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 تقرير المراجع المستقل 

 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت    مساهمي إلى
 (مساهمة سعودية مقفلة)شركة 

 
 :الرأي

والشركة التابعة لها )"المجموعة"(،   )"الشركة"(  شركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالتللقد راجعنا القوائم المالية الموحدة  
الشامل األخرى   دخل وقائمة الربح أو الخسارة وال، 2020ديسمبر  31كما في  الموحدةقائمة المركز المالي  علىمل توالتي تش
، يخالتار ذلك في المنتهية سنةلل ،التدفقات النقدية الموحدة قائمةالموحدة، و الملكيةالتغيرات في حقوق  قائمةوالموحدة 

 .  الهامةالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية بواإليضاحات المرفقة 

للمجموعة كما في   رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد في
للمعايير الدولية للتقرير  وفقا   التاريخ  ذلك في المنتهية للسنة الموحدة النقدية وتدفقاتها الموحد المالي وأدائها 2020ديسمبر  31

 .في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينالمالي المعتمدة  
 

 :أساس الرأي

تمت مراجعتنا وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم 
مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقا  لقواعد  توضيحها في قسم  

سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أننا التزمنا 
لك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا  لت

 إلبداء رأينا.
 

 :القوائم المالية الموحدة حول بالحوكمة والمكلفينمسؤوليات اإلدارة 

تقرير المالي المعتمدة في للمعايير الدولية للوفقا   عادل، بشكل وعرضها الموحدة المالية القوائم إعداد اإلدارة مسؤولة عن  إن
وأحكام نظام  المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

خالية من تحريف   موحدة، وعن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية  األساس للشركة  النظامالشركات و
 غش أو خطأ.   عن ناتججوهري 

  لمبدأ  وفقا  العمل في االستمرارعلى  المجموعةقدرة م تقويمعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن 
االستمرارية في المحاسبة،   مبدأ وتطبيقاالستمرارية،  بمبدأمالئم، عن األمور ذات العالقة اإلفصاح حسبما هو و االستمرارية

 أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك. المجموعةما لم تكن هناك نية لتصفية 

 . مجموعةالتقرير المالي في ال إعدادمسؤولين عن اإلشراف على عملية   بالحوكمة المكلفينإن 
 

 :مراجعة القوائم المالية الموحدة حولمسؤوليات المراجع 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف  جوهري ناتج عن غش  
التأكيد، إال أنه ليس ضمانا  على أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عال  من 

أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما  عن تحريف 
معقول جوهري موجود. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وت ع د جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل 

 يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناء  على هذه القوائم المالية الموحدة.
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 تقرير المراجع المستقل 
 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت    مساهمي إلى

 ( )تتمة(مساهمة سعودية مقفلةشركة )
 

 :)تتمة( مراجعة القوائم المالية الموحدة حولمسؤوليات المراجع 

لمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ ل  الدوليةمعايير  لل  وفقا    ،وكجزء من المراجعة
 :بـ نقوم كماعلى نزعة الشك المهني خالل المراجعة. 

 

غش أو خطأ، وتصميم  عن ناتجة كانت مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء   وتقويمتحديد  •

لتوفير أساس إلبداء  ومالئمةتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية  لمواجهةوتنفيذ إجراءات مراجعة 

رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي 

 ة.  الرقابة الداخلي إلجراءاتعلى تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز  

 

للظروف،  وفقا   مالئمةالحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة  •

 فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.  حولوليس بغرض إبداء رأي 

 

ذات العالقة التي    السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات  مالئمةتقويم مدى   •

 قامت بها اإلدارة.

 

االستمرارية في المحاسبة، واستنادا  إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول   لمبدأاإلدارة  تطبيق مالئمةاستنتاج مدى  •

قدرة المجموعة على   حول كبيرا   بأحداث أو ظروف قد تثير شكا   يتعلقما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري فيعليها، 

لفت االنتباه في  علينا يتعينوجود عدم تأكد جوهري،  لنا تبين ما. وإذا االستمرارية لمبدأ وفقا   العمل في االستمرار

تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية،  

.  المراجعة  حول  تقريرنايتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ    عندها

في أعمالها كمنشأة  االستمرارتوقف المجموعة عن  إلى تؤديأو الظروف المستقبلية قد  ومع ذلك، فإن األحداث

 مستمرة.

 

ما إذا كانت القوائم المالية في، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، والعامتقويم العرض  •

 . عادالعرضا    الموحدة تعبر عن المعامالت واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق

 

فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل   مالئمةالحصول على ما يكفي من أدلة مراجعة  •

مراجعة حسابات والقوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف  حولالمجموعة، إلبداء رأي 

 ينا في المراجعة. ن عن رأين الوحيديالمجموعة. ونظل المسؤول
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 التابعة لها الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة 
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 .الموحدة) جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ٣٧) إلى (١تشكل اإليضاحات المرفقة من (
٤ 

  الموحدةاألخرى  الدخل الشاملالربح أو الخسارة وقائمة 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 
 

 يضاحإ
 م٢٠٢٠ 

 م٢٠١٩  ريال سعودي
 ريال سعودي

 ٥٬٢٥٧٬٢٩٦٬٣٠٣  ٦٬٨٩١٬٤١٩٬٠٦٣  ٣٠ و ٥ اإليرادات، صافي
 )٤٬٤١٠٬٠٥١٬٦٩٩(  )٥٬٤٦٩٬٤٤٧٬١٢٠(   يرادات تكلفة اإل

 ٨٤٧٬٢٤٤٬٦٠٤  ١٬٤٢١٬٩٧١٬٩٤٣   إجمالي الربح
      

 )١٥٧٬٥٩٥٬٦٣٨(  )١٥٩٬١١٦٬٦٦٧(  ٦ مصاريف بيع وتوزيع
 )٣٥٠٬١٤٦٬٢١٠(  )٤٥٩٬٧٣٤٬٢٨١(  ٧ مصاريف عمومية وإدارية

 المدينون نخفاض فياال عكس / )القيمة انخفاض(
 ٨٬٥٢٥٬٦٢٣  )٤٦٬١١٣٬٦٦٠(  ١٢ و ١٤  العقود وموجودات

 ٢٬١٤٠٬٩٣١  )٢٬٣٣٥٬٢٠١(  ٨ أخرى إيرادات) / ئر(خسا
 ٧١٬٩٩١٬٧٢٢  -  ١ ربح من بيع شركة تابعة

 ٤٢٢٬١٦١٬٠٣٢  ٧٥٤٬٦٧٢٬١٣٤   والزكاة اإليرادات التمويلية) / تكاليفالصافي الربح قبل (
      
 ١٢٬٥٩٧٬٧٣٣  )٨٩٨٬٥١٢(  ٩ إيرادات تمويلية، صافي / )تكاليف(

 ٤٣٤٬٧٥٨٬٧٦٥  ٧٥٣٬٧٧٣٬٦٢٢   بل الزكاةصافي الربح ق
      

 )٤٠٬٩٣٣٬٢٧١(  )٥١٬٩٧٨٬١١٨(  ١٠ الزكاة
 ٣٩٣٬٨٢٥٬٤٩٤  ٧٠١٬٧٩٥٬٥٠٤   صافي ربح السنة

      
      الشاملة األخرى الخسائر

ا إلى الربح أو الخسارة البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقً 
      الموحدة:

 )٢٬٣٧٨٬٠٠٠(  )٣٥٬٢٧١٬٢٨٥(  ٢٤ ة الخدمةإعادة قياس مكافأة نهاي
 ٣٩١٬٤٤٧٬٤٩٤  ٦٦٦٬٥٢٤٬٢١٩   إجمالي الدخل الشامل للسنة

 
  

 
  :السهمربحية 

 
 

  
 

  
 

 ٣٫٢٨  ٥٫٨٥  ٢٧ )هصافي ربح السنة (معّدل من ومخّفضة ةيساسأ



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

 .الموحدة) جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ٣٧) إلى (١تشكل اإليضاحات المرفقة من (
٥ 

 الموحدة قائمة المركز المالي
 م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١كما في 

 

 
 
 
 

 ايضاح 
 م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ 

 ريال سعودي
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

 ريال سعودي
      الموجودات

      الموجودات المتداولة
 ٤١٤٬٢٨٠٬٩٥٨  ٩٩٣٬٤٧٣٬٦٤٤  ١١ نقديةالنقدية وشبه ال
 ٢٬٦٣٤٬٩٢٨٬٣٧٤  ٢٬٨٠٣٬٧٥١٬٤٥٦  ٣٠و١٢ مدينونال
 ١٥٧٬٠٠٦٬٢٦٣  ١٥٦٬٨٧٩٬٥٢٣  ١٣ موجودات أخرىالمدفوعة مقدماً والمصاريف ال

 ١٬١٦٦٬٤١٩٬٧٢٥  ١٬٥٠٤٬٥٦١٬٤٦٦  ٣٠و١٤ موجودات العقود
 ١٥٠٬٦٥٤٬٤٦٢  ١١٢٬٣٦٩٬١٥٤  ١٥ المخزون

 ٤٬٥٢٣٬٢٨٩٬٧٨٢  ٥٬٥٧١٬٠٣٥٬٢٤٣   إجمالي الموجودات المتداولة
      

      الموجودات غير المتداولة
 ٦٬٢١٦٬٨٥١  ٦٬٦٤١٬٦٦٥   دوتكاليف العق

 ١٠٣٬٧٥٠٬٢٧٣  ٩١٬٤٥٩٬١٦٠  ١٧ ملموسة الموجودات غير ال
 ٧٧٬٤١٥٬٧٠١  ٧١٬٩٣٢٬٧١١  ١٩ األصولاستخدام  حق

