافع المحددة. العمولةیتم احتساب صافي تكلفة 
الموحدة. األخرىالشاملةواإلیراداتالخسارةأوالربحقائمةاألخرى في الموظفینومزایاومصاریف

اإلیرادات  بنودفيالتي تحدث فیھا  الفترةفياالكتواریة  االفتراضاتفيالتغیراتعن  الناتجةیتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القیاس  
األیديتقلیصالبرنامج أو تعدیالت الشاملة األخرى. یتم إثبات التغیرات في القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن 

الموحدة كتكالیف خدمة سابقة. األخرىالشاملةواإلیرادات الخسارةأو الربحقائمةباشرة في مالعاملة

الزیادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة  وكذلكالخدمة نھایةبمكافأة یتم إثبات تكالیف الخدمات الحالیة والسابقة المتعلقة 
التقویملعملیاتتغیرات في صافي المطلوبات نتیجة  ةالموحدة. إن أیاألخرىملةالشاواإلیراداتالخسارةأوالربحقائمةمباشرة في  

.األخرىالشاملةاإلیراداتبنوداالكتواریة والتغیرات في االفتراضات یتم إعادة قیاسھا في 

مجموعة.بالالخاصةوالسیاسةالعمل السعودي نظامالتقویم االكتواري بعین االعتبار أحكام عملیةتأخذ 

منافع التقاعد 
تدفع المجموعة مساھمات التقاعد لموظفیھا المواطنین إلى المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة. ویمثل ذلك برنامج مساھمة محددة.  

تسجل المبالغ المدفوعة كمصاریف عند تكبدھا. 

منافع الموظفین قصیرة األجل 
لقاء المنافع المستحقة للموظفین فیما یتعلق باألجور والرواتب واإلجازات السنویة واإلجازات المرضیة في الفترة  إلتزام یتم إثبات 

التي یتم فیھا تقدیم الخدمة ذات العالقة بالمبلغ غیر المخصوم من المنافع المتوقع دفعھا مقابل تلك الخدمة. یتم عرض االلتزامات  
ین في قائمة المركز المالي الموحدة. كالتزامات حالیة لمنافع الموظف

المثبتة فیما یتعلق بمنافع الموظفین قصیرة األجل بالمبلغ غیر المخصوم للمنافع المتوقع دفعھا مقابل الخدمة  اإللتزاماتیتم قیاس 
. ذات العالقة
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البضاعة 
صافي القیمة  یمثل  على أساس المتوسط المرجح.  بضاعة الأیھما أقل. یتم تحدید تكالیف  البیعیة،بالتكلفة أو صافي القیمة  بضاعة تقید ال

یجنب مخصص مالئم  البیع.إلجراءالالزمةوالتكالیف لإلنجاز المقدرةالتكالیف كافة ناقصا بضاعةللالتقدیري سعر البیع البیعیة 
الحركة، عند الضرورة. ةبطیئوةالمتقادمبضاعةلل

الموجودات غیر الملموسة
تدرج الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة التي یتم الحصول علیھا بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا اإلطفاء  

نخفاض في القیمة المتراكمة. یتم إثبات اإلطفاء بطریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات  االالمتراكم وخسائر  
الملموسة. تتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطریقة اإلطفاء في نھایة كل فترة مالیة، مع أثر التغیرات في التقدیرات التي تتم  غیر 

المحاسبة عنھا على أساس مستقبلي. تدرج الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة التي یتم الحصول علیھا  
ناقصا خسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة. یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة، والتي تتكون من برامج  بشكل منفصل بالتكلفة 

٪ سنویا. ٢٠أجھزة الحاسب اآللي، بمعدل 

یتم التوقف عن إثبات الموجودات غیر الملموسة عند استبعادھا، أو عندما ال یتوقع أي منافع اقتصادیة مستقبلیة من استخدامھا أو  
تبعادھا. یتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غیر الملموسة، والتي یتم قیاسھا بالفرق بین  اس

عند التوقف عن إثبات األصل. الموحدةالربح أو الخسارة  قائمةصافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل، في 

الممتلكات والمعدات 
لكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة. تشتمل التكلفة، ضمن أمور  تظھر الممت

أخرى، على القیمة الحالیة لتكالیف إزالة الموجودات المتعلقة بتحسینات المباني المستأجرة. 

ت والمعدات بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة  یتم استھالك التكلفة ناقصا القیمة التقدیریة المتبقیة للممتلكا
للموجودات. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة والقیمة المتبقیة وطریقة االستھالك في نھایة كل سنة مالیة، ویتم احتساب أي  

تغیرات في التقدیرات على أساس مستقبلي. 
سنویة التالیة على الممتلكات والمعدات الخاصة بھا: تطبق المجموعة معدالت االستھالك ال

٪٣٣أجھزة الحاسب اآللي 
٪٢٠األثاث 

٪١٧المعدات المكتبیة
٪ أو فترة اإلیجار، أیھما أقصر ٢٠تحسینات المباني المستأجرة 

٪٢٥السیارات 

المستمریتم التوقف عن إثبات بند الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال یتوقع وجود منافع اقتصادیة مستقبلیة من االستخدام  
أي بند من بنود الممتلكات والمعدات على أنھ الفرق بین عناالستغناءلألصل. یتم تحدید أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد أو 

الربح أو الخسارة الموحدة. قائمةوالقیمة الدفتریة لألصل ویتم إثباتھا في متحصالت البیع
.بالتحسیناتالمتعلقةالمصاریفرسملةیتم بینماتكبدھا،عندكمصاریفوالصیانةاإلصالح عملیاتبشأنالمتكبدة التكالیفإثبات یتم

المالیة غیراالنخفاض في قیمة الموجودات 
لتحدید ما إذا كان ھناك أي دلیل على أن  المالیةفي نھایة كل فترة مالیة، تقوم المجموعة بمراجعة القیمة الدفتریة لموجوداتھا غیر 

تلك الموجودات قد تعرضت لخسائر انخفاض في القیمة. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لألصل  
الخسارة (إن وجدت). وفي الحاالت التي ال یمكن فیھا تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لذلك األصل، تقوم المجموعة  لتحدید حجم ھذه 

تحدید أساس معقول وثابت  الممكنمنیكونبتقدیر القیمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدیة التي ینتمي إلیھا ذلك األصل. عندما  
توزیع الموجودات المشتركة إلى الوحدات المدرة للنقدیة الفردیة، أو یتم توزیعھا على أصغر مجموعة من یتم أیضا  فإنھللتوزیع، 

الوحدات المدرة للنقدیة والتي یمكن لھا تحدید أساس معقول وثابت للتوزیع.
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، یتم خصم  الحالیةالقیمة  تقویم  عند  و.  أعلىأیھما  الحالیة،  أو القیمة  االستبعادالقیمة العادلة ناقصا تكالیف  لالستردادالقیمة القابلة  تمثل  
السوق الحالیة للقیمة  تقویمات  التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة الذي یعكس  

التدفقات النقدیة المستقبلیة. اتتقدیر تسویة خاللھاوالتي یتم من لألصلالزمنیة للنقود والمخاطر المحددة 
مة وفي الحاالت التي تقدر فیھا القیمة القابلة لالسترداد لألصل (أو الوحدة المدرة للنقدیة) بأقل من قیمتھا الدفتریة، عندئذ تخفض القی

مباشرة في  قیمة الاالنخفاض في خسارة الدفتریة لذلك األصل (أو الوحدة المدرة للنقدیة) إلى القیمة القابلة لالسترداد لھ، ویتم إثبات 
. الموحدةالربح أو الخسارةئمةقا

)، باستثناء الشھرة،أو الوحدة المدرة للنقدیة(إذا ما تم الحقا  عكس قید االنخفاض في القیمة، عندئذ تتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل 
لدفتریة التي كان من المفترض  إلى القیمة المعدلة القابلة لالسترداد لھ، على أال تزید القیمة الدفتریة التي تمت زیادتھا عن القیمة ا

السابقة. یتم إثبات عكس قید  السنواتفي )أو الوحدة المدرة للنقدیة( تحدیدھا فیما لو لم یتم إثبات االنخفاض في قیمة ذلك األصل 
. الموحدة الربح أو الخسارةقائمةفي االنخفاض في القیمة مباشرة

المخصصات 
أنمن المحتمل  أنھ) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، ومتوقعةأو(قانونیة  حالیةاتالتزامیتم إثبات المخصصات عند وجود  

ال. بھموثوقبشكلااللتزاممبلغتقدیر یمكنوأنھااللتزاملسداداالقتصادیةالمنافعتتضمنالتيالموارداستخداماألمر یتطلب
.المستقبلیةالتشغیلیةالخسائر لقاءمخصصاتتجنب
إن. المالیةالفترةنھایةفي الحاليااللتزام لسداد المطلوبةللمصاریفاإلدارةتقدیراتألفضلالحالیة بالقیمةالمخصصات تقاس
للقیمةالسوقفي الحالیةالتقویم عملیاتیعكس والذيالزكاةقبللماالمعدلیمثلالحالیةالقیمةتحدیدفيالمستخدمالخصممعدل
مالیة كأعباءالوقتمرور نتیجةالمخصصفيالزیادة إثباتیتم . االلتزاملذلكالمصاحبةوالمخاطر للنقودالزمنیة

المنح الحكومیة 
. استالمھاالمرتبطة بھا وأن المنح سیتم  بالشروط تلتزمسوف  المجموعةإذا كان ھناك تأكید معقول بأن  إال  المنح الحكومیة  إثبات  یتم  ال  

فوري  مالي دعم ألغراض تقدیم بالفعل أو الخسائر المتكبدة أو المصاریف عن كتعویض القبضالمنح الحكومیة المستحقةإن 
التي تصبح فیھا  الفترةفي الموحدة الخسارة الربح أو قائمةیتم إثباتھا في ،مع عدم وجود تكالیف مستقبلیة متعلقة بھاة مجموعلل

. القبضمستحقة

واألحكام المحاسبیة الھامة واالفتراضات التقدیرات  -٤
تؤثر على مبالغ اإلیرادات  قداألحكام والتقدیرات واالفتراضات التي  إجراءیتطلب إعداد القوائم المالیة الموحدة للمجموعة من اإلدارة  

عن عدم التأكد من ھذه االفتراضات  یترتبذلك، قد  ومع.  الموحدةالمالیةالقوائمإعدادوالمصاریف والموجودات والمطلوبات بتاریخ  
التقدیرات  . تستند ھذهالمستقبلتأثر بذلك في  ستوالتقدیرات إجراء تعدیل جوھري على القیم الدفتریة للموجودات أو المطلوبات التي 