 ١٦٦٬٧١٥٬٢٦٠  ٥٩٣٬٥٥٨٬٧٥٢  ١٨ معداتالممتلكات وال
 ٣٥٤٬٠٩٨٬٠٨٥  ٧٦٣٬٥٩٢٬٢٨٨   إجمالي الموجودات غير المتداولة

      
 ٤٬٨٧٧٬٣٨٧٬٨٦٧  ٦٬٣٣٤٬٦٢٧٬٥٣١   إجمالي الموجودات

      
      طلوبات وحقوق الملكيةالم

      المطلوبات
      المطلوبات المتداولة

 ١٬٤٥٨٬٢٧٤٬٧٧٨  ١٬٩٧٣٬٩٥٣٬٤٧٠  ٢٠ مستحقة الدفع المبالغ الدائنون وال
 ١٬٤٢٦٬٦٢٥٬٥٤٨  ١٬٧٠٤٬٩٨٥٬٨٣٢  ٣٠ و ٢١ مؤجلةاليرادات اإل

 ٤٥٢٬٢٥٣٬٥٠٧  ٣٣٦٬٠٣٥٬٢٨٨  ٣٠ و ٢٢ دومطلوبات العق
 ٤٠٬١١٣٬٩٨٤  ٥٣٬١٤٠٬٩٨٢  ١٠ حقة مستالزكاة ال

 ٣٬٣٧٧٬٢٦٧٬٨١٧  ٤٬٠٦٨٬١١٥٬٥٧٢   إجمالي المطلوبات المتداولة
      

      المطلوبات غير المتداولة
 ٥٤٬١٥٧٬٣٢٨  ٤٨٬١٧٠٬٨٩٣  ٢٣ اإليجارعقود  مطلوبات

 ١٨٩٬١٣٨٬٦٥٢  ٢٩٤٬٧٧٦٬٧٦١  ٢٤ مكافأة نهاية الخدمة
 ٢٤٣٬٢٩٥٬٩٨٠  ٣٤٢٬٩٤٧٬٦٥٤   المتداولةإجمالي المطلوبات غير 

      
 ٣٬٦٢٠٬٥٦٣٬٧٩٧  ٤٬٤١١٬٠٦٣٬٢٢٦   إجمالي المطلوبات

      
      حقوق الملكية

 ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٥ رأس المال 
 ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٢٠٬١٧٩٬٥٥٠  ٢٦ نظاميالحتياطي اإل
 ٢٨٬٢٠٤٬٠٠٠  )٦٬٨٥١٬٢٦٩(    خراآل يحتياطاإل
 ١٬٠٧٨٬٦٢٠٬٠٧٠  ٦١٠٬٢٣٦٬٠٢٤   مبقاةالرباح األ

 ١٬٢٥٦٬٨٢٤٬٠٧٠  ١٬٩٢٣٬٥٦٤٬٣٠٥   إجمالي حقوق الملكية
      

 ٤٬٨٧٧٬٣٨٧٬٨٦٧  ٦٬٣٣٤٬٦٢٧٬٥٣١   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية



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

 .الموحدة) جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ٣٧ى () إل١تشكل اإليضاحات المرفقة من (
٦ 

  قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
 م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 
 
 
 
 

 لمالرأس ا 
 ريال سعودي

 النظامي اإلحتياطي  
 ريال سعودي

 خراآل اإلحتياطي 
 ريال سعودي

 رباح المبقاةاأل 
 ريال سعودي

 اإلجمــــالي 
 ريال سعودي

 ١٬٢٥٦٬٨٢٤٬٠٧٠  ١٬٠٧٨٬٦٢٠٬٠٧٠  ٢٨٬٢٠٤٬٠٠٠  ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ م٢٠٢٠يناير  ١الرصيد كما في 
 ٧٠١٬٧٩٥٬٥٠٤  ٧٠١٬٧٩٥٬٥٠٤  -  -  - ةصافي ربح السن

 -  )٧٠٬١٧٩٬٥٥٠(  -  ٧٠٬١٧٩٬٥٥٠  - حتياطي النظاميإلا إلىل حوّ م 
 )٣٥٬٢٧١٬٢٨٥(  -  )٣٥٬٢٧١٬٢٨٥(  -  - اآلخرالدخل الشامل  خسائر

 ٢١٦٬٠١٦  -  ٢١٦٬٠١٦  -  - )٣٠(إيضاح  خراآل حتياطياإل
 -  )١٬١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(  -  -  ١٬١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ )٢٥(إيضاح  الزيادة في رأس المال

 ١٬٩٢٣٬٥٦٤٬٣٠٥  ٦١٠٬٢٣٦٬٠٢٤  )٦٬٨٥١٬٢٦٩(  ١٢٠٬١٧٩٬٥٥٠  ١٬٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
          

 ١٬٦٦٥٬٣٧٦٬٥٧٦  ١٬٥١٥٬٣٧٦٬٥٧٦  -  ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ م٢٠١٩يناير  ١الرصيد كما في 
 ٣٩٣٬٨٢٥٬٤٩٤  ٣٩٣٬٨٢٥٬٤٩٤  -  -  - ةصافي ربح السن

 )٢٬٣٧٨٬٠٠٠(  )٢٬٣٧٨٬٠٠٠(  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة
 -  )٢٨٬٢٠٤٬٠٠٠(  ٢٨٬٢٠٤٬٠٠٠  -   )٣٧(إيضاح  تصنيف إعادة

 )٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(  )٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(  -  -  - )٢٥رباح (إيضاح األتوزيعات 
 ١٬٢٥٦٬٨٢٤٬٠٧٠  ١٬٠٧٨٬٦٢٠٬٠٧٠  ٢٨٬٢٠٤٬٠٠٠  ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ م٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

 
 
 
 



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

 .الموحدة) جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ٣٧) إلى (١تشكل اإليضاحات المرفقة من (
٧ 

 الموحدة قائمة التدفقات النقدية
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

 

 

      :نقديّة غير بنود
 -  ١٬١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٥ المال رأس في الزيادة

 ٩٤٬٤٦٩٬٠٧٧  ١٣٬٢٨٩٬٣٤١  ١٩ ١٦ الدولي المحاسبة معيار حسب األصول استخدام بحق اإلعتراف
 المحاسبة معيار حسب إليجاراعقود  عنلتزامات بإ اإلعتراف

 ١٦ الدولي
٨٦٬٢٩٤٬٦٩٢  ١٢٬٩٣٣٬٩٨٧  ٢٣ 

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠   
 ريال سعودي  يريال سعود  إيضاح 

      األنشطة التشغيلية 
 ٤٣٤٬٧٥٨٬٧٦٥  ٧٥٣٬٧٧٣٬٦٢٢   صافي الربح قبل الزكاة

      :ياتالتسو
 ٧٥٬١٥٠٬٣٤٨  ٨٩٬٨١٣٬٤٠٣  ١٨ و١٧ نخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات طفاء و اإل, اإلستهالكاإل

 ١٧٬٠٥٣٬٣٧٦  ١٨٬٧٧٢٬٣٣١  ١٩ األصولستخدام ااستهالك حق 
 ٧٦٬٦٢٣٬٥٦٠  ٩٠٬٣٤٨٬٦٧٠  ٣٠و٢٤ الموظفين منافع مصروف

جودات ومو المدينون(عكس اإلنخفاض) في قيمة  /انخفاض 
 )٨٬٥٢٥٬٦٢٣(  ٤٦٬١١٣٬٦٦٠  ١٤و١٢ العقود

 -  ٦٬١٢٦٬٦٣٩   عقود تكاليف ال في اإلنخفاض
 ٣٢٬١٢١٬٠٥١  ٨٬٠٩٢٬٤٣٧  ١٥ متقادمالالحركة و يءبط المخزون مخصص

 )٧١٬٩٩١٬٧٢٢(  -  ١ ربح من بيع شركة تابعة
 المقدمة والدفعاتيجار اإل عقود) مخصص (عكس /مخصص

 )٦٬٧٩٩٬١٨٣(  ٣٠٬٤٤٠٬٠٢٠   للموردين
 ٢٬٩٥٨٬٢٣٦  ٢٬٥٣٧٬٦٥٢  ٩ أعباء تمويلية

 )١٥٬٥٥٥٬٩٦٩(  )١٬٦٣٩٬١٤٠(  ٩ إيرادات تمويلية
   ٥٣٥٬٧٩٢٬٨٣٩  ١٬٠٤٤٬٣٧٩٬٢٩٤ 

      التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 )٨٠٥٬٤٩٥٬٢٤٥(  )٢١٧٬٥٢٧٬٦٥٤(   مدينونال

 ١٢٢٬٠٠١٬٦٠٢  ٩٧٨٬٩١٠   الموجودات األخرىالمصاريف المدفوعة مقدماً و
 )٢٩٠٬٢٦٢٬١٢٢(  )٣٣٥٬٥٥٠٬٨٢٩(   موجودات العقود

 )٤٢٬٤٧٨٬٥٨٠(  ٣٠٬١٩٢٬٨٧١   المخزون
 ١٦٬٣٤٠٬٨١٤  )٤٢٤٬٨١٤(   ودتكاليف العق

 ١٩١٬٤٥٤٬٥٥٦  ٤٩١٬٦٠٩٬٤٧٨   لدائنين والمبالغ مستحقة الدفعا
 ٤٣٨٬٧٠٠٬٦٧٧  ٢٧٨٬٣٦٠٬٢٨٤   يرادات المؤجلةاإل

 ١١٦٬٤٧٧٬٨٠٣  )١١٦٬٢١٨٬٢١٩(   مطلوبات العقود
 ٢٨٢٬٥٣٢٬٣٤٤  ١٬١٧٥٬٧٩٩٬٣٢١   التشغيلية األنشطةالنقدية الناتجة من  التدفقات

      

 )٩٩٬٨٦٩٬٧٩١(  )٣٨٬٩٥١٬١٢٠(  ١٠ زكاة مدفوعة
 )١٥٬٦١٧٬٠٠٠(  )١٩٬٧٦٥٬٨٣٠(  ٢٤ مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

 ١٦٬٤٣٧٬١٣٠  ١٬٩٨١٬١٤٦   صافي ،تمويلية مستلمةإيرادات 
 ١٨٣٬٤٨٢٬٦٨٣  ١٬١١٩٬٠٦٣٬٥١٧   التشغيليةاألنشطة النقدية الناتجة من  التدفقاتصافي 

 
      ستثماريةاإلاألنشطة 

 )١٧٩٬٤٠٩٬٩١٤(  )٥٣٥٬٩٩٩٬٩٧٨(  ١٨ و١٧ شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
 ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  -  ١ تابعة  متحصالت من بيع شركة

 ٢٣٠٬٤٠٠٬٠٠٠  -   صافي ،تصفية ودائع مرابحة ألجل
في) / الناتجة من  ةالنقدية (المستخدم التدقفاتصافي 

  ستثماريةاإل األنشطة
 

)٥٣٥٬٩٩٩٬٩٧٨( 
 

١٥٠٬٩٩٠٬٠٨٦ 
 

      األنشطة التمويلية
 )١٢٬٥٧٨٬٤٢٣(  )٣٬٨٧٠٬٨٥٣(  ٢٣ ايجار مدفوعة لتزامات إ

 )٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(  -  ٢٥ زيعات أرباح مدفوعةتو
 )٨١٢٬٥٧٨٬٤٢٣(  )٣٬٨٧٠٬٨٥٣(   التمويلية األنشطة في المستخدمةالنقدية  التدقفاتصافي 

 )٤٧٨٬١٠٥٬٦٥٤(  ٥٧٩٬١٩٢٬٦٨٦   ) في النقدية وشبه النقديةالنقصصافي الزيادة / (
 ٨٩٢٬٣٨٦٬٦١٢  ٤١٤٬٢٨٠٬٩٥٨   النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

 ٤١٤٬٢٨٠٬٩٥٨  ٩٩٣٬٤٧٣٬٦٤٤  ١١ النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة



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

  ةالموحد المالية ائمالقو حول إيضاحات
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

٨ 

 
 األنشطة -١
 

مسجلة في المملكة العربية  شركة مساهمة سعودية مقفلة الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت ("الشركة")، هي
يقع المكتب المسجل للشركة ). م٢٠٠٣يناير  ١١افق هـ (المو١٤٢٣ذي القعدة  ٨تاريخ و ١٠١٠١٨٣٤٨٢السعودية بالسجل التجاري رقم 
غيرت الشركة كيانها  م،٢٠٢٠ ديسمبر شهر خالل، المملكة العربية السعودية. ١١٣٧٢، الرياض ٥٠في الرياض، شارع العليا، ص.ب 

 ).٢٥ إيضاح( ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة شركةالقانوني من 
 

يع كابالت وشبكات االتصاالت باإلضافة إلى تركيب وتوسيع شبكات الكمبيوتر واالتصاالت. كما يتمثل نشاط الشركة في توس
 يغطي نشاط الشركة تركيب وصيانة األجهزة األمنية والخدمات االستشارية لإلدارة العليا.

 
  العربية السعودية:  المملكة أنحاء تمتلك الشركة الفروع التالية من أجل إدارة العمليات في

 
 سم الفرعا سجلرقم ال  التاريخ  الموقع
 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت ١٠١٠٢٩٤١٣٧  هـ٢٠/٠٩/١٤٣١  الرياض
 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت ١٠١٠٤٦٤٠٢٠  هـ٠٤/١٢/١٤٣٧  الرياض

 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت ٢٠٥١٠٥٧٥٥٣  هـ١٥/٠٧/١٤٣٥  الخبر
 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت ٢٠٥٥٠٢٢٦٠٤  هـ١٥/٠٧/١٤٣٥  الجبيل

 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت ٤٠٣٠٢٧١٠٣٠  هـ١٥/٠٧/١٤٣٥  دةج
 

 التابعة المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة:  الشركاتتفاصيل  فيما يلي
 
 نسبة الملكية ٪   

 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١  بلد التأسيس الشركة التابعة
شركة االتصاالت السعودية حلول لتكنولوجيا  أ.

 %١٠٠ %١٠٠  مصر )واحد شخص شركةالمعلومات (

المملكة العربية  شركة المدفوعات الرقمية السعودية  .ب
 %٠ %٠  السعودية

 
احد) ("الشركة التابعة") هي شركة ذات مسؤولية شخص و شركةشركة االتصاالت السعودية حلول لتكنولوجيا المعلومات ( .أ

ـ (الموافق ١٤٤٠جمادى األول  ٩تاريخ ب ١٣٠١٣٥محدودة مسجلة في القاهرة، مصر بموجب السجل التجاري رقم  ) م٢٠١٩يناير  ١٥ه
أمريكي للسهم وهي دوالر  ٧٠سهم بقيمة اسمية قدرها  ١٠٠٠مدفوع نقداً. لدى الشركة التابعة  أمريكي دوالر ٧٠،٠٠٠برأس مال 

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

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

 
 وتمإلتصاالت السعودية "مالك الشركة" باعت الشركة شركة المدفوعات الرقمية السعودية إلى شركة ا ،م٢٠١٩في يوليو  .ب

 ٢٨٬٠٠٨٬٢٧٨. بلغ صافي قيمة الشركة التابعة في تاريخ البيع م٢٠١٩ عام في الملكية لنقل القانونية االجراءات جميع كتمالإ
 ٧١،٩٩١،٧٢٢ريال سعودي. وقد نتج عن ذلك ربح قدره  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠مقابل مبلغ  االستثمار ريال سعودي، وقد قامت المجموعة ببيع

  ريال سعودي.
 

 الشركة مملوكة بالكامل لشركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مدرجة في المملكة العربية السعودية.
 

 
 



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

 تتمة - دةالموح المالية القوائم حول إيضاحات
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

٩ 

 
 أسس اإلعداد -٢
 

 في الشكل القانوني  التغيير
 

م قد ٢٠٢١ديسمبر ٣١ ىم إل٢٠٢٠ديسمبر  ٣١تبدأ من  (بعد تحولها إلى شركة مساهمة) للشركة األولىالرغم أن الفترة المالية  على
 .سنتها المحاسبية تعكس والتيم، ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١المالية الموحدة للسنة المنتهية  قوائمهاأعدت الشركة 

 
 لتزام اإلبيان  
 

ـ "المجموعة"موحدة للشركة والشركة التابعة لها (المالية القوائم الإن  قرير المالي معدة وفقاً للمعايير الدولية للت )يشار إليها معاً ب
المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (يشار 

 ر الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"). يإليها جميعاً بـ "المعاي
 بناء على ما يلي:ة الموحدتم إعداد هذه القوائم المالية 

 ).٣السياسات المحاسبية الهامة المبينة في اإليضاح ( •
 ).٤حكام واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة المبينة في اإليضاح (األ •
 

 السياسات المحاسبية الهامة -٣
 :اآلتي النحو على هي المالية الموحدة القوائمالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة في إعداد 

 

 وظيفيةالأسس القياس والعملة 
من خالل  بالقيمة العادلة االستثماراتتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء قياس 

 .المشار إليها أدناه كما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة الدخل الشامل اآلخر.
 .للشركة الوظيفيةالقوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يمثل العملة  تم عرض هذه

 
 أسس التوحيد

 
تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات الشركة والشركة التابعة لها المذكورة في 

 ). ١اإليضاح (
 عوائد في حقوق، لديها أن أو المجموعة، تتعرض عندما السيطرة تحدث. عةالمجمو عليها تسيطر كيانات هي التابعة شركاتال

 الشركة على سلطتها خالل من العوائد تلك على التأثير على القدرة ولديها فيها المستثمر الشركة مع مشاركتها من متغيرة
 . فيها المستثمر

 :المجموعة لدى كان إذا، فقطو إذا، فيها المستثمر الشركة على المجموعة تسيطر التحديد، وجه على
 للشركة الصلة ذات األنشطة توجيه على الحالية القدرة تمنحها التي الحالية الحقوق يلطة على الشركة المستثمر فيها (أالس •

 ).فيها المستثمر
 .فيها المستثمر الشركة مع مشاركتها من متغيرة دوائع في الحقوق أو ضالتعرّ  •

 المجموعة لدى يكون وعندما االفتراض هذا لدعم. السيطرة إلى يالتصويت تؤدبية حقوق هناك افتراض بأن غال عام، بشكل
 والظروف الحقائق جميع االعتبار في المجموعة تأخذ فيها، المستثمر للشركةبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة أغل من أقل
 :ذلك في بما فيها، المستثمر الشركةقييم ما إذا كانت لديها سلطة على ت في الصلة ذات

 .فيها المستثمر الشركة في اآلخرين األصوات أصحاب مع التعاقدية الترتيبات •
 .األخرى التعاقدية الترتيبات عن الناشئة الحقوق •
 .المحتملة التصويت وحقوق للمجموعة التصويت حقوق •

تثمر فيها من عدمه وذلك عندما بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المس المجموعةتقوم 
عناصر السيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند انتقال السيطرة على الشركة  أحدالحقائق والظروف إلى وجود تغير في  تشير

تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف مثل هذه السيطرة.  المجموعةويتم التوقف عند فقدان  المجموعة التابعة إلى
ابعة التي تم االستحواذ عليها أو استبعادها خالل السنة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة الشركة الت