القیم الدفتریة للموجودات  لقیاسلظروف وتستخدم لوفقا  لى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة یعتقد بأنھا معقولة إواالفتراضات 
مستمرة. یتم إثبات  بصورةیصعب الحصول علیھا من مصادر أخرى. یتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المعنیة  التيوالمطلوبات  
والفترات المستقبلیة إذا كانت  التعدیلالتقدیرات أو في فترة تعدیلفیھا یتم دیرات المحاسبیة في الفترة التي التق علىالتعدیالت
.تؤثر على الفترات الحالیة والفترات المستقبلیةالمتغیرةالتقدیرات 

عند تطبیق السیاسات المحاسبیة الھامة الھامةاألحكام ١-٤
: الموحدة المالیةالقوائمھذه فيالمدرجةالمبالغ علىجوھریةآثار التالیةالھامةلألحكام نإ

اإلنتاجیة والقیمة المتبقیة للممتلكات والمعدات والموجودات غیر الملموسة  األعمار 
واإلطفاء، االستھالكحسابألغراض المتبقیة للممتلكات والمعدات والموجودات غیر الملموسة ةوالقیماإلنتاجیةاألعمار یتم تقدیر 

یتم تحدید القیمة المتبقیة بناء على  بینما.  اإلنتاجیةلألعمار بالنسبة  المتوقع  االستخدامھذه التقدیرات بناء على  إجراءعلى التوالي. یتم  
حیثما كان ذلك متاحا. للمالحظةالخبرة والبیانات القابلة 



الشركة العربیة لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لھا 
) شركة ذات مسئولیة محدودة(

تتمة  –إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٢٠

تتمة  –واألحكام المحاسبیة الھامةواالفتراضات التقدیرات  -٤

تتمة  –عند تطبیق السیاسات المحاسبیة الھامةالھامةاألحكام ١-٤
السیطرةتحدید 

عندما  مامنشأة دارة أن المجموعة تسیطر على اإلالمستثمر فیھا التي تسیطر علیھا المجموعة. تعتبر ةالتابعة ھي الشركةإن الشرك
كذلكالشركة المستثمر فیھا وب ارتباطھا منالناتجةلدیھا حقوق في العوائد المتغیرة یكونتتعرض المجموعة بشأنھا لمخاطر أو 

عندما یكون لدیھا القدرة على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على قیمة تلك العوائد من خالل قدرتھا على توجیھ  
.فیھالشركات المستثمر بااألنشطة ذات العالقة 

ھناك افتراض بأن أغلبیة حقوق التصویت تؤدي إلى السیطرة. لدعم ھذا االفتراض وعندما یكون لدى المجموعة مساویة  بشكل عام ،
أو أقل من أغلبیة حقوق التصویت أو حقوق مشابھة لشركة مستثمر فیھا ، تأخذ المجموعة في االعتبار جمیع الحقائق والظروف  

یھا سلطة على شركة مستثمر فیھا ، بما في ذلك أي تعاقد أو غیر ذلك الترتیبات التي قد  األخرى ذات الصلة في تقییم ما إذا كان لد
تؤثر على األنشطة التي تؤثر على عائد المستثمر ، وبالتالي فإن تحدید ما إذا كانت المجموعة لدیھا سلطة یعتمد على ھذه األنشطة  

ة والحقوق التي تتمتع بھا المجموعة ، فیما یتعلق بالشركات المستثمر ذات الصلة ، وطریقة اتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات الصل
فیھا.

لدیھالذي الوحید األكبر المساھم تظلقد فإنھا ٪ من حقوق التصویت، ٥٠بعض الحاالت التي تمتلك فیھا المجموعة أقل من وفي
اآلخرون  المساھمون ال یمتلك عندما وذلك حضور وتمثیل یعطیھ السلطة لتوجیھ األنشطة ذات العالقة للشركات المستثمر فیھا، 

یتعاونونآخرین  لمساھمین ھات المجموعة. ال توجد حاالت سابقة  یتوجرفض تمكنھم من  وسیطرةفردي حقوق تصویت كافیة  بشكل
. جاوز المجموعة في عدد األصواتلتأوجماعيبشكل أصواتھملممارسة

واالفتراضات التقدیرات  ٢-٤
القوائمإعداداالفتراضات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى لعدم التأكد من التقدیرات بتاریخ تبیانأدناهیتم

، والتي لھا تأثیر جوھري قد یؤدي إلى إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل  الموحدة المالیة
الموحدة. ومع ذلك، قد  ةیالمالدیرات المتاحة عند إعداد القوائم ت المجموعة ھذه االفتراضات والتق. استخدمالقادمةالمالیةالفترة

تتغیر الظروف واالفتراضات القائمة والمتعلقة بالتطورات المستقبلیة نتیجة لتغیرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سیطرة 
ند حدوثھا. عاضات المجموعة. وتنعكس ھذه التغیرات في االفتر 

خسائر االئتمان المتوقعة 
الربح قائمةتقوم المجموعة بمراجعة حساباتھا المدینة في تاریخ كل تقریر لتقییم ما إذا كان ینبغي تسجیل خسارة ائتمان متوقعة في 

یتطلب األمر حكم اإلدارة في تقدیر مقدار وتوقیت التدفقات النقدیة  الخصوص، . على وجھ  ة والدخل الشامل اآلخر أو الخسارة الموحد
عوامل وقد  عدة المستقبلیة عند تحدید مستوى الخسارة المتوقعة في االئتمان المطلوبة. تستند ھذه التقدیرات إلى افتراضات حول 

تاریخ التقریر، بلغ إجمالي الذمم المدینة التجاریة تختلف النتائج الفعلیة، مما یؤدي إلى تغییرات مستقبلیة في الخسارة الفعلیة. في
٣١ملیون لایر سعودي (٦٤٫٥٢ملیون لایر سعودي) مع توفیر ٢٨٣٫٧٨: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٥٣٧٫٥٧
المبالغ المتوقعة  ). أي فرق بین المبالغ التي یتم تحصیلھا فعلی ا في الفترات المستقبلیة ولایر سعوديملیون٥٤٫٤٢: ٢٠١٨دیسمبر 

ملیون لایر سعودي  ٤٥٫٢٢بمبلغ خسائر االئتمان المتوقعةتم جمع  ذلك، سیتم إدراجھ في الربح أو الخسارة الموحدة. باإلضافة إلى  
٢٬٢٠٧٠٫١٠بمبلغ األطراف ذات العالقةملیون لایر سعودي) مقابل إجمالي المبالغ المستحقة من ٥٥٫٦٥: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(

ملیون لایر سعودي).١٬٧١٤٫٠١: ٢٠١٨دیسمبر ٣١سعودي (ملیون لایر

قیمة البضاعة  فياالنخفاض 
تظھر البضاعة بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة، أیھما أقل. وعندما تصبح البضاعة قدیمة أو متقادمة، یتم إجراء تقدیر لصافي القیمة  

البضاعة غیر الھامة بمفردھا  لبنودعلى حده. بالنسبة بندمن بنود البضاعة الھامة، یتم إجراء تقدیر لكل بندالبیعیة لھا. بالنسبة لكل 
ا تعتبر قدیمة أو متقادمة، فانھ یتم تقدیرھا بشكل جماعي ویجنب مخصص حسب نوع البضاعة وعمرھا أو درجة تقادمھا على  ولكنھ

أساس أسعار البیع التاریخیة ناقصا تكالیف البیع المقدرة. 

)،یون لایر سعوديمل١٦٨٫١٦: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٢١٠٫٦٤البضاعةبلغت ، المالیةالقوائمإعدادبتاریخ 
سیتم ملیون لایر سعودي). ٢٧٫٨٧: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٥٩٫٩٨وبلغ مخصص البضاعة القدیمة والمتقادمة

. الموحدةالخسارةأو الربحقائمةفعال  في الفترات المستقبلیة والمبالغ المتوقع تحققھا في المتحققةإثبات أي فرق بین المبالغ 

الموظفین بمنافع المتعلقةاالفتراضات طویلة األجل 
.  البرنامجالتزاماتبشأن افتراضات وضع في المستقبل وتتطلب سدادھاااللتزامات التي سیتم للموظفینتمثل مكافأة نھایة الخدمة 

ومعدالت  الرواتبفي یادة ز الیتطلب من اإلدارة إجراء المزید من االفتراضات المتعلقة بالمتغیرات مثل معدالت الخصم ومعدل 
دوران الموظفین وتكالیف الرعایة الصحیة المستقبلیة. وبشكل دوري، تقوم إدارة المجموعة بالتشاور مع خبراء  معدلالوفیات و

تأثیر ھام على التزامات المنافع  األساسیةاكتواریین خارجیین بخصوص ھذه االفتراضات. یمكن أن یكون للتغیرات في االفتراضات  
متوقعة و/أو تكالیف منافع الموظفین المحددة الدوریة المتكبدة. ال



الشركة العربیة لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لھا 
) شركة ذات مسئولیة محدودة(

تتمة  –إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٢١

تتمة -واألحكام المحاسبیة الھامةواالفتراضات التقدیرات  -٤

تتمة -واالفتراضات التقدیرات  ٢-٤
والدائنةالمدینةالذممخصم

بھا والتي نشأت في  المتعلقةوالذمم المدینة األجلة الدائنة طویلبالذمم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتعلقة بخصمة مجموعقامت ال
تحدید القیمة الدفتریة لھذه البنود. عند مالئمفترة سابقة. تم استخدام معدل خصم 

المخصصات 
إذا تم استیفاء معاییر اإلثبات، بما في ذلك تقدیرات  فیما للتأكدتقویم وعملیات تقدیراتتعتمد المخصصات، بحسب طبیعتھا، على 

المشورة القانونیة وغیرھا  ، األخذ بعین االعتبار بعد. تستند مخصصات الدعاوى القضائیة إلى تقدیر التكالیف،  سدادھاالمحتملللمبالغ 
، إن وجدت، حكم اإلدارة في  المغادرةمن المعلومات المتاحة حالیا. كما تتضمن المخصصات الخاصة بمكافأة نھایة الخدمة وتكالیف  

دة  األخرى. تتضمن المخصصات المتعلقة بالمطلوبات غیر المؤكالمغادرةتكالیف لدفعتقدیر التدفقات النقدیة الصادرة المتوقعة 
أفضل تقدیرات اإلدارة فیما إذا كان من المحتمل وقوع التدفقات النقدیة الصادرة.