المالية  قوائمعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على ال عن ممارسة مثل هذه السيطرة. المجموعةولحين توقف  المجموعةإلى 
 التيمع السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم إلغاء جميع التعامالت  متماشيةمحاسبية للشركات التابعة لجعل سياساتها ال

حقوق الملكية،  مطلوبات،ال موجودات،الب المتعلقة التعامالت جميععند التوحيد وذلك ل بالكاملتحدث بين أعضاء المجموعة 
 .الدخل، المصروفات، والتدفقات النقدية

 
حال فقدت المجموعة  وفية ملكية شركة تابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. تم المحاسبة عن التغيير في حصت

عتراف بالموجودات ذات الصلة (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات والحقوق غير ، فإنه يلغي اإلالسيطرة على شركة تابعة
. الموحدةالربح أو الخسارة  قائمةأو خسارة ناتجة في عتراف بأي مكسب ، بينما يتم اإلالمسيطرة ومكونات حقوق الملكية األخرى

 المحتفظ به بالقيمة العادلة. باالستثماريتم االعتراف 
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 اإليرادات

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

تجميع األجهزة والبرامج والتثبيت في التزام أداء واحد حيث أن السلع والخدمات ليست متميزة في سياق العقد ألنها غير قابلة 
ي قام للتعريف بشكل منفصل عن الوعود األخرى الواردة في العقد. توفر المجموعة خدمة مهمة لدمج األجهزة والبرامج، والت

العميل بشرائها. توفر المجموعة أيًضا الحق في الصيانة وخدمة الدعم لعمالئها (أي بيع خدمات الصيانة والدعم). تعتبر هذه 
الخدمات خدمات جاهزة، والتكاليف المتكبدة عليها تنسب مباشرة إلى المشروع. في بعض األحيان، يشتمل عقد تكامل الخدمة 

التدريب والصيانة والدعم. في هذه الحالة، سيتم تخصيص سعر المعاملة لكل التزامات أداء على على نتائج متعددة مثل حلول 
 أساس أسعار البيع المستقلة.

وفي الحاالت التي تكون فيها هذه األسعار غير قابلة للمالحظة بشكل مباشر، فإنه يتم تقديرها على أساس التكلفة المتوقعة 
 الهامش. ازائدً 

بإثبات اإليرادات المتعلقة باألجهزة والبرامج التي تم تركيبها باإلضافة إلى خدمات التصميم والخدمات المهنية تقوم المجموعة 
على مدى فترة زمنية باستخدام طريقة المدخالت، التي تشتمل على المواد التي لم يتم تركيبها، حيث يتم إثبات اإليرادات من 

 إلى العميل عند التسليم، أي بهامش ربح نسبته صفر. المعدات والمواد فقط عند انتقال السيطرة
 يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن خدمات الدعم والصيانة في نقطة زمنية عند انتقال الحق بالمتعلق بالخدمات إلى العميل.

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

موعة بمنح تراخيص دائمة ومحدودة، وتتم المحاسبة عنها كالتزام أداء يتم الوفاء به في نقطة زمنية يتم فيها منح تقوم المج
الترخيص إلى العميل. وتعتبر التراخيص وخدمات الدعم وعمليات الترقية التزامات أداء منفصلة. تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات 

اإليرادات بخصوص ترخيص يمنح حق استخدام الممتلكات الفكرية قبل بداية الفترة الذي يكون عند انتقال السيطرة. ال يتم اثبات 
العميل قادرا على استخدام الترخيص االستفادة منه. وفي حالة بيع تراخيص البرامج مع األجهزة، تتم المحاسبة عن األجهزة 

أداء منفصل. يتم إثبات اإليرادات الناتجة من التزام األداء الواحد والبرامج كالتزام أداء واحد، دون أن يمثل ترخيص البرامج التزام 
  وفًقا للمعالجة المتعلقة باألجهزة.

 الخدمات السحابية ومركز البيانات
تمثل إيرادات خدمات السحابة ومراكز البيانات اإليرادات الناتجة عن بيع منتجات السحابة ومراكز البيانات، التي تتم استضافتها في 

 لسوق، وتقع بوجه عام ضمن الخيارين التاليين:ا

 منتجات السحابة الجاهزة أو المعدة حسب الطلب الخاصة بالمجموعة:  .أ
تمثل منتجات السحابة المسؤولية الرئيسية للشركة وبعض موفري خدمات السحابة الخارجيين. يوجد لدى المجموعة االلتزام 

قة بمنتجات السحابة الجاهزة أو المعدة حسب الطلب للوفاء بالتزام األداء. يقع على الرئيسي بتقديم الخدمات إلى العمالء المتعل
عاتق المجموعة مسؤولية تلبية مواصفات العمالء. كما أن المجموعة لديها حرية تحديد أسعار منتجات السحابة المعنية. وبوجه 

ها بيع المعدات أو شرائح البيانات بشكل منفصل إلى عام، ال توجد بضاعة متضمنة على هذا النحو. وفي الحاالت التي يتم في
الصلة. عليه، تعمل المجموعة كأصيل بموجب هذا الترتيب وذلك ألنها تسيطر  وذ مخزونالالعمالء، فإن المجموعة تتحمل مخاطر 

لغ اإلجمالي للقيمة التي على خدمات السحابة المحددة قبل انتقالها إلى العميل النهائي، وبالتالي تقوم بإثبات اإليرادات بالمب
 تستحقها مقابل تقديم الخدمات إلى العميل النهائي.
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 تتمة – الخدمات السحابية ومركز البيانات
 منتجات السحابة الخاصة بموفري خدمات السحابة الخارجيين: .ب

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

حدد موفرو خدمات السحابة الخارجيين المعنيين األسعار السيطرة المتعلقة بخدمات السحابة قبل انتقالها إلى العميل النهائي. ي
الخاصة بمنتجات السحابة الخاصة بهم، وال تملك المجموعة الحق في تحديد سعر منتجات السحابة لموفري خدمات السحابة 

كة االتصاالت الخارجيين. عليه، تعمل المجموعة كوكيل في هذا الترتيب. لكن بموجب بيع منتجات السحابة من خالل أسواق شر
 السعودية، فإن المجموعة تعمل كأصيل تجاه شركة االتصاالت السعودية، بينما تظل تعمل كوكيل تجاه العميل النهائي.

ونظًرا ألن عقود خدمات السحابة تتضمن شروًطا تتعلق بالحد األدنى لاللتزام مع العمالء، تقوم المجموعة بتقدير العوض المتغير 
يمة المتوقعة وذلك فقط بالقدر الذي يحتمل فيه بشكل كبير عدم حدوث عكس قيد جوهري لقيمة باستخدام طريقة الق

 اإليرادات المتراكمة المثبتة عند زوال عدم التأكد المتعلق بالعوض المتغير الحًقا. 
لك الحصول على تلتزم المجموعة بتقديم منصات السحابة إلى موفري خدمات السحابة الخارجيين. ويحق للمجموعة مقابل ذ

من موفري خدمات السحابة الخارجيين والعميل النهائي. ونظًرا ألن االتفاقية المبرمة بين  ٪٢٥حصة من اإليرادات قدرها 
المجموعة وموفري خدمات السحابة الخارجيين تعتبر بمثابة عقد لكل شهر على حدة وأن العوض متغير ويتوقف على األحداث 

 من إجمالي قيمة ، ٪٢٥جة عن سيطرة المجموعة. تقوم بالمجموعة بإثبات حصتها من اإليرادات، أي المستقبلية التي تكون خار
 الفاتورة المقدمة إلى العميل النهائي نيابة عن موفري خدمات السحابة الخارجيين أو عند قبول الخدمة من قبل العميل النهائي.

هي خدمة مستقلة متميزة وال يوجد تكامل أو  الخارجيين السحابة خدمات لموفريخدمات االستضافة التي تقدمها المجموعة 
يمكن القول بأن خدمات  وبالتالي،فقد تم استيفاء كال المعيارين المذكورين لتحديد التزام األداء.  ثم،تخصيص كبير لها. ومن 

 .االستضافة التي تقدمها المجموعة هي التزام أداء منفصل
 النحو التالي:يتم االعتراف باإليرادات على 

•

يستفيد العميل من هذه الخدمات على مدار الفترة الزمنية التي يستهلك  -المنتجات السحابية المحددة مسبًقا والمخصصة •
فيها المنتج السحابي. تتحقق اإليرادات على مدار فترة زمنية. يتم تقسيم كل منتج محدد مسبًقا ومخصص إلى فئتين بناًء 

 على طبيعتهما:
 

 تتحقق اإليرادات خالل فترة زمنية بناًء على طريقة اإلخراج المنقضية. -االشتراك حزم  .أ
يتم التعرف على اإليرادات على مدار فترة زمنية باستخدام طريقة إخراج االستخدام  -حزم االستخدام كدفعة االستخدام  .ب

 األساسي.
زة في وقت من األوقات عندما يتم نقل التحكم في تتحقق اإليرادات من مبيعات األجه -األجهزة ("الوظائف اإلضافية")  •

 الجهاز إلى العميل، أي عند التثبيت أو التسليم.
٪ من إجمالي قيمة الفاتورة التي تمت المطالبة بها للعميل النهائي نيابة عن مزود ٢٥تعترف المجموعة بحصتها من اإليرادات، أي 

 لخدمة من قبل العميل النهائي.الخدمات السحابية التابع لجهة خارجية عند قبول ا

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

 ن خدمات السحابة ومراكز البيانات كإيرادات وفًقا للسياسة المذكورة أعاله.الموزعة بي
)، ال ١٥تقوم المجموعة بتحميل رسوم على العمالء لقاء بعض أنشطة التفعيل. ومع ذلك، وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي (

منفصلة بطبيعتها. وبتطبيق التوجيهات الخاصة باألتعاب  أو الخدمات المتعهد بها، والتي تعتبر سلعاليؤدي نشاط التفعيل إلى 
أو الخدمات المتعلقة بها  سلعالالمقدمة غير المستردة، تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات الناتجة من أتعاب التفعيل عند تقديم 

 إلى العميل.