، صافي اإلیرادات-٥
: المجموعةیراداتإلتحلیال  یليفیما

٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر ٣١
لایر سعوديلایر سعودي 

٢٬٠٨٤٬٨١١٬٠٨٥١٬٧٢٧٬٣٨٠٬٥٥٢األنظمةتكامل
٩٠٣٬٤٨٣٬٠٣٧٦٩٠٬٢٢١٬٢٨٦خارجیةبمصادر االستعانةخدمات

٨٧٥٬٣٣٧٬٥١١٨٣٨٬٣٣٧٬٣٧١واالنترنتاالتصاالت 
٤٧٧٬٥٥٨٬١٥٢٢٦٩٬٩١٣٬٣٢١السحابة خدمات
٤٣٠٬٢٦٨٬٨٩٨٣٠٨٬١٢٠٬٦٧٧السیبرانياألمن

٢٥١٬٨٠٣٬٢٧٤١٦٣٬٤٤٢٬٨٣٧المدارة الخدمات
٢٣٤٬٠٣٤٬٣٤٦٤٣٬٨٨٣٬٠٥٠الرقمیةالخدمات

٥٬٢٥٧٬٢٩٦٬٣٠٣٤٬٠٤١٬٢٩٩٬٠٩٤

العمالء نوع
مباشرةالعمیلالىوالبیعالسعودیةاالتصاالت شركةخاللمنالبیع

لیست العمیل النھائي)الشركة(
٣٬١٩٣٬٩٥١٬٥٠٤٢٬٣١٧٬٣٥٠٬٣٧٨

٢٬٠٦٣٬٣٤٤٬٧٩٩١٬٧٢٣٬٩٤٨٬٧١٦) النھائيالعمیلھي(الشركة السعودیةاالتصاالتلشركةالبیع

٥٬٢٥٧٬٢٩٦٬٣٠٣٤٬٠٤١٬٢٩٩٬٠٩٤

االیرادات تسجیلوقت 
: العمیلإلىتحولت الخدمةأو البضاعة

٤٬٨٤٤٬٢٣٨٬٢٨٩٣٬٨٩٧٬٢٣٧٬٦٥٢خالل فترة 
٤١٣٬٠٥٨٬٠١٤١٤٤٬٠٦١٬٤٤٢في وقت محدد 

٥٬٢٥٧٬٢٩٦٬٣٠٣٤٬٠٤١٬٢٩٩٬٠٩٤



الشركة العربیة لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لھا 
) شركة ذات مسئولیة محدودة(

تتمة  –إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٢٢

والتوزیعالبیعمصاریف-٦
٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر ٣١

لایر سعودي لایر سعودي
١١٨٬٦٥٨٬٩٠٥٧٩٬٢٥٩٬٥٩٤ذات الصلة موظفینتكالیف

٣٢٬٤٨٤٬٩٥١٢٩٬٤٠٩٬٢٧٦مصاریف تسویق وإعالن
٤٬٠٤٣٬٧٧٢٣٬٣٧٤٬٥٩٧سفرمصاریف ال

١٬٥٢٠٬٧٥٢١٤٦٬٠٢٣مصاریف تكنولوجیا المعلومات
٧٥٥٬٥٥٥٧٣٢٬٠٦٧استھالك واطفاء 

١٣١٬٧٠٣٩٥٬٦٤٣أخرى

١٥٧٬٥٩٥٬٦٣٨١١٣٬٠١٧٬٢٠٠

العمومیة واإلداریة  المصاریف-٧
٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر ٣١

لایر سعودي لایر سعودي
٢٠٠٬٤٤٠٬١٥٨١٤٧٬٠٧٩٬٥٧٦ذات العالقة موظفینتكالیف

٥٠٬٨٥١٬٤٦٤١٦٬٩٥٨٬٧٤٠استھالك واطفاء
٣٧٬٣٨٢٬٣٩٧٤٩٬٠٤٤٬١٣٠خدمات مھنیة 

٢٩٬٣٦٨٬٦٥٥١٦٬٨٦٠٬٥٣١مصاریف تكنولوجیا المعلومات
١٣٬٦٦٧٬٧٩٠٨٬٠٨٩٬١٩٩مصاریف السفر

١٠٬٩٨٨٬٩٨٣٧٬١٣٢٬٢٤٧الضیافة والمناسبات االجتماعیة
١٠٬٣٢٥٬٥٢٣٧٬٩٣٣٬٢٣٣مكتبیةمصاریف

١٬٥٢٣٬٧٩٢١٥٬٧٨٧٬٢٦٦مصاریف ایجار 
١٬٤٣٨٬٤٢١١٬٠٨٤٬٣١٤عامةمنافع

)٢٬٣٤٥٬٤٨٨() ٨٬٧٤٦٬٨٧٥(المقدمةالمصاریف مخصص
٢٬٩٠٥٬٩٠٢٢٬٥٦٠٬٨٢٦أخرى

٣٥٠٬١٤٦٬٢١٠٢٧٠٬١٨٤٬٥٧٤

، صافي األخرىاإلیرادات -٨
٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر ٣١

لایر سعودي لایر سعودي

٢٬٢٨٣٬٠١٣٣٧٬٣٠٣٬٤١دخل عموالت
)١٬٣٢٨٬٤٢٤(-خسائر انخفاض قیمة الممتلكات والمعدات

)٣٣٢٬٩٩٥() ٤٠٬١٧١(خسائر صرف العمالت األجنبیة 
-)١٠١٬٩١١(أخرى

٢٬١٤٠٬٩٣١٥٬٦٤١٬٩٩٤

، صافي التمویلیة اإلیرادات -٩
٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر ٣١

لایر سعودي لایر سعودي

١٥٬٥٥٥٬٩٦٩٣٠٬٣٢٠٬٢٧٠الدخل من ودائع مرابحة ألجل 
-) ٢٬٩٥٨٬٢٣٦(تكلفة تمویل على مطلوبات االیجار

١٢٬٥٩٧٬٧٣٣٣٠٬٣٢٠٬٢٧٠



الشركة العربیة لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لھا 
) شركة ذات مسئولیة محدودة(

تتمة  –إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٢٣

الزكاة -١٠
١٠٠٥لشركة االتصاالت السعودیة ("الشركة األم"). وفقا  للقرار الوزاري رقم وبالكامل شركة تابعة ومملوكة فعلیا  ھي إن الشركة 

الزكویة على أساس قوائمھا المالیة  ات بتقدیم اإلقرار األمتقوم الشركة ، )٢٠٠٧مایو١٥ھـ (الموافق ١٤٢٨ربیع الثاني ٢٨بتاریخ 
للسنة وقدرھا  الزكاةتقدیر حصة الشركة في تمفقا  لذلك. والزكوي الموحد وتسدید االلتزام الزكويالموحدة وعلى أساس الوعاء 

المستقل للشركة وتم تحمیلھا على  الزكويلایر سعودي على أساس الوعاء )٥١٬٨٣١٬٢٢٧: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(٤٠٬٩٣٣٬٢٧١
قائمة الربح أو الخسارة واإلیرادات الشاملة األخرى. یتم تعدیل ھذا التقدیر تناسبیا  باألثر الناتج عن التوحید، حسبما ھو مالئم. 

على النحو التالي: للسنةكانت حركة مخصص الزكاة  

٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر ٣١
سعودي لایر لایر سعودي

٩٩٬٠٥٠٬٥٠٤٧٤٫٠٤٨٫١١٧الرصید االفتتاحي
٤٠٬٩٣٣٬٢٧١٥١٫٨٣١٫٢٢٧خالل السنةالمحمل

)٢٦٫٨٢٨٫٨٤٠()٩٩٬٨٦٩٬٧٩١(مدفوع خالل السنة  __________ __________
٤٠٬١١٣٬٩٨٤٩٩٫٠٥٠٫٥٠٤الختامي الرصید

النقدیة وشبھالنقدیة-١١
النقدیة وشبھ النقدیة من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق واالستثمارات القابلة للتحویل إلى مبالغ نقدیة معروفة وفترة تتكون

یلي كممقارنةوشبھ النقدیة النقدیةاستحقاقھا ثالثة أ شھر أو أقل منذ تاریخ ایداعھا. 

٢٠١٨دیسمبر٢٠١٩٣١دیسمبر ٣١
سعودي لایرلایر سعودي

٩٬٩٢٨٤١٫٤١٢الصندوقفينقد
٣٩٬٢٧١٬٠٣٠١٥٢٫٤٩٥٫٢٠٠البنوكلدىارصدة
٣٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٧٣٩٫٨٥٠٫٠٠٠(*)ألجلمرابحةودائع

٤١٤٬٢٨٠٬٩٥٨٨٩٢٫٣٨٦٫٦١٢

٪ سنوی ا. تاریخ االستحقاق لجمیع ھذه الودائع ٢٫٦٪ إلى ١٫٦بنوك مختلفة وتحمل معدل ربح من لدىتمثل ودائع (*) 
یوم ا.٩٠أقل من 

المرابحة ألجل  عائود-١٢

. إیداعھاتاریخمنذ یوما  ٩٠عنیزیدعائالود ھذه استحقاق. إن تاریخ مختلفةبنوك لدىمرابحةعائودالبندھذایمثل



الشركة العربیة لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لھا 
) شركة ذات مسئولیة محدودة(

تتمة  –إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٢٤

المدینون -١٣
٢٠١٨دیسمبر٢٠١٩٣١دیسمبر ٣١

سعودي لایرلایر سعودي

٥٣٧٬٥٧٤٬٢٥٧٢٨٣٫٧٨٦٫٤١١)عالقةذاتجھاتمنالمستحقالمدینین التجاریین (من غیر اجمالي
)٥٤٫٤١٨٫٦٨٩() ٦٤٬٥٢٤٬١٣٨(خسائر ائتمان متوقعةمخصص: ناقصا  

٤٧٣٬٠٥٠٬١١٩٢٢٩٫٣٦٧٫٧٢٢التجاریینالمدینینصافي
٢٬٢٠٧٬١٠١٬٣٢٩١٫٧١٤٫٠٠٩٫٤٦٨)٣١(إیضاح عالقةذاتجھةمنالمستحقةالمبالغاجمالي
)٥٨٫٦١٥٫٥٣٨(-(جھة ذات عالقة)  خصوماتمخصص: ناقصا  
)٥٥٫٦٥٤٫١٩٢() ٤٥٬٢٢٣٬٠٧٤()٣١إیضاح) (عالقةذات(جھة خسائر ائتمان متوقعةمخصص: ناقصا  