 خدمات االستعانة بمصادر خارجية
لتي تشتمل بصورة رئيسية على خدمات األيدي العاملة أو خدمات األيدي العاملة تقوم المجموعة بتقديم خدمات اإلسناد، وا

المدارة أو دعم الحلول. عالوة على ذلك، في حالة خدمات األيدي العاملة، يجوز للعميل أن يطلب من المجموعة أيًضا تسليم 
 بعض األجهزة.
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 تتمة – خدمات االستعانة بمصادر خارجية
تُباع األجهزة بشكل منفصل في السوق. يمكن للعمالء طلب المعدات وفًقا لترتيب خدمة القوى العاملة، والتي تكون مستقلة 

دمة المهنية. ال يوجد تكامل بين األجهزة والخدمات وال يوجد أي تعديل أو تخصيص على الجهاز. وبالتالي، يعد الجهاز مكونًا عن الخ
قابًال للتعريف بشكل منفصل في عقد االستعانة بمصادر خارجية (فقط في حالة خدمات القوى العاملة) ويتم احتسابه كالتزام 

سيتم تخصيص سعر المعاملة لكل التزام أداء بناًء على أسعار البيع المستقلة. عندما ال يمكن  منفصل باألداء. في هذه الحالة،
مالحظتها مباشرة، يتم تقديرها بناءً على التكلفة المتوقعة زائد الهامش. يتم االعتراف بإيرادات خدمات القوى العاملة على مدار 

ة المتكبدة. إذا كانت العقود تتضمن أجهزة، فيتم االعتراف بإيرادات فترة زمنية باستخدام طريقة اإلدخال على أساس التكلف
القانوني وقبول العميل الجهاز. يتم التعرف على إيرادات دعم  حقالجهاز في وقت ما عندما يتم تسليم الجهاز، وقد انقضى ال

 الحلول خالل فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات على أساس الوقت المنقضي.

 
 مات االتصاالت واإلنترنتخد

تمثل إيرادات خدمات االتصاالت واإلنترنت اإليرادات الناتجة عن بيع خدمات الوصول إلى اإلنترنت المخصصة وخدمات البيانات. إذا 
تم توفير خدمات االتصاالت واإلنترنت كجزء من العقد المجمعة، فسيتم تخصيص االعتبار بين المنتجات والخدمات المنفصلة في 
حزمة على أساس أسعار البيع المستقلة الخاصة بها. سيتم تخصيص سعر المعاملة لكل التزام أداء على أساس أسعار البيع 
المستقلة. عندما ال يمكن مالحظتها مباشرة، يتم تقديرها بناءً على التكلفة المتوقعة زائد الهامش. تعترف المجموعة باإليرادات 

يستفيد العميل من هذه الخدمات على مدار الفترة عندما يستهلك خدمة اإلنترنت. يتم االعتراف المتعلقة بخدمات اإلنترنت حيث 
باإليرادات على مدار فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات على أساس الوقت المنقضي. يتم االعتراف باإليرادات المتعلقة 

ر الفترة الزمنية التي يستهلك فيها خدمة البيانات. يتم بخدمات البيانات عندما يستفيد العميل من هذه الخدمات على مدا
 االعتراف باإليرادات على مدار فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات على أساس الوقت المنقضي (بالتزامن مع الفوترة).

 
 الخدمات المدارة

 لية المدارة وخدمة الواي فاي المدارة.تشمل اإليرادات من الخدمة المدارة خدمة جهاز التوجيه الُمدار وخدمة الشبكة المح
 

أو الخدمات قابلة  سلعالوالخدمات الفردية بصورة منفصلة إذا كانت مميزة، أي إذا كانت  سلعالتقوم المجموعة بالمحاسبة عن 
 ستفادة منها.للتمييز بشكل مستقل عن البنود األخرى وإذا أمكن للعميل اإل

 
المدارة اإليرادات الناتجة عن بيع أجهزة الراوتر وإدارة هذه األجهزة وتقديم خدمات الدعم الفني ذات  تمثل خدمات أجهزة الراوتر

 العالقة، ويتم إثباتها على النحو التالي:
األجهزة: يتم إثبات اإليرادات الناتجة من بيع األجهزة في نقطة زمنية عند انتقال السيطرة على األجهزة إلى العميل، أي عند  •

 ليم.التس
خدمات أجهزة الراوتر المدارة: يستفيد العميل من مزايا هذه الخدمات على مدى فترة زمنية محددة حال وعند استهالك  •

 المنفعة. يتم إثبات اإليرادات على مدى فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات على أساس الوقت المنقضي.
دمات على مدى فترة زمنية حال وعند استهالك المنفعة. يتم إثبات خدمات الدعم الفني: يستفيد العميل من مزايا هذه الخ •

 اإليرادات على مدى فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات على أساس الوقت المنقضي.
 

وفي حالة تقديم الخدمات المدارة كجزء من عقد مقدم على شكل عروض مجمعة، يتم توزيع القيمة بين المنتجات والخدمات 
حزمة مجمعة على أساس أسعار البيع المستقلة، والتي تكون بالنسبة لألجهزة سعر السوق المعدل أو طريقة  المنفصلة في

التكلفة زائد هامش، بينما لخدمات أجهزة الراوتر المدارة وخدمات الدعم الفني تكون األسعار القابلة للمالحظة. يتم إثبات القيمة 
 ًقا للسياسة المذكورة أعاله.الموزعة على الخدمات المدارة كإيرادات وف

 
 الخدمات الرقمية

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

و الخدمات قابلة أ سلعالوالخدمات الفردية بصورة منفصلة إذا كانت مميزة، أي إذا كان سلع التقوم المجموعة بالمحاسبة عن 
 للتمييز بشكل مستقل عن البنود األخرى وإذا أمكن للعميل االستفادة منها.

 
تمثل إيرادات خدمات التحكم في األسطول اإليرادات الناتجة عن بيع أجهزة التحكم في األسطول (األجهزة) وخدمة التطبيقات 

 لى النحو التالي:وخدمة القيمة المضافة مثل خدمة التجوال، ويتم االعتراف بها ع
 

األجهزة: يتم إثبات اإليرادات الناتجة من بيع األجهزة في نقطة زمنية عند انتقال السيطرة على األجهزة إلى العميل، أي عند  •
 .ركيبالت

خدمات التطبيق: يستفيد العميل من هذه الخدمات على مدار الفترة الزمنية التي يستهلك فيها هذه الفائدة. يتم إثبات  •
 إليرادات على مدار فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات استناًدا إلى الوقت المنقضي.ا

خدمات القيمة المضافة: يستفيد العميل من هذه الخدمات على مدار الفترة الزمنية التي يستهلك فيها هذه المنافع. تتحقق  •
.ى االستخداماإليرادات على مدار فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات القائمة عل
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 خدمات األمن السيبراني
 راني اإليرادات الناتجة عن توفير منتجات وخدمات األمن لشبكات العمالء أو خدمات األمن األخرى.تمثل إيرادات األمن السيب

والخدمات غير منفصلة في إطار العقد ألنها  سلعالفي حالة المشاريع، يتم تجميع األجهزة والبرامج في التزام أداء واحد وذلك ألن 
األخرى في العقد. تقوم المجموعة بتقديم خدمة هامة تتمثل في تكامل األجهزة  غير قابلة للتمييز بشكل مستقل عن التعهدات

. ويشتمل عقد تكامل الخدمات في بعض األحيان على بنود متعددة مثل حلول التدريب بشراءها العميلقام والبرامج، التي 
م من التزامات األداء على أساس أسعار البيع المستقلة. والصيانة والدعم. وفي هذه الحالة، يتم توزيع سعر المعاملة على كل التزا

وفي الحاالت التي تكون فيها هذه األسعار غير قابلة للمالحظة مباشرة، فإنه يتم تقديرها على أساس التكلفة المتوقعة زائد 
لى خدمات التصميم والخدمات هامش. تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات المتعلقة باألجهزة والبرامج التي تم تركيبها باإلضافة إ

المهنية على مدى فترة زمنية باستخدام طريقة المدخالت التي تتضمن إرشادات للمواد التي لم يتم تركيبها، حيث ال يتم إثبات 
عن بيع  اإليرادات المتعلقة باألجهزة والبرامج إال بقدر التكلفة المتكبدة، أي بهامش ربح نسبته صفر. يتم إثبات اإليرادات الناتجة

خدمات الصيانة والدعم في نقطة زمنية عند انتقال الحق المتعلق بالخدمات إلى العميل. يتم إثبات اإليرادات من التدريب على 
 مدى فترة زمنية باستخدام طريقة المدخالت.

ام خدمات األمن المدارة. ويمكن والتز ،وتركيبها ،التزامات: التزام األجهزة ثالث وفي حالة خدمات األمن المدارة، يوجد هناك
تمييزهما وفصلهما في إطار العقد. يتم توزيع سعر المعاملة على كل التزام من التزامات األداء على أساس أسعار البيع المستقلة. 