٢٬١٦١٬٨٧٨٬٢٥٥١٫٥٩٩٫٧٣٩٫٧٣٨عالقةذاتجھةمنالمستحقةالمبالغصافي

٢٬٦٣٤٬٩٢٨٬٣٧٤١٫٨٢٩٫١٠٧٫٤٦٠المدینین اجمالي

التجاریون المدینون
یوما . وال یتم تحمیل إیرادات تمویلیة على الذمم المدینة التجاریة.  ٦٠متوسط فترة االئتمان بشأن مبیعات البضائع والخدمات یبلغ
وسنة واحدة  أشھر إثبات مخصصات الدیون المشكوك في تحصیلھا لقاء الذمم المدینة التجاریة التي یتراوح عمرھا بین ثالثة ویتم

تحلیلوإجراءاآلخر للطرفالسابقةالتعثر یتم تحدیدھا بالرجوع إلى حاالت  والتيلقابلة لالسترداد المقدرة  على أساس المبالغ غیر ا 
. اآلخر للطرفالحاليالماليللوضع

بتنفیذ إجراءات فحص ائتماني قبل القیام بمنح االئتمان إلى عمالء جدد. ویتم مراجعة ھذه اإلجراءات وتحدیثھا على  المجموعةتقوم
یتم تصنیف العمالء إلى مجموعات وفق ا لخصائصھم  السنة الماضیة.عنأساس مستمر. لم تطرأ أي تغیرات على ھذه اإلجراءات 

مون إلى القطاع الخاص أم ال، وما إذا كانوا جھات سیادیة أو غیر سیادیة. یشترك العمالء  االئتمانیة، التي منھا ما إذا كانوا ینت
المصنفین ضمن فئة معینة في خصائص مماثلة لمخاطر االئتمان وذلك ألن المجموعة تأخذ بعین االعتبار تماثل الخصائص  

تقویم لعمالء القطاع الخاص للتأكد من وجود انخفاض في  االقتصادیة للشركة/ األفراد فیما یتعلق بالتصنیف إلى فئات. یتم إجراء 
القیمة على أساس جماعي. ال یوجد لدى المجموعة ذمم مدینة تجاریة أو موجودات عقود لم یتم بشأنھا إثبات مخصص خسارة بسبب 

الضمان الرھني. 

.  عالقةذاتجھةمنمستحقمن غیر الالتجاریةالمدینةالذممأرصدة إجماليمن٪١٧ما نسبتھ المجموعةأحد مدیني  یمثل

المالیةالقوائمإعدادبتاریختوجدالكما. لھامخصصتجنیبیتملمالسدادمتأخرةمبالغأيتوجدالالمالیة،القوائمإعدادوبتاریخ
. لالئتماناألوليالمنحتاریخمنذ االئتمانیةالجودةتخفیض بشأنھاتمالقیمةمنخفضةوغیر السدادمتأخرةغیر مبالغأي

بالمدینین التجاریین المتعلقةوالغرامات خسائر االئتمان المتوقعة  مخصصفيالحركة
٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر ٣١

لایر سعودي لایر سعودي

٥٤٬٤١٨٬٦٨٩٥٦٬٥٥٥٬٨٨٠االفتتاحيالرصید
)٢٬١٣٧٬١٩١(١٠٬١٠٥٬٤٤٩للسنة(عكس)/المحمل

٦٤٬٥٢٤٬١٣٨٥٤٬٤١٨٬٦٨٩الختاميالرصید

تحدید إمكانیة استرداد الذمم المدینة التجاریة، تقوم المجموعة بأخذ التغیرات في الجودة االئتمانیة للذمم المدینة التجاریة بعین  عند
مخاطر االئتمان محدودة  تركزاتاالعتبار وذلك اعتبارا  من تاریخ المنح األولي لالئتمان حتى نھایة فترة إعداد القوائم المالیة. وتعتبر  

 لكبر قاعدة العمالء وتنوعھا. ال تحتفظ المجموعة بأي ضمانات بشأن الذمم المدینة التجاریة المنخفضة القیمة.  نظرا  



الشركة العربیة لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لھا 
) شركة ذات مسئولیة محدودة(

تتمة  –إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٢٥

تتمة -المدینون-١٣

القیمة المنخفضةغیر التجاریة لمدینة االذممعمارأ
٢٠١٨دیسمبر٢٠١٩٣١دیسمبر ٣١

سعودي لایر لایر سعوديالحكومیةغیرالمدینةالذمم

٨٩٬٠٤٢٬٩٣٦٣٢٫٦٤٢٫٢١٧أشھر٣حتى
١٤٬٩٨٦٬٣٤٩١٧٫٠٨٥٫٠٥٠أشھر٦إلى٣
٢١٦٬٢٠١٣٢٢٫٥١٣أشھر ٩إلى ٦
١٬٤٤١٬٣٠٣٢٢٣٫٨٤٨سنةإلىأشھر٩

٦٬١٥٤٬٥٣١٧٫٣٠٠٫٨٧٦سنةمنأكثر

الحكومیة المدینةالذمم
٢٣٤٬٩١٠٬٧١٧١٢٧٫٠٤٦٫٢٦٣القیمةمنخفضةوغیرالسدادمتأخرةغیر
١٠٦٬١٥٠٬٨٧٤٢١٫١٤٧٫٠٠٨سنة حتى
٤٬٩٤٣٬٩٣٦١١٫٦٧٢٫٦٥٠سنوات ٣إلى سنة
١٤٬٠٠٢٬٨٤٠١١٫٠٧٠٫٢٦٤سنوات٥إلى٣

١٬٢٠٠٬٤٣٢٨٥٧٫٠٣٣سنوات٥منأكثر  _________ _________
٤٧٣٬٠٥٠٬١١٩٢٢٩٫٣٦٧٫٧٢٢

القیمة المنخفضةالتجاریةالمدینة ممذالأعمار
٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر٣١

لایر سعوديلایر سعودي الحكومیة غیر المدینةالذمم

١١٬٠٧٠٬٣٣٣٦٫١٤٨٫٣٢٣أشھر ٣حتى
٤٬٢٥١٬٧٩٢٦٫٩٨٥٫٧٧٨أشھر ٦إلى٣
١٦٩٬٣٨٨٣٣٠٫٨٥١أشھر  ٩إلى ٦
٢٬٦٣٦٬٥٨٥٦٩٤٫٨٣٠سنةإلى أشھر ٩

٢٦٬٤٩٩٬٩٧٢٢٢٫٦٦٢٫٠٩٩سنةمنأكثر 
الحكومیةالمدینةالذمم
١٬٣٤١٬٦١٢١٫٧٦٨٫٧٦٣سنة حتى
٢٬٥٢٤٬٦٠٩٢٫٤٤١٫١٥٦سنوات  ٣إلى سنة
١٠٬٣٥٣٬٤٩٢٨٫٩٩٦٫٦٦٥سنوات ٥إلى٣

٥٬٦٧٦٬٣٥٥٤٫٣٩٠٫٢٢٤سنوات ٥منأكثر   _________ _________
٦٤٬٥٢٤٬١٣٨٥٤٫٤١٨٫٦٨٩

المدفوعة مقدما  والموجودات األخرى  المصاریف-١٤
٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر ٣١

لایر سعوديلایر سعودي 

٧٩٬٦١٨٬٨٩٢١٤١٫٦٧٦٬٧٧١)١-١٤(إیضاح الموردینإلىمقدمةدفعات
٤٢٬٣٦٠٬٠١٩٦٥٫٨٠٢٫٣١٨)٢-١٤(إیضاح مقدما  مدفوعةمصاریف
١٠٬٩٦٩٬٣٠٢٦٢٫٣٨٢٫٥٦١) ٣١إیضاح(المستردةالقیمة المضافة ضریبة
٢١٬٢٥٩٬٨٦٧٢٨٫٧٠٢٫٩٧٧اآلخرون المدینون

٢٬٧٤٨٬١٨٣٢٫٥٢٢٫٣٥٩ودائع 

١٥٦٬٩٥٦٬٢٦٣٣٠١٫٠٨٦٫٩٨٦



الشركة العربیة لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لھا 
) شركة ذات مسئولیة محدودة(

تتمة  –إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٢٦

تتمة  –المدفوعة مقدما  والموجودات األخرى المصاریف-١٤
) وقدره ٧إیضاح(إظھار الدفعات المقدمة إلى الموردین بعد خصم المخصص لقاء الدفعات المقدمة القدیمة مت١-١٤

.ملیون لایر)٧٬١٧: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(سعوديلایرملیون٩٬٠٩
٢٢٬٣٠) وقدره٧ح(إیضا مقدما  المدفوعاإلیجارلقاءالمخصصخصمبعدمقدما  المدفوعةالمصاریفإظھارتم٢-١٤

لایر).ملیون٣١٬٠١: ٢٠١٨دیسمبر ٣١لایر سعودي (ملیون

موجودات العقود  -١٥
خالل السنة ولكن لم یتم إصدار فواتیر بھا مجموعةالقبلمنعمال المنفذة األقیمةفواتیربھا المقدمغیراإلیراداتتمثل
.المالیةالقوائمإعدادالعمالء كما في تاریخ إلى

٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر٣١
لایر سعوديلایر سعودي 

١٬١٧٤٬٩٦٧٬٨٤٢٩٢٦٫٠٩٠٫١٨١موجودات العقود اجمالي
)٤١٫٣٨٤٫٤٦٢(-خصومات مخصص
)١٦٫٧٤٨٫٠٧٠() ٨٬٥٤٨٬١١٧(انخفاضات مخصص

١٬١٦٦٬٤١٩٬٧٢٥٨٦٧٫٩٥٧٫٦٤٩

:یليكما دیسمبر٣١فيالمنتھیةللسنةبموجودات العقود المتعلقةاالنخفاضاتحركة مخصص كانت
٢٠١٨دیسمبر٢٠١٩٣١دیسمبر٣١

لایر سعودي لایر سعودي

١٦٬٧٤٨٬٠٧٠٢٫٨٦٢٫٠٩٩االفتتاحيالرصید
١٣٫٨٨٥٫٩٧١)٨٬١٩٩٬٩٥٣()٣٠(إیضاح للسنة)المحملعكس/(

٨٬٥٤٨٬١١٧١٦٫٧٤٨٫٠٧٠الختاميالرصید

البضاعة-١٦
٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر٣١

لایر سعوديلایر سعودي 

٢١٠٬٦٤٤٬٢١١١٦٨٫١٦٥٫٦٣١ومستلزمات مواد
مخصص بضاعة بطیئة الحركة ومتقادمة (إیضاح  : ناقصا  
٢٧٫٨٦٨٫٦٩٨()٥٩٬٩٨٩٬٧٤٩()١-١٦(