ة زائد وفي الحاالت التي تكون فيها هذه األسعار غير قابلة للمالحظة مباشرة، فإنه يتم تقديرها على أساس التكلفة المتوقع
هامش أو سعر السوق المعدل. تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات المتعلقة باألجهزة مع تركيبها في نقطة زمنية عند إنجاز 
التركيب. ويتم إثبات اإليرادات الناتجة عن خدمات األمن المدارة على مدى فترة زمنية على أساس الوقت المنقضي وذلك لقيام 

 لمنفعة المقدمة من قبل المجموعة في نفس الوقت الذي تقوم فيه المجموعة بأداء تلك المنفعة.العميل باستالم واستهالك ا

وفي الحاالت التي يتم فيها تقديم خدمات األمن السيبراني كجزء من عقد مقدم على شكل عروض مجمعة، يتم توزيع القيمة 
أساس أسعار البيع المستقلة. يتم إثبات القيمة  بين المنتجات والخدمات المستقلة المقدمة على شكل عروض مجمعة على

 كإيرادات وفًقا للسياسة المذكورة أعاله. األمن السيبرانيالموزعة على خدمات 

 األمور األخرى
 تكاليف العقود •

يف عندما تتعلق هذه التكاليف هذه التكال رسملةأو الخدمة للعميل. تتم  سلعالتقوم المجموعة بتكبد تكاليف قبل تسليم 
مباشرة بالعقد المبرم مع العميل ومن المتوقع استردادها. تقوم المجموعة بإطفاء هذه التكاليف وفق أسس منهجية تتماشى 

 أو الخدمات إلى العميل. وتتم مراجعتها بشكل دوري لتحديد انخفاض القيمة. مخزونالمع انتقال 

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

 مخزونالعلى األعمال تحت التنفيذ إلى العميل في الوقت الذي يتم فيه حدوثها وليس على فترات متباعدة. ومع ذلك، يتم إثبات 
 ي تتضمن استخداما بديال كأصل حتى يتم تخصيصها إلى عقد محدد. المتعلق بدعم العديد من العقود الت

 موجودات ومطلوبات العقود •
)، عند قيام أي من طرفي العقد باألداء، يتعين على المنشأة عرض العقد في قائمة المركز ١٥وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي (

العالقة بين قيام المنشأة باألداء وقيام العميل بالسداد. تمثل المالي الموحدة كموجودات أو مطلوبات عقود، بناًء على 
أو الخدمات التي قامت المنشأة بتحويلها إلى العميل. وتمثل مطلوبات  سلعالموجودات العقود حق المنشأة في العوض مقابل 

ا (أو القيمة المستحقة) من العميل. تم إجراء أو الخدمات إلى العميل التي استلمت مقابله سلعالالعقود التزام المنشأة بتحويل 
بعض عمليات إعادة التصنيف من اإليرادات غير المقدم بها فواتير إلى موجودات العقود، ومن الدفعات المقدمة من العمالء إلى 

 مطلوبات العقود نتيجة هذا التغيير.

 العمل كأصيل مقابل العمل كوكيل •
بات الخاصة بها لتحديد ما إذا كانت تعمل كأصيل ومن ثم تقوم بعرض اإليرادات على أساس قامت المجموعة بإجراء تقويم للترتي

إجمالي أو كوكيل ومن ثم تقوم بعرض اإليرادات على أساس الصافي. في هذا التقويم، أخذت المجموعة بعين االعتبار الحصول 
انتقالها إلى العميل، وكذلك المؤشرات األخرى مثل الطرف أو الخدمات المنصوص عليها قبل  سلعالعلى السيطرة من عدمه على 

 والتقدير عند تحديد السعر. مخزونالالمسؤول بشكل رئيسي عن الوفاء ومخاطر 
وفي الحاالت التي تقوم فيها المجموعة بأنشطة متعلقة بالوكالة وفًقا لعقد بموجبه يستلم العميل النهائي إدارة المشروع ودعم 

أو الخدمات بموجب  سلعالمجموعة فقط بإثبات صافي دخل العمولة حيث تقوم بالترتيب لطرف آخر لتحويل التنسيق، تقوم ال
 هذا الترتيب وبالتالي تعمل كوكيل.



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

 تتمة - دةالموح المالية القوائم حول إيضاحات
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

١٤ 

 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  -٣

 تتمة –اإليرادات 
تتمة – األمور األخرى

 العوض المتغير •
الذي تستحقه المجموعة  عوضمتغيًر، تقوم المجموعة بتقدير مبلغ العوض العقد يتضمن في  المتفق عليهإذا كان المقابل 

تلتزم المجموعة بتقديم منصات السحابة إلى موفري خدمات السحابة الخارجيين. . تحويل السلع أو الخدمات إلى العميل مقابل
فري خدمات السحابة الخارجيين والعميل ٪ من مو٢٥ويحق للمجموعة مقابل ذلك الحصول على حصة من اإليرادات قدرها 

النهائي. ونظًرا ألن االتفاقية المبرمة بين المجموعة وموفري خدمات السحابة الخارجيين تعتبر بمثابة عقد لكل شهر على حدة 
تها وأن العوض متغير ويتوقف على األحداث المستقبلية التي تكون خارجة عن سيطرة المجموعة. تقوم بالمجموعة بإثبات حص

٪، من إجمالي قيمة الفاتورة المقدمة إلى العميل النهائي نيابة عن موفري خدمات السحابة الخارجيين أو ٢٥من اإليرادات، أي 
 عند قبول الخدمة من قبل العميل النهائي.

 متطلبات العرض واإلفصاح •
اإليرادات المثبتة من العقود المبرمة مع العمالء إلى فئات تبين  ، قامت المجموعة بفصلالموحدةوفًقا لمتطلبات القوائم المالية 

) ٥مدى تأثر طبيعة ومبلغ وتوقيت وعدم التأكد من اإليرادات والتدفقات النقدية بالعوامل االقتصادية. يرجى الرجوع إلى اإليضاح (
 لالطالع على اإلفصاحات المتعلقة بفصل اإليرادات.

 األدوات المالية –) ٩مالي (المعيار الدولي للتقرير ال

 المالية األدوات
 لتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لكيان آخر.إداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لكيان واحد واأل

 المالية الموجودات )أ
ة للتدفقات النقدية. يعتمد تصنيف الموجودات المالية على نموذج أعمال المجموعة إلدارة موجوداتها المالية والشروط التعاقدي

 تصنف المجموعة موجوداتها المالية على النحو التالي:
 أو المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة الموجودات •
 المالية المقاسة بالقيمة العادلة الموجودات •

 قائمةأو من خالل  ةالموحدالربح أو الخسارة  قائمةسيتم االعتراف بأرباح أو خسائر األصول المقاسة بالقيمة العادلة إما من خالل 
 .ةالدخل الشامل اآلخر الموحد

 ثبات األوليإلا
المالية  لألصولبتكاليف المعامالت  يعترفيتم قياس الموجودات المالية مبدئيًا بقيمتها العادلة مضاًفا إليها تكاليف المعاملة. 

 عند تكبدها. وذلك لموحدةاارة الربح أو الخس قائمةالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في 
عند تحديد ما إذا كانت تدفقاتها النقدية تفي  بالكاملعتبار في اإل ماليةمشتقات  المتضمنةالمالية  الموجوداتيتم أخذ 

 والفائدة فقط. األساسي المبلغبالمتطلبات على أنها 

 القياس الالحق

 الدين أدوات
 دين:الدوات ألق لالحالقياس لتعترف المجموعة بثالثة تصنيفات 

 التكلفة المطفأة •
، حيث تمثل تلك التدفقات النقدية مدفوعات حصيل التدفقات النقدية التعاقديةيتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها لت

ن التي يتم ستثمار في أدوات الديبالتكلفة المطفأة. يتم االعتراف بأرباح أو خسائر اإل مقاسةً  ،المبلغ األساسي والفائدة فقط
عتراف باألصل أو عند إلغاء اإل الموحدةالربح أو الخسارة  قائمةفي  ،، وليس جزًءا من عالقة تحوطقياسها الحًقا بالتكلفة المطفأة

ستخدام طريقة معدل الفائدة إب ةالتمويل اإليراداتالمالية في  الموجوداتانخفاض قيمته. يتم تضمين دخل الفوائد من هذه 
 .الفًعال
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 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة •
ل التدفقات ، حيث تمثالمالية الموجوداتالمالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع  األصوليتم قياس 

في القيمة  التغير. يتم أخذ فقط مدفوعات أصل المبلغ والفوائد بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لألصولالنقدية 
، باستثناء إثبات مكاسب أو خسائر انخفاض القيمة وإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف الدفترية من خالل الدخل الشامل اآلخر

، يتم . عندما يتم إلغاء االعتراف باألصل الماليالموحدةالربح أو الخسارة  قائمة، والتي يتم االعتراف بها في نبيةالعمالت األج
الربح أو  قائمةإعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابًقا في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى 

المالية في  الموجوداتإليرادات / المصروفات األخرى. يتم تضمين دخل الفوائد من هذه وإدراجها في ا ةالخسارة الموحد
. يتم عرض أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في اإليرادات / الفًعالباستخدام طريقة معدل الفائدة  ةالتمويل اإليرادات

 المصروفات األخرى.