١٥٠٬٦٥٤٬٤٦٢١٤٠٫٢٩٦٫٩٣٣

:یليكما والمتقادمةالحركةبطیئةالبضاعةمخصصفيالحركةكانت١-١٦

٢٠١٨دیسمبر٢٠١٩٣١دیسمبر٣١
سعودي لایر لایر سعودي 

٢٧٬٨٦٨٬٦٩٨٣٢٫٣١١٫٣٦٥االفتتاحيالرصید
)٤٫٤٤٢٫٦٦٧(٣٢٬١٢١٬٠٥١للسنةالمحمل(عكس)/ صافي

٥٩٬٩٨٩٬٧٤٩٢٧٫٨٦٨٫٦٩٨الختاميالرصید



الشركة العربیة لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لھا 
) شركة ذات مسئولیة محدودة(

تتمة  –إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٢٧

األخر الشاملالدخلقائمةخاللمنالعادلةبالقیمةاألسھمفياالستثمارات -١٧
٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر ٣١

سعوديلایرلایر سعودي 

المحدودةالتجاريلالستثمار السعودیةاالتصاالتشركةفي٪٥قدرهاستثمار 
)  االتصاالتخدماتمجالفيتعمل(شركة 

٥٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠)١-١٧(إیضاح 

)  المعلوماتتقنیةخدماتمجالفيتعمل(شركة سفایر شركةفي٪١قدرهاستثمار 
- -)٢-١٧(إیضاح 

٥٠٫٠٠٠٥٠٬٠٠٠

.بھا موثوقبصورةلھا تحدید القیمة العادلة إمكانیةلعدمھذه االستثمارات بالتكلفة تسجیلتم١-١٧

. وقد قرر مجلس إدارة الشركة األم في ٢٠١٤في المملكة العربیة السعودیة في یونیو سفایرتأسیس شركة تم٢-١٧
الشركة مازالت. ٢٠١٩ینایر ١دمج أعمالھا مع الحصص الخاصة بھم اعتبارا  من سفایرإعالن ٢٠١٨نوفمبر 

.في قیمة ھذا االستثمار٪١٠٠قامت المجموعة بإثبات انخفاض قدره النظامیة،اإلجراءاتتعمل على 

الملموسةغیرالموجودات -١٨

اآلليالحاسب برامجالتكلفة
الرأسمالیةاألعمال
االجمالي التنفیذتحت

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

٢٠١٨٨٢٬٠٣٠٬٢١١١٤٬١٤١٬٣٤٩٩٦٬١٧١٬٥٦٠دیسمبر ٣١في كما

١٧٬٥٢٥٬٤٧٧٥٦٬٩٣٩٬٩٩٩٧٤٬٤٦٥٬٤٧٦إضافات 

-)٣٤٬٤٣١٬٣٥٣(٣٤٬٤٣١٬٣٥٣تحویل

)١٤٬٠٧٣٬٢٩١()١٣٬٤٤١٬٦٢٩()٦٣١٬٦٦٢(استبعاد أصول الشركات التابعة

٢٠١٩١٣٣٬٣٥٥٬٣٧٩٢٣٬٢٠٨٬٣٦٦١٥٦٬٥٦٣٬٧٤٥دیسمبر ٣١في كما
المتراكم اإلطفاء

٣١٬٩٦٧٬٦٢٦- ٢٠١٨٣١٬٩٦٧٬٦٢٦دیسمبر ٣١في كما

٢١٬٢٤٣٬٩٥٣- ٢١٬٢٤٣٬٩٥٣إطفاء 
)٣٩٨٬١٠٧()٣٩٨٬١٠٧(استبعاد أصول الشركات التابعة

٥٢٬٨١٣٬٤٧٢- ٢٠١٩٥٢٬٨١٣٬٤٧٢دیسمبر ٣١في كما

القیمة الدفتریة صافي
٢٠١٨٥٠٫٠٦٢٫٥٨٥١٤٫١٤١٫٣٤٩٦٤٫٢٠٣٫٩٣٤دیسمبر ٣١في

٢٠١٩٨٠٬٥٤١٬٩٠٧٢٣٬٢٠٨٬٣٦٦١٠٣٬٧٥٠٬٢٧٣دیسمبر ٣١في

توزیع اإلطفاء المحمل للسنة في قائمة الربح أو الخسارة واإلیرادات الشاملة األخرى كما یلي: تم
٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر٣١

لایر سعوديلایر سعودي 

٩٬٣٨٩٬٥٠٣٥٫٩٤٣٫٣٧٧االیرادات تكلفة
١٥٬٠٠٠٤٦١) ٦(إیضاح والتوزیعالبیعمصاریف
١١٬٨٣٩٬٤٥٠٧٫٠٢٠٫٦٢٣)٧(إیضاح واإلداریةالعمومیةالمصاریف

٢١٬٢٤٣٬٩٥٣١٢٫٩٦٤٫٤٦١



الشركة العربیة لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لھا 
) شركة ذات مسئولیة محدودة(

تتمة  –إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٢٨

معدات ال واآلالت وممتلكات ال-١٩
الحاسب  ة  أجھز 
اآللي 

األثاث والمعدات  
المكتبیة

تحسینات المباني  
السیارات المستأجرة 

رأسمالیة  العمال  األ
االجمالي التنفیذ تحت 

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي التكلفة 

٢٠١٨١٣٢٬٠٨٢٬٩٠٤٣٧٬٤٦٢٬٠٧٥٤٠٬٣٥٦٬٧٢٨١٬٢٤٥٬٨٢٥١٤٬٠٧٧٬٠٦١٢٢٥٬٢٢٤٬٥٩٣دیسمبر ٣١كما في 
٧٣٬٥٢٥٬١٣٥١٢٥٬٥٧٥٬٢٥٠- ٣٦٬٥٧٦٬٠١٩١٠٬٩٨٠٬١٨٩٤٬٤٩٣٬٩٠٧إضافات 
- ) ٧٣٬٩٤١٬٢٢٠(٤٧٬٧٥١٬٦٥٠١٣٬٩١٩٬٢٦٩١١٬٧٩٢٬٤٠١٤٧٧٬٩٠٠تحویل
) ٣٬٣٢١٬٦٠٣(- - - )  ٢٬٩٢١٬٦٧٧()  ٣٩٩٬٩٢٦(استبعاد 

استبعاد أصول الشركات  
)    ٨٬٤٥٨٬٣٨٦(- )    ٣٠١٬٢٢٥()  ٣٬٢٠٠٬٤٥٥()  ٣٬٣٠٥٬٢٢٩()  ١٬٦٥١٬٤٧٧(التابعة 

٢٠١٩٢١٤٬٣٥٩٬١٧٠٥٦٬١٣٤٬٦٢٧٥٣٬٤٤٢٬٥٨١١٬٤٢٢٬٥٠٠١٣٬٦٦٠٬٩٧٦٣٣٩٬٠١٩٬٨٥٤دیسمبر ٣١كما في 

النخفاضات االستھالك المتراكم وا

١٢٣٬٢٢٢٬٥٦٠- ٢٠١٨٨٢٬٨٦٨٬٨٥٨٢٥٬٣٢١٬٤٩٤١٤٬٥١٩٬٨٨١٥١٢٬٣٢٧دیسمبر ٣١كما في 
٥٣٬٩٠٦٬٣٩٥- ٣٩٬٨٠١٬١٠٨٦٬٧٦٥٬٧٦٢٧٬٠٥٢٬٢٤٧٢٨٧٬٢٧٨وانخفاض القیمة ستھالك اال

) ٣٬٢٢٦٬٥٧٦(- - - )  ٢٬٨٣٠٬٩٤٦()  ٣٩٥٬٦٣٠(استبعاد 
استبعاد أصول الشركات  

) ١٬٥٩٧٬٧٨٥(- )  ٧٤٬١٣٠()  ٥٦٠٬٩٤٠()  ٦٣٨٬٧٢٢()  ٣٢٣٬٩٩٣(التابعة 

١٧٢٬٣٠٤٬٥٩٤- ٢٠١٩١٢١٬٩٥٠٬٣٤٣٢٨٬٦١٧٬٥٨٨٢١٬٠١١٬١٨٨٧٢٥٬٤٧٥دیسمبر ٣١كما في 
صافي القیمة الدفتریة  

٢٠١٨٤٩٫٢١٤٫٠٤٦١٢٫١٤٠٫٥٨١٢٥٫٨٣٦٫٨٤٧٧٣٣٫٤٩٨١٤٫٠٧٧٫٠٦١١٠٢٫٠٠٢٫٠٣٣دیسمبر  ٣١في 

٢٠١٩٩٢٬٤٠٨٬٨٢٧٢٧٬٥١٧٬٠٣٩٣٢٬٤٣١٬٣٩٣٦٩٧٬٠٢٥١٣٬٦٦٠٬٩٧٦١٦٦٬٧١٥٬٢٦٠دیسمبر ٣١في 

توزیع االستھالك المحمل للسنة في قائمة الربح أو الخسارة واإلیرادات الشاملة األخرى كما یلي:  تم

٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر٣١
لایر سعوديلایر سعودي 

٣٠٬٥٣٨٬١٦١١٨٫٠٣١٫٦٨٨المبیعات تكلفة
٧٤٠٬٥٥٥٧٣١٫٦٠٦) ٦(إیضاح والتوزیعالبیعمصاریف
٢٢٬٦٢٧٬٦٧٩٩٫٩٣٨٫١١٧واإلداریةالعمومیةالمصاریف
١٫٣٢٨٫٤٢٥-) ٨(إیضاحأخرىإیرادات

٥٣٬٩٠٦٬٣٩٥٣٠٫٠٢٩٫٨٣٦

حق استخدام األصول  -٢٠
بموجب  ٢٠١٩دیسمبر ٣١ورسوم االستھالك للسنة المنتھیة في ة المركز المالي الموحدقائمةفیما یلي مبلغ األصول المرسملة في 

، عقود اإلیجار. ١٦تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 

اإلجمالي مركباتممتلكات 
لایر سعودي لایر سعوديلایر سعودي

٢٠١٩٧٦٬٤٦٢٬٧٧٢١٬٧١٣٬٠٧٦٧٨٬١٧٥٬٨٤٨ینایر ١الرصید كما في 
١٦٬٢٩٣٬٢٢٩-١٦٬٢٩٣٬٢٢٩إضافات، (صافي)  

)١٧٬٠٥٣٬٣٧٦()٨٧٠٬٥٣٧()١٦٬١٨٢٬٨٣٩(مصروف االستھالك 

٢٠١٩٧٦٬٥٧٣٬١٦٢٨٤٢٬٥٣٩٧٧٬٤١٥٬٧٠١دیسمبر ٣١الرصید كما في 



الشركة العربیة لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لھا 
) شركة ذات مسئولیة محدودة(

تتمة  –إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٢٩

والمبالغ المستحقة الدفع الدائنون-٢١
٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر٣١

لایر سعوديلایر سعودي 

٣٦٧٬٢٨٨٬٧٢٣٥٩٥٬٥١٩٬٢٤٥)١-٢١(إیضاح تجاریوندائنون
٥٧٠٬٠٨١٬٤٥٥٣٦٢٬٩٥١٬٤٧٦)٢-٢١(إیضاح مستحقةمشروعتكلفة

٣١٩٬٩٦٤٬٤٥٥٢٣٠٬٢١٢٬٩١٥مستحقة مصاریف
-١١٥٬٨٥٤٬٥٨١)٣١(إیضاحرسوم التوصیل المستحقة 

٦٠٬٥٩٢٬٦٦٩٤٥٬٤٤٢٬٤٠٠)٣٠مستحقة الى جھة ذات عالقة (إیضاح مبالغ
-٢٢٬٥١٧٬١٧٧)٢٤مطلوبات اإلیجار (إیضاح 

١٬٩٧٥٬٧١٨٢٬٠٤١٬٤٩٠استقطاع ضریبةمخصص

١٬٤٥٨٬٢٧٤٬٧٧٨١٬٢٣٦٬١٦٧٬٥٢٦

الزمنياإلطارخاللالدائنةالذممكافةسدادمنللتأكدالمالیةالمخاطرإلدارةسیاساتالمجموعةلدىیوجد١-٢١
.االئتمانلفترةالمحدد

ملیون لایر سعودي  ٦٬٢٦، كانت ھناك عملیات عكس قید قدرھا ٢٠١٩دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة في ٢-٢١
تكلفة ) تتعلق بتكالیف المشاریع المتكبدة والتي تم تحمیلھا على  سعوديلایرملیون٢٩٬٩٩:  ٢٠١٨دیسمبر  ٣١(

المبیعات. وقد نشأت عملیات عكس القید ھذه نتیجة الفروقات بین تكالیف المشاریع المقدرة في الدفاتر والتكلفة 
المتكبدة أو المتوقع تكبدھا عند انتھاء والمشاریع. وقد نتجت ھذه الفروقات بشكل رئیسي بسبب تحدیث معلومات  

ینات الحدیثة التي تمت على إعداد عملیة التقدیرات داخل بعض العقود فیما یتعلق بمستحقات المشاریع والتحس
المجموعة. وقد تم اعتبار ھذه الفروقات تغیرا  في التقدیرات وتم تحمیلھا على قائمة الربح أو الخسارة واإلیرادات 

.الحالیةالشاملة األخرى الموحدة خالل السنة

المؤجلة اإلیرادات -٢٢
القوائمإعدادتاریخ  بكما في  المجموعةالمنفذة من قبل  األعمالء بالزیادة عن قیمة  الصادرة إلى العمیمثل ھذا البند فواتیر  

.المالیة

العقود مطلوبات -٢٣
وذلك مقابل الفواتیر المستقبلیة.المجموعةعمالءالمبالغ المستلمة من العقدالتزاماتتمثل 

استخدام األصول مطلوبات االیجار المتعلقة بحق  -٢٤

.٢٠١٩دیسمبر ٣١فیما یلي تحلیل استحقاق التدفقات النقدیة غیر المخصومة المتعلقة بمدفوعات اإلیجارات في 

٢٠١٩دیسمبر٣١
لایر سعودي تحلیل االستحقاق للتدفقات النقدیة غیر المخصومة 

٢٧٬٢٠١٬١٧٤أقل من سنة
٥٩٬٤٩٣٬٧٦٢سنة إلى خمس سنوات 

٨٦٬٦٩٤٬٩٣٦اجمالي المطلوبات الغیر مخصومة 



الشركة العربیة لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لھا 
) شركة ذات مسئولیة محدودة(

تتمة  –إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٣٠

تتمة -مطلوبات االیجار المتعلقة بحق استخدام األصول -٢٤

ة. المركز المالي الموحدقائمةفي ٢٠١٩دیسمبر ٣١فیما یلي عرض مطلوبات اإلیجار المخصومة كما في 

٢٠١٩دیسمبر٣١
لایر سعودي تحلیل االستحقاق للتدفقات النقدیة غیر المخصومة 

٢٢٬٥١٧٬١٧٧الجزء المتداول (بما في ذلك الحسابات الدائنة والمستحقة)
٥٤٬١٥٧٬٣٢٨الجزء الغیر متداول  

==٧٦٬٦٧٤٬٥٠٥اإلجمالي 

الخدمة نھایةمكافأة-٢٥
٢٠١٨دیسمبر٢٠١٩٣١دیسمبر٣١

لایر سعودي لایر سعودي -
١٨٩٬١٣٨٬٦٥٢١٢٥٫٧٥٤٫٠٩٢المحددةالمنافعالتزام

امج  دـمة (برـن ة الـخ اـی أة نـھ اـف خدمة (برنامج تقوم المجموـعة بمنح مـك ھایة ال فأة ن كا ة تقوم المجموعة بمنح م ة العربـی ار نظـام العـمل في المملـك ذ بعین االعتـب ا، مع األـخ افع) لموظفیـھ یة المـن كة العرب ظام العمل في الممل بار ن ھا، مع األخذ بعین االعت نافع) لموظفی الم
ــعودیة. وتمثل المنافع المقدمة بموجب ھذا البرنامج مبلغا مقطوعا على أســاس آخر راتب للموظفین و ساس آخر راتب للموظفین والس سعودیة. وتمثل المنافع المقدمة بموجب ھذا البرنامج مبلغا مقطوعا على أ ــنوات خدمتھم ال سنوات خدمتھم بدالتھم وس بدالتھم و

بتاریخ تركھم العمل.بتاریخ تركھم العمل.المتراكمةالمتراكمة

لحالیة اللتزام  المركز المالي الموحدة بشأن برنامج المنافع المحددة لنھایة الخدمة یمثل القیمة اإن التزام المنافع المثبت في قائمة 
بتاریخ إعداد القوائم المالیة.  المنافع المحددة 

القیمة  یتم احتساب التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواریین مؤھلین باستخدام طریقة ائتمان الوحدة المتوقعة. یتم تحدید  
الحالیة اللتزام المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة المقدرة باستخدام أسعار العمولة لسندات الشركات عالیة  
الجودة المسجلة بالعملة التي ستدفع بھا المنافع، وتكون لھا شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. وفي حالة عدم وجود سوق  

لھذه السندات، تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومیة. ونظرا  لعدم وجود سندات شركات وحكومیة كافیة في المملكة  عمیقة
العربیة السعودیة من أجل إیجاد معدل خصم موثوق بھ، فقد تم بدال  من ذلك، استخدام معدل الخصم على سندات الخزینة األمریكیة 

الوالیات المتحدة األمریكیة والمملكة العربیة السعودیة. بعد تعدیلھ بفروقات البلد بین 

یتم إثبات المكاسب والخسائر االكتواریة الناتجة عن إعادة قیاس التزام المنافع المحددة، إن وجدت، وتدرج ضمن اإلیرادات الشاملة  
غیرات في حقوق الملكیة الموحدة. األخرى الموحدة في قائمة الربح أو الخسار والدخل الشامل اآلخر الموحدة وفي قائمة الت

المحددة المنافعالتزامفيالحركةالتاليالجدولیوضح
٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر ٣١

لایر سعوديلایر سعودي

١٢٥٬٧٥٤٬٠٩٢٩٢٫٢٥٠٫٠٠٠االفتتاحي الرصید
٧٠٬٦٦٢٬٥٦٠٤٨٫٠٩٥٫٠٩٢الخدمة المتوقعة تكلفة

٥٬٩٦١٬٠٠٠٤٫٧١١٫٠٠٠تمویلتكالیف

٧٦٬٦٢٣٬٥٦٠٥٢٫٨٠٦٫٠٩٢الخسارةأوالربحفيالمثبتالمبلغاجمالي

)١٠٬٧٩٠٬٠٠٠(٢٬٣٧٨٬٠٠٠الخسائر/ (األرباح) المثبتة في الدخل الشامل اآلخر

)٨٬٥١٢٬٠٠٠()١٥٬٦١٧٬٠٠٠(مدفوعات

١٨٩٬١٣٨٬٦٥٢١٢٥٬٧٥٤٬٠٩٢الرصید الختامي



الشركة العربیة لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لھا 
) شركة ذات مسئولیة محدودة(

تتمة  –إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٣١

تتمة -الخدمةنھایةمكافأة-٢٥

الھامة االكتواریةاالفتراضات 
طریقة ائتمان الوحدة المتوقعة. باستخداموتم إجراءه كونسالتنسآندأكشواریز من قبل لوكس اكتواريإجراء أحدث تقویم  تم
:االكتواريیلي االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في التقویم فیما

٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر٣١

٪١٥٪١٥االنخفاض  معدالت
٪٥٫٦٪ ٥٫٦زیادة الرواتب  معدل

٪٤٫٨٪ ٣٬٤٥الخصم معدل
٦٥٦٥التقاعد سن

الحساسیة تحلیل 
قیمة  فيالنتائج باالفتراضات المستخدمة. یوضح الجدول أدناه التغیر في التزام المنافع المحددة على أساس الزیادة أو النقص تتأثر 

:٢٠١٩دیسمبر ٣١االفتراضات األساسیة كما في 
المحددة المنافعالتزامعلى األثر

فيالتغیر 
االفتراضات 

األساسیةالقیمة
في  الزیادة

االفتراضات  
فيالنقص 

االفتراضات 
سعوديلایرسعوديلایرسعوديلایر

١٨٩٬١٣٨٬٦٥٢١٧٠٬٣٢٩٬٠٠٠٢١١٬٢١٨٬٠٠٠٪١الخصم معدل
١٨٩٬١٣٨٬٦٥٢١٧٩٬٥٥٨٬٠٠٠٢٠٠٬٨٢٢٬٠٠٠٪٢٠االنخفاض  معدل
١٨٩٬١٣٨٬٦٥٢٢١٠٬٥٠٩٬٠٠٠١٧٠٬٥١٩٬٠٠٠٪١الرواتب زیادةمعدل