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة القيمة •
 الموجودات، أو المالية المحتفظ بها للمتاجرة الموجودات ،الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلتشمل 

المالية المطلوب قياسها بالقيمة  الموجوداتالمالية المصنفة عند االعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، أو 
المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تمثل فقط مدفوعات المبلغ األساسي والفوائد وقياسها  الموجوداتالعادلة. يتم تصنيف 

 ، بغض النظر عن نموذج األعمال.بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

العادلة مع بالقيمة  ةالمالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة المركز المالي الموحد الموجوداتيتم تسجيل 
 . تشمل هذه الفئة األدوات المشتقة.الموحدةاالعتراف بصافي التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة 

 الملكية حقوق أدوات
تقيس المجموعة جميع االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة وتعرض التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات 

أدوات حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخر. يستمر االعتراف بتوزيعات األرباح من هذه االستثمارات في بيان الربح أو  في
الخسارة لألغراض الخاصة كإيرادات أخرى عندما يثبت حق المجموعة في استالم المدفوعات. لن يكون هناك إعادة تصنيف 

 .ةالدخل الموحد قائمةل الحقة للتغيرات في القيمة العادلة من خال

 إلغاء االعتراف
 يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي أو جزء من األصل المالي عندما:

 ، أوانتهت صالحية حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل •
النقدية قامت المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تحملت التزاًما بدفع التدفقات  •

 ، وإما:المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب ترتيب "مرور"

 ؛ أو) قامت المجموعة بتحويل جميع مخاطر ومزايا األصل بشكل جوهريأ

، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على لم تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بشكل جوهري بجميع مخاطر ومزايا األصل  )ب
 ل.األص
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 تتمة - المالية الموجودات )أ
 

 نخفاضاإل
 

، تطبق المجموعة نهًجا من ثالث مراحل لقياس خسائر االئتمان المتوقعة على الموجودات المالية المحتسبة التقريرتاريخ  عند
ن خالل الدخل الشامل اآلخر. تنتقل األصول من خالل المراحل الثالث التالية بناًء على التغيير بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة م

 في جودة االئتمان منذ االعتراف األولي:
 

 االثني عشر شهًراالمتوقعة لمدة  اإلئتمانية: الخسائر ١المرحلة  أ)
ئتمانية المبدئي والتي لم تنخفض قيمتها اإل اإلعترافمنذ  بالنسبة للتعرضات التي لم تكن هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان

حتمالية وقوع أحداث التعثر خالل إلمتوقعة على مدى العمر المرتبط بئتمانية اعتراف بالجزء من الخسائر اإليتم اإل إنشائها،عند 
 االثني عشر شهًرا التالية.

 
 ئتمانيةاإل تهاقيم تهبط لم - العمرمدى  علىتمانية المتوقعة اإلئ: الخسائر ٢المرحلة  ب)

 تهايمق تنخفض لمتحقق المبدئي ولكنها ئتمان منذ الت فيها زيادة جوهرية في مخاطر اإلبالنسبة لمخاطر االئتمان التي حدث
 ئتمانية المتوقعة على مدى العمر.يتم إثبات الخسائر اإل اإلئتمانية،

 
 يةئتمانإلا قيمتها في هبوط –العمر  المتوقعة على مدى : الخسائر االئتمانية٣المرحلة  ج)

عند وقوع حدث أو أكثر من األحداث التي لها تأثير ضار على  انخفضتاالئتمانية  تهاقيم المالية على أن الموجوداتيتم تقييم 
، يتم االعتراف ئتمانيةإلتها اقيم انخفضتالمالية التي  لألصولبالنسبة التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل. 

بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ويتم احتساب إيرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعال على التكلفة 
 المطفأة (بعد خصم المخصص) بدالً من إجمالي القيمة الدفترية.

 
راف األولي باألصل، وما إذا كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان بشكل تأخذ المجموعة في اإلعتبار إحتمالية التعثر عند اإلعت

تقارن المجموعة مخاطر التعثر عن السداد  االئتمان،مستمر خالل كل فترة تقرير. لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر 
كما في تاريخ اإلعتراف األولي. وهي تعتبر المعلومات  التي تحدث على األصل كما في تاريخ التقرير مع مخاطر التعثر عن السداد

 المعقولة والداعمة المتاحة.
 

ال يتم التقرير عن خسائر انخفاض القيمة  اآلخر،بالنسبة ألدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
القيمة العادلة، وبالنسبة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة  (وعكس خسائر انخفاض القيمة) بشكل منفصل عن التغيرات األخرى في

يتم اإلعتراف بأرباح أو خسائر انخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  اآلخر،العادلة من خالل الدخل الشامل 
 الموحدة.

 
ال  .للمدينون التجاريون بناًء على النهج المبسطتعترف المجموعة بالخسائر االئتمانية المتوقعة  ،بالنسبة للمدينون التجاريون

وبدًال من ذلك، تعترف  االئتمان؛عتراف بالخسائر المتوقعة من المجموعة تتّبع التغيرات في مخاطر إلايتطلب النهج المبسط 
يخ المدينون المجموعة بمخصص خسارة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر في تاريخ كل تقرير مالي من تار

 التجاريون.
 

المالية التي قد انخفضت قيمتها مؤشرات تدل على أن المدين أو مجموعة من  الموجوداتقد يتضمن الدليل الموضوعي على أن 
أو تعثراً عن السداد أو تأخر في سداد األرباح أو أصل المدفوعات، واحتمال دخولهم في  كبيرة،المدينين تواجههم صعوبات مالية 

س أو إعادة هيكلة مالية أخرى، وحيث تشير البيانات الملحوظة إلى ذلك وجود انخفاض مهم نسبيا في التدفقات النقدية اإلفال
 مثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادية المرتبطة بالتعثر عن السداد. المقدرة،المستقبلية 

 
لقيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة بموجب يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة على أنها الفرق في ا

بما في ذلك حالة  المتاحة،العقد، والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها. تقوم المجموعة بتقييم جميع المعلومات 
ل التطلعية لإلقتصاد الكلي في قياس خسائر ثالث، والعوامالطرف التأخر االستحقاق، والتصنيفات اإلئتمانية، ووجود تأمين من 

 االئتمان المتوقعة المرتبطة بموجوداتها المدرجة بالتكلفة المطفأة.
 

تقيس المجموعة خسارة االئتمان المتوقعة من خالل النظر في مخاطر التعثر عن السداد على مدى فترة العقد وتضمين 
 .المعلومات التطلعية باالعتبار عند قياسها

 
 
 



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

 تتمة - دةالموح المالية القوائم حول إيضاحات
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

١٧ 

 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  -٣

تتمة  –األدوات المالية 

 المالية اإللتزامات )ب

 االعتراف والقياس األولي
 يتم تصنيف المطلوبات المالية تحت أي من الفئتين التاليتين:

 و ،المطلوبات المالية بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة •
 .التكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعالمطلوبات المالية األخرى المقاسة بال •

 تتكون فئة االلتزام المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من فئتين فرعيتين:
 و ،محدد: التزام مالي تحدده المنشأة كالتزام بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي •
، مثل التزام األوراق المالية المقترضة في البيع على لتزام مالي مصنّف على أنه محتفظ به للمتاجرةمحتفظ به للمتاجرة: ا •

، والتي يجب إعادتها في المستقبل. تتضمن هذه الفئة أيًضا األدوات المالية المشتقة التي دخلت فيها المجموعة المكشوف
يتم تصنيف المشتقات الضمنية المنفصلة أيًضا على أنها محتفظ والتي لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط في عالقات التحوط. 

 بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة.
يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئيًا عندما تصبح المجموعة طرًفا في المخصصات وااللتزامات التعاقدية بموجب األداة 

، فإن المتحصالت المستلمة تكون صافية لدائنوناو ، وفي حالة القروض والسلفلقيمة العادلةالمالية. يتم تسجيل المطلوبات با
 من تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة.

 القياس الالحق
 .الموحدةالربح أو الخسارة  قائمةرات في الربح أو الخسارة مع تسجيل التغييستمر تسجيل المطلوبات المالية بالقيمة العادلة في 

ستخدام ، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة با، بعد التحقق المبدئي، بما في ذلك القروض والسلفالنسبة للمطلوبات المالية األخرىب
عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات  ةالربح أو الخسارة الموحد قائمةيتم االعتراف باألرباح والخسائر في و. الطريقة معدل الفائدة الفع

 .الملية إطفاء معدل الفائدة الفعع وذلك من خالل
يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة عند االستحواذ والرسوم أو التكاليف التي تشكل 

أو  في قائمة الربح. يتم تضمين إطفاء سعر الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في الجزًءا ال يتجزأ من طريقة معدل الفائدة الفع
 .األخرى الموحدةالدخل الشامل الخسارة و

 وأخرى تجاريون دائنون
تمثل هذه المبالغ مطلوبات السلع والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية الفترة المالية والتي لم يتم سدادها. يتم االعتراف 

 .البالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفع بها مبدئيًا بقيمتها العادلة ويتم قياسها الحًقا

 عقود الضمان المالي
لتزام مالي في وقت إصدار الضمان. ويتم قياس االلتزام مبدئيًا بالقيمة العادلة المعدلة إعتراف بعقود الضمان المالي كيتم اإل

القيمة العادلة للضمان المالي على أنها القيمة الحالية  تحديد يتم حيثبتكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى إصدار الضمان. 
ت التي قد تكون مطلوبة بدون للفرق في صافي التدفقات النقدية بين المدفوعات التعاقدية بموجب أداة الدين والمدفوعا

 ، أو المبلغ المقدر الذي سيكون مستحق الدفع لطرف ثالث لتحمل االلتزام.ضمان
ات المتعلقة بالقروض أو الدائنين اآلخرين للشركات الزميلة بدون تعويض، يتم المحاسبة عن القيم عندما يتم تقديم الضمان

 العادلة كمساهمات ويتم االعتراف بها كجزء من تكلفة االستثمار.