المال رأس-٢٦
٣١لایر سعودي (١٠) سھم معلن بـ ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠: ٢٠١٨(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠دیسمبر من ٣١یتكون رأس مال الشركة كما في 

) لكل سھم. لایر سعودي١٠: ٢٠١٨دیسمبر 

النظامي االحتیاطي-٢٧
النظامي.  االحتیاطي إلى السنةدخل ٪ من ١٠لى الشركة أن تحول طبقا  لنظام الشركات السعودي وعقد تأسیس الشركة، یجب ع 

من رأس المال.  ٪٥٠لعقد تأسیس الشركة، یجوز للشركة التوقف عن اجراء ھذه التحویالت عندما یبلغ مجموع االحتیاطي وطبقا  
نصف رأس المال. إن ھذا  تیاطياالحالنظامي لیصبح مجموع االحتیاطيإلى النسبةتلكیعادلعلیھ، قامت الشركة بتحویل مبلغ 

غیر قابل للتوزیع. االحتیاطي

رباح االتوزیعات -٢٨
لایر٨٠تبلغ  نقدیة  ) توزیع أرباح ٢٠١٩یولیو١٨ھـ (الموافق  ١٤٤٠ذو القعدة١٥قرر شركاء الشركة في اجتماعھم الذي عقد في  

لایر سعودي. ٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ى سعودي للسھم الواحد إل



الشركة العربیة لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لھا 
) شركة ذات مسئولیة محدودة(

تتمة  –إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٣٢

األدوات المالیة -٢٩

فئات األدوات المالیة 
یوضح الجدول أدناه القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة، باإلضافة إلى التسلسل الھرمي لمستویات  

القیمة العادلة:  

القیمة مستوىاألصلتصنیف٢٠١٩دیسمبر٣١
العادلة الدفتریةالقیمةالمالي الموجودات المالیة  ____________________

ینطبقال٤١٤٬٢٨٠٬٩٥٨االستھالك تكلفةنقدیةوشبھنقدیة
ینطبق  ال٣٬٨٣٦٬٣٢٥٬٤٥١االستھالك تكلفةآخرونومدینونمدینون 

العادلةبالقیمةالملكیةحقوقفياستثمارات
اآلخر الشاملالدخلقائمةخاللمن

خاللمن العادلةالقیمة
الشاملالدخل

٥٠٬٠٠٠
الثالث المستوى

المطلوبات المالیة 
ینطبقال١٬٤٥٨٬٢٧٤٬٧٧٨االستھالك تكلفةوآخرونتجاریوندائنون

القیمة مستوىاألصلتصنیف٢٠١٨دیسمبر ٣١
العادلة الدفتریةالقیمةالمالي الموجودات المالیة  ____________________

ینطبق  ال٨٩٢٬٣٨٦٬٦١٢االستھالك تكلفةنقدیةوشبھنقدیة
ینطبق  ال٣٬٠٢١٬٠٧٣٬٠٠٦االستھالك تكلفةآخرونومدینونمدینون 

منالعادلةبالقیمةالملكیةحقوقفياستثمارات
اآلخر الشاملالدخلقائمةخالل

خاللمن العادلةالقیمة
الشاملالدخل

٥٠٬٠٠٠
الثالث المستوى

المطلوبات المالیة
ینطبقال١٬٢٣٦٬١٦٧٬٥٢٦االستھالك تكلفةوآخرونتجاریوندائنون

.الموحدةالمالیة  القوائم إعدادتاریخ  باالئتمان لمخاطر  المجموعةلتعرض  األقصى الحد  النقدیةوشبھوالنقدیةتمثل مبالغ الذمم المدینة  

القیمة العادلة لألدوات المالیة 
االستثمارات تقارب قیمتھا العادلة باستثناء  الموحدة المركز المالي  قائمةالمالیة المدرجة في  لألدوات أن القیمة الدفتریة  المدیرون  یرى  

. دقیق نحوعلىیمكن تحدید قیمتھا العادلة الالتي والمتاحة للبیع  

والرأسمالیة المالیةالمخاطرإدارة-٣٠

مخاطر السوق 
تغیرات في ھذه الظروف عن السنة السابقة. أيتطرأ . لم السنةخالللمخاطر السوق المجموعةلم تتعرض  

األجنبیة العمالت إدارة مخاطر 
لتقلبات  بشأنھا القوائم المالیة تعرضت إعدادتاریخ بأجنبیةبعملة مسجلةأي موجودات أو مطلوبات نقدیة المجموعةلم یكن لدى 

.األجنبیةالعمالت بشأنحساسیة ال ، لم یتم عرض تحلیل  علیھ. األجنبیةالعمالتفي أسعار صرف ھامة

إدارة مخاطر معدل الربح والسیولة 
وذلك تقع المسؤولیة النھائیة عن إدارة مخاطر السیولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي وضع إطارا مناسبا إلدارة مخاطر السیولة 

بإدارة مخاطر السیولة  المجموعة. تقوم المجموعةإلدارة متطلبات إدارة السیولة والتمویل الطویل األجل والقصیر األجل الخاصة ب
ومطابقة ،من خالل مراقبة التدفقات النقدیة المتوقعة والفعلیة بشكل مستمر وكافیة،اطیات وتسھیالت بنكیة من خالل االحتفاظ باحتی

.ةالسابقالسنةأي تغیر في ھذه االستراتیجیة عن یطرأ تواریخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالیة. لم 
المتعلقحساسیة التحلیل عرض، لم یتم علیھ. الموحدةالمالیة  القوائم إعدادتاریخ بفي معدالت الربح لتغیراتالمجموعةلم تتعرض 

معدل الربح. ب



الشركة العربیة لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لھا 
) شركة ذات مسئولیة محدودة(

تتمة  –إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٣٣

تتمة  -والرأسمالیةالمالیةالمخاطرإدارة-٣٠

تتمة  – إدارة مخاطر معدل الربح والسیولة

متفق علیھا. تم  السداد المطلوباتھا المالیة غیر المشتقة مع فترات بشأن للمجموعة ستحقاق التعاقدي المتبقي  توضح الجداول التالیة اال
المجموعةیتعین على قد على التدفقات النقدیة غیر المخصومة للمطلوبات المالیة استنادا إلى أقرب تاریخ إعداد ھذه الجداول بناء  

والتدفقات النقدیة الرئیسیة:لربحا. تتضمن الجداول كال من  السداد فیھ

اإلجمالي  سنوات ٥سنة إلى سنة واحدة خاللمعدل الربح 
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي ٪٢٠١٩دیسمبر ٣١

١٬٤٣٥٬٧٥٧٬٦٠١-١٬٤٣٥٬٧٥٧٬٦٠١ربحبدونومبالغ مستحقة الدفع دائنون
مطلوبات االیجار ذات  

عالقة بحق استخدام  
٢٢٬٥١٧٬١٧٧-٢٢٬٥١٧٬١٧٧٪ ٣٬٩٢إلى ٪٣٬٥٣متداول -األصول 

ار ذات  مطلوبات االیج
عالقة بحق استخدام  

٥٤٬١٥٧٬٣٢٨٥٤٬١٥٧٬٣٢٨-٪ ٣٬٩٢إلى ٪٣٬٥٣األصول 

١٫٢٣٦٫١٦٧٫٥٢٦-١٫٢٣٦٫١٦٧٫٥٢٦اإلجمالي 

اإلجمالي  سنوات ٥سنة إلى سنة واحدة خاللمعدل الربح
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي٪٢٠١٨دیسمبر ٣١

١٬٢٣٦٬١٦٧٬٥٢٦-١٬٢٣٦٬١٦٧٬٥٢٦ربحبدونومبالغ مستحقة الدفع دائنون

إدارة مخاطر االئتمان 
التعاقدیة، مخاطر االئتمان ھي مخاطر الخسارة المالیة للمجموعة إذا أخفق عمیل أو طرف مناظر ألداة مالیة في الوفاء بالتزاماتھ 

وینشأ بشكل أساسي من مستحقات المجموعة من العمالء. 
ائتمانیة أخرى تعزیزاتمانات أو أي  تمثل القیم الدفتریة لألصول المالیة الحد األقصى لمخاطر االئتمان. ال تحتفظ المجموعة بأي ض

لتغطیة مخاطر االئتمان المرتبطة بموجوداتھا المالیة. 
كانت خسائر انخفاض قیمة الموجودات المالیة المعترف بھا في الربح أو الخسارة كما یلي: 

٢٠١٨دیسمبر٢٠١٩٣١دیسمبر٣١
لایر سعودي لایر سعودي

)٤٫٣٦٤٫٧٤٧()٣٢٥٬٦٧٠(التجاریینالمدینینفياالنخفاضخسارة 
١٣٫٨٨٥٫٩٧١)٨٬١٩٩٬٩٥٣()١٥إیضاح(العقدموجوداتاالنخفاض في محمل(عكس)

٩٫٥٢١٫٢٢٤)٨٬٥٢٥٬٦٢٣(اجمالي



الشركة العربیة لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لھا 
) شركة ذات مسئولیة محدودة(

تتمة  –إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٣٤

تتمة  -والرأسمالیةالمالیةالمخاطرإدارة-٣٠

تتمة  –إدارة مخاطر االئتمان 

تقییم خسارة االئتمان المتوقعة للعمالء الخاصین 

بناء  ، با  ولط مكلذ ونیکمادعن والمطلوب بالقدر ودلعقا وداتجومویةر لتجااینةدلم اممذلاقیمةفيضنخفا لالصمخصتكوینمیت
مدینینالمتوقعة للاالئتمانخسارةسلقیا وذلك للمخصصفة ومصفعةولمجما دمتستخ. المتوقعةالمدینةالذمم تحصیلإمكانیةعلى

. نلخاصیاءلعمالا منالتجاریین
" / "معدل التدفق" استناد ا إلى احتمال وجود مستحق یتقدم خالل المراحل المتعاقبة  التكور معدالت الفقد باستخدام طریقة "معدل  ت حسب

/ التدفق بشكل منفصل في مختلف القطاعات على أساس خصائص مخاطر التكور إلى الشطب. یتم احتساب معدالت التأخر من 
.المشتركةاالئتمان 

للمدینین التجاریین وأصول العقود من  المتوقعة االئتمانخسارةالجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان ویوفر 
:٢٠١٩دیسمبر ٣١العمالء الخاصین كما في 

مخصصمعدل متوسط
الخسارة المرجح الخسارةالعادلة القیمة٢٠١٩دیسمبر٣١

٨٬٥٤٨٬١١٧٪١١٣٬٢٣٤٬٤٩٣٧٫٥٥مفوترغیر 
١١٬٠٧٠٬٣٣٣٪١٠٠٬١١٣٬٢٧٠١١٫٠٦یوم٩٠-٠
٤٬٢٥١٬٧٩٢٪١٩٬٢٣٨٬١٤٠٢٢٫١٠یوم١٨٠-٩١
١٦٩٬٣٨٨٪٣٨٥٬٥٩٠٤٣٫٩٣یوم٢٧٠-١٨١
٢٬٦٣٦٬٥٨٥٪٤٬٠٧٧٬٨٨٨٦٤٫٦٦یوم٣٦٥-٢٧١
١٣٬٣٩٠٬٦٧٩٪٢٠٬٧١٠٬٧٦٥٦٤٫٦٦سنةمنأكثر 

٤٠٬٠٦٦٬٨٩٤٪ ٢٥٧٬٧٦٠٬١٤٦٢٣١٬٩٦

تقییم خسارة االئتمان المتوقعة للمدینین المستحقین للحكومة وشركة االتصاالت السعودیة 

وعمالء شركة االتصاالت السعودیة /  تقدر اللجنة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا وتقترح شطب المستحقات من الحكومة 
للحكومة وشركة . ویشمل دور اللجنة استعراض حالة األرصدة المشطوبة من جانب إدارة الحسابات المدینة الشركات التابعة لھا

وأي معلومات أو بیانات  تقادموفقا لإلجراءات المتعلقة بالسیاسات والتقاریر المتعلقة بالة لھا االتصاالت السعودیة / الشركات التابع
أخرى تطلبھا اللجنة.

المالي ویقید مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا في نھایة كل ربع تقریر المحاسبة والإدارةفي دینینیحسب قسم حسابات الم 
تجتمع اللجنة في األسبوع األول بعد  للحكومة وشركة االتصاالت السعودیة / الشركات التابعة لھا. سنة استنادا  إلى تقدیرات اللجنة 

االتصاالت السعودیة  وشركةالتابعة للحكومة نھایة كل ربع من أجل تقییم وتحدید مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا للكیانات 
الشركات التابعة لھا. /

یتم حساب متوسط معدل التخلف عن السداد خالل السنوات الثالث األخیرة بتقسیم المبالغ المشطوبة  المسجلة،بالنسبة لإلیرادات غیر  
في نھایة الفترة. یتم ضرب ھذا المعدل من خالل  خالل الفترة (كل عام) على قیمة األرصدة غیر المسددة لإلیرادات غیر المسجلة

اإلیرادات غیر المسجلة خالل الفترة من أجل الوصول إلى رصید مخصص اإلیرادات غیر المفوترة، إذا لزم األمر. 

إدارة رأس المال  

لمبدأ االستمراریة، مع زیادة العوائد  تقوم المجموعة بإدارة رأسمالھا للتأكد من أنھا ستكون قادرة على االستمرار في العمل وفقا 
ألصحاب المصالح إلى أقصى حد من خالل االستفادة المثلى من رصید الدین وحقوق الملكیة. لم یطرأ أي تغییر في االستراتیجیة 

العامة للشركة عن السنة السابقة. 

یتكون ھیكل رأسمال المجموعة من حقوق الملكیة التي تتكون من رأس المال واالحتیاطي النظامي واألرباح المبقاة. 



الشركة العربیة لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لھا 
) شركة ذات مسئولیة محدودة(

تتمة  –إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٣٥

العالقة ذات الجھات ب الخاصةمعلومات ال-٣١

مباشرة، أو تمثل الجھات ذات العالقة الشركاء وكبار موظفي اإلدارة والمدراء ومنشآت مداره بصورة مباشرة أو غیر 
یمارس علیھا تأثیرا  ھاما  من قبل ھذه الجھات. یوجد للمجموعة معامالت مختلفة مع الجھات ذات العالقة خالل دورة 
أعمالھا العادیة. تتم المعامالت مع الجھات ذات العالقة وفقا  للشروط واألحكام المعتمدة من إدارة المجموعة أو مجلس 

اإلدارة.
شركة االتصاالت السعودیة، وھي شركة تأسست في المملكة  ھيالمجموعةعلىمباشرة والنھائیة المسیطرة الالجھةإن 

العربیة السعودیة. 

:العالقةذات الجھاتالمعامالت التالیة مع بإجراءالمجموعةقامت، السنةخالل 

٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر ٣١
لایر سعوديلایر سعودي 

٤٬١٧٤٬٥٦٠٬٦٤٨٣٫٤١٥٫٥٣٠٫٠٧٣) أوخدمات إلى شركة االتصاالت السعودیة (بیع بضاعة 

١٨٦٬٦٦٠٬٩٢١٨١٫٣٩٨٫٧٩٩مشتریات من شركة االتصاالت السعودیة 
لایر سعودي  ٢٬١١١٬٢١٥٬٨٥٠قدرهومبلغالسعودیةاالتصاالتشركةإلىوالخدماتالبضائعمبیعاتتتضمن)أ

والتي ال تكون شركة االتصاالت السعودیة العمیل النھائي لایر سعودي)١٬٦٩١٬٥٨١٬٣٥٧: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(
.فیھا 

:المالیةالقوائمإعدادلدى شركة االتصاالت السعودیة بتاریخ قائمةاألرصدة التالیة كانت

٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر ٣١
سعوديلایر لایر سعودي 

٢٬٢٠٧٬١٠١٬٣٢٩١٫٧١٤٫٠٠٩٫٤٦٨) ١٣ذات عالقة (إیضاح ةإجمالي المبالغ المستحقة من جھ
٧٥٤٬٢٧١٬٠١٥٦٩٦٫٥٧٠٫٤٣٠موجودات العقود 

١٠٬٩٦٩٬٣٠٢٦٢٫٣٨٢٫٥٦١)١٤(إیضاح استعادتھا یمكنالتيالمضافةالقیمةضرائب
)٤٥٫٤٤٢٫٤٠٠() ٦٠٬٥٩٢٬٦٦٩()٢١(إیضاح عالقةذاتجھةالىمستحقةمبالغ

)٥٥٫٦٥٤٫١٩٢() ٤٥٬٢٢٣٬٠٧٤() ١٣(إیضاح مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا 
)١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(- وموجودات العقود المدینینمخصص خصم على  

)٩٢٩٫٩٤٠٫٩٤٦() ١٬٣٣٠٬٣٣٤٬٨٦١(مؤجلة إیرادات
)٢٦٧٫٣٨٤٫٩٩٨() ٤٠٤٬١٥٥٬٤٤٥(مطلوبات العقدصافي

المبالغ المستحقة القبض غیر مضمونة ویتم تسویتھا نقد ا أو معدلة برصید مستحق الدفع. لم یتم إعطاء أي ضمانات أو استالمھا. 

أصبحت اإلدارة على درایة برسوم التوصیل التي تم تخصیصھا من قبل الطرف المعني  ،٢٠١٩دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتھیة في  
ملیون لایر  ١١٦استفادت المجموعة من ھذه الرسوم بمبلغ الحالیة،خالل السنة  لذلك،للمجموعة مقابل رسوم السنة الحالیة. ونتیجة 

وعة واألطراف ذات العالقة. سعودي. یعتبر ھذا المبلغ مبدئی ا ویخضع التفاق متبادل بین المجم



الشركة العربیة لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لھا 
) شركة ذات مسئولیة محدودة(

تتمة  –إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٣٦

تتمة –العالقةذات بالجھات الخاصةمعلومات ال-٣١

:كانت الحركات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة والعقوبات المتعلقة بالمبالغ المستحقة من الشركة األم كما یلي 

٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر ٣١
لایر سعوديلایر سعودي 

٥٥٬٦٥٤٬١٩٢٤٥٬٣١٧٬٥٧٢الرصید االفتتاحي 
١٠٬٣٣٦٬٦٢٠)١٠٬٤٣١٬١١٨((عكس)/محمل للسنة

٤٥٬٢٢٣٬٠٧٤٥٥٬٦٥٤٬١٩٢الرصید الختامي

عالقةذاتجھةمنالمستحقةقیمتھا تنخفضلمالتيالمبالغ أعمار
قیمتھا تنخفض ولمالسدادمتأخرة

اإلجمالي

السدادمتأخرةغیر
منخفضةوغیر
سنةحتىالقیمة

سنةمنأكثر
سنوات ثالثحتى

سنوات  من ثالث 
سنوات خمسحتى

خمس من أكثر
سنوات

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

٢٠١٩٢٬١٦١٬٨٥٩٬٩٩٩١٬٢٩١٬٤٦٣٬٧٢٨٨٦٤٬٣٠٤٬٥٠٣٢٬٤٨١٬٠٠٨٩٤٤٬٢٥٧٢٬٦٦٦٬٥٠٣دیسمبر ٣١
٢٠١٨١٫٦٥٨٫٣٥٥٫٢٧٦٩٤٦٫٨٥٨٫١٨٣٥٧٠٫٣٤٣٫١٢١٢٠٫٨٨٢٫٦٦٩١١٧٫٨٦٣٫٤٢٢٢٫٤٠٧٫٨٨١دیسمبر ٣١

:السنةموظفي اإلدارة العلیا خالل إلىالتالیة المكافآتتم دفع 

٢٠١٨دیسمبر٢٠١٩٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي لایر سعودي

٣٢٬٨٣٠٬٧٤٧٢٥٫٥١٢٫٩٨٧قصیرة األجلمنافع
١٫٠٢٩٫٠٦٠-التوظیفبعدما منافع

٣٢٬٨٣٠٬٧٤٧٢٦٫٥٤٢٫٠٤٧

الرأسمالیة  االلتزامات -٣٢
. الموحدةالمالیة القوائمإعدادالتزامات رأسمالیة بتاریخ أيلم یكن لدى المجموعة  

المالیة القوائمإعدادلفترةالالحقةاألحداث -٣٣
تاریخ إصدار القوائم المالیة الموحدة والتي قد یكون لھا تأثیر على القوائم المالیة وقبل٢٠١٩دیسمبر ٣١بعد أحداث أیةتنشألم

.٢٠١٩دیسمبر ٣١الموحدة كما في 

المحتملة االلتزامات -٣٤
٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر ٣١

لایر سعوديلایر سعودي 

٢٤٧٬٢١٩٬٥٠٦١١١٬٠٣٠٬٢٥١خطابات ضمان  

المقارنة أرقام-٣٥
.ةالحالیالسنةبما یتماشى مع تبویب  الماضیةبعض أرقام المقارنة للسنة تبویبأعید 