 إلغاء االعتراف
عندما يتم استبدال التزام مالي حالي تسوية أو الوفاء بااللتزام بموجب االلتزام. اليتم إلغاء االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم 

، فإن مثل هذا التبادل ، أو يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل جوهريبآخر من نفس الُمقرض بشروط مختلفة إلى حد كبير
بالفرق في القيم  مسؤولية جديدة. يتم االعترافأو التعديل يتم التعامل معه على أنه إلغاء االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف ب

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرى الموحدة.الدفترية المعنية في 
 مقاصة األدوات المالية

 إذا كان هناك ةالمركز المالي الموحد قائمةالمالية والمطلوبات المالية ويتم تسجيل صافي المبلغ في  الموجوداتتتم تسوية 
 األصولب لالعتراف وذلكحق قانوني واجب النفاذ حاليًا لمقاصة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس الصافي، 

 المطلوبات في وقت واحد. تسويةو
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 العمالت األجنبية
للمجموعة (العمالت األجنبية)، وهو الريال السعودي، بأسعار الصرف  يتم إثبات المعامالت التي تتم بعمالت عدا العملة الوظيفية

السائدة بتاريخ المعاملة. وفي نهاية فترة إعداد كل قوائم مالية، يعاد تحويل البنود النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار 
على أساس التكلفة التاريخية بعملة أجنبية. يتم  الصرف السائدة في ذلك التاريخ. ال يعاد تحويل البنود غير النقدية التي تقاس

األخرى الموحدة في السنة التي تنشأ الدخل الشامل إثبات فروقات الصرف الناتجة عن البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة و
 فيها.

 

 التصنيف من "متداولة" إلى "غير متداولة"
 

ات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس متداول/غير متداول. تعتبر تقوم المجموعة بعرض الموجود
 الموجودات متداولة وذلك:

 خالل دورة العمليات العادية استنفادهاعندما يتوقع تحققها أو ينوى بيعها أو  •
 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة •
 اً بعد الفترة المالية، أوعندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهر •
عندما تكون نقدية أو شبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل عن  •

 اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية.
 

 ير متداولة.تقوم المجموعة بتصنيف كافة الموجودات األخرى التي ال تستوفي المعايير المذكورة أعاله، كغ
 يتم تصنيف المطلوبات كمتداولة وذلك:

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

•  

 تقوم المجموعة بتصنيف كافة المطلوبات األخرى التي ال تستوفي المعايير المذكورة أعاله، كغير متداولة.
 

 قياس القيمة العادلة 
 

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

 ستتم إما:
 

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو •
 المطلوبات.في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو  •

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات 
والمطلوبات بافتراض أنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، 

القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير  وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس
 القابلة للمالحظة.

 

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

 ككل:
•  

 المستوى األول: األسعار المتداولة (غير المعدلة) في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة. •
لمالحظة بصورة قابلة ل -الهامة لقياس القيمة العادلة  –المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى •

 مباشرة أو غير مباشرة.
 غير قابلة للمالحظة. -الهامة لقياس القيمة العادلة  –المستوى الثالث: طرق تقويم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى •
 

إذا تم  بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فيما
التحويل بين المستويات الهرمية لقياس القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت المستوى األدنى 

 الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة زمنية.
ى أساس طبيعة وخصائص ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات عل

 ومخاطر الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.
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 المصاريف

 تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل أساسي من التكاليف المتكبدة بشأن توزيع وبيع منتجات المجموعة.
جزءاً من تكلفة المبيعات كما هو منصوص عليه المصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف غير المباشرة التي ال تعتبر  كونتت

بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. يتم التوزيع بين المصاريف العمومية واإلدارية 
 ، عند الضرورة، وفق أسس مماثلة.وتكلفة المبيعات

 الزكاة
تحسب الزكاة ويجنب لها مخصص من قبل شركة االتصاالت السعودية ("الشركة األم") والشركات التابعة المملوكة لها فعليا 

الدخل الشامل وبالكامل وفقاً لألنظمة المالية السعودية، وتحمل حصة المجموعة من المخصص على قائمة الربح أو الخسارة و
 األخرى الموحدة.

 توزيعات األرباح
قبل  منعلى التوزيع الشركة عند الموافقة  مساهمينلتزامات المتعلقة بدفع توزيعات األرباح على تقوم الشركة بإثبات اإل

المملكة العربية السعودية، تتم  وأن التوزيع لم يعد يتوقف على تقدير الشركة. وطبقاً لنظام الشركات في العمومية الجمعية
 . يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية.المساهمينالموافقة على توزيعات األرباح عند المصادقة عليها من قبل 

 منافع الموظفين

 مكافأة نهاية الخدمة
منافع محددة.  لدى المجموعة، بشكل أساسي، مكافأة نهاية الخدمة، وهي مؤهلة العتبارها برامج

إن مطلوبات التقاعد المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة تمثل القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة المتوقعة بتاريخ إعداد 
 القوائم المالية الموحدة.

وحدة المتوقعة. يتم يعاد قياس التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة إئتمان ال
تحديد القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العمولة 
لسندات الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة التي ستدفع بها المنافع، وتكون لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات 

ي حالة عدم وجود سوق عميقة لهذه السندات، تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومية. ونظراً لعدم وجود العالقة. وف
سندات شركات وحكومية كافية في المملكة العربية السعودية من أجل إيجاد معدل خصم موثوق به، فقد تم بدًال من ذلك، 

تعديله بفروقات البلد بين الواليات المتحدة األمريكية والمملكة استخدام معدل الخصم على سندات الخزينة األمريكية بعد 
 العربية السعودية.

يتم احتساب صافي تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام المنافع المحددة. يتم إدراج هذه التكلفة في 
 األخرى الموحدة.الدخل الشامل رواتب ومصاريف ومزايا الموظفين األخرى في قائمة الربح أو الخسارة و

الدخل يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها في بنود 
حددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي األخرى. يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المالشامل 

 األخرى الموحدة كتكاليف خدمة سابقة.الدخل الشامل العاملة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة و
معدالت الخصم يتم إثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة وكذلك الزيادة في االلتزام ب

األخرى الموحدة. إن أية تغيرات في صافي المطلوبات نتيجة الدخل الشامل المستخدمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة و
 األخرى.الدخل الشامل لعمليات التقويم االكتوارية والتغيرات في االفتراضات يتم إعادة قياسها في بنود 

 تأخذ عملية التقويم االكتواري بعين االعتبار أحكام نظام العمل السعودي والسياسة الخاصة بالمجموعة.

 منافع التقاعد
 

تدفع المجموعة مساهمات التقاعد لموظفيها المواطنين إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. ويمثل ذلك برنامج 
 مصاريف عند تكبدها.مساهمة محددة. تسجل المبالغ المدفوعة ك

 منافع الموظفين قصيرة األجل
يتم إثبات إلتزام لقاء المنافع المستحقة للموظفين فيما يتعلق باألجور والرواتب واإلجازات السنوية واإلجازات المرضية في الفترة 

ابل تلك الخدمة. يتم عرض التي يتم فيها تقديم الخدمة ذات العالقة بالمبلغ غير المخصوم من المنافع المتوقع دفعها مق
يتم قياس اإللتزامات المثبتة فيما يتعلق بمنافع  االلتزامات كالتزامات حالية لمنافع الموظفين في قائمة المركز المالي الموحدة.

 الموظفين قصيرة األجل بالمبلغ غير المخصوم للمنافع المتوقع دفعها مقابل الخدمة ذات العالقة.



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

 تتمة - دةالموح المالية القوائم حول إيضاحات
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

٢٠ 
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 المخزون
 
على أساس المتوسط المرجح. يمثل صافي  مخزونالبالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. يتم تحديد تكاليف  مخزونالقيد ي

نب مخصص ناقصا كافة التكاليف المقدرة لإلنجاز والتكاليف الالزمة إلجراء البيع. يج مخزونللالقيمة البيعية سعر البيع التقديري 
 المتقادمة وبطيئة الحركة، عند الضرورة. مخزونلل مالئم

 
 الموجودات غير الملموسة

 
تدرج الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة التي يتم الحصول عليها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا اإلطفاء 

إلطفاء بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. يتم إثبات ا
للموجودات غير الملموسة. تتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة مالية، مع أثر التغيرات في 

ألعمار اإلنتاجية غير المحددة التقديرات التي تتم المحاسبة عنها على أساس مستقبلي. تدرج الموجودات غير الملموسة ذات ا
التي يتم الحصول عليها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. يتم إطفاء الموجودات غير 

 ٪ سنويا.٢٠الملموسة، والتي تتكون من برامج أجهزة الحاسب اآللي، بمعدل 
 

بعادها، أو عندما ال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها يتم التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة عند است
أو استبعادها. يتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة، والتي يتم قياسها بالفرق بين 

عند التوقف  سارة والدخل الشامل األخرى الموحدةقائمة الربح أو الخصافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل، في 
 عن إثبات األصل.

 
 الممتلكات والمعدات

 
، إن وجدت. خسائر انخفاض القيمة المتراكمةمجمع االستهالك المتراكم و مجمع ناقًصاتظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة 

قتراض لمشاريع البناء طويلة األجل إذا تم استيفاء جزء من الممتلكات والمعدات وتكاليف اإل تتضمن هذه التكلفة تكلفة استبدال
معايير االعتراف. عندما تكون هناك حاجة الستبدال أجزاء كبيرة من الممتلكات والمعدات على فترات زمنية، تقوم المجموعة 

، يتم االعتراف بتكلفتها في ، عند إجراء فحص رئيسيمثلباستهالكها بشكل منفصل على أساس عمرها اإلنتاجي المحدد. وبال
االعتراف. يتم االعتراف بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة  ضوابطالقيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كبديل إذا تم استيفاء 

د استخدامه تشغيل األصل بعاألخرى في الدخل أو الخسارة عند تكبدها. يتم تضمين القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إليقاف 
 مخصص.بالإذا تم استيفاء معايير االعتراف  محددفي تكلفة األصل ال

 تطبق المجموعة معدالت االستهالك السنوية التالية على الممتلكات والمعدات الخاصة بها:
 
 

 سنوات ٥إلى  ٣من  أجهزة الحاسب اآللي
 سنوات ٥ األثاث

 سنة ٢٠إلى  ٥من  المعدات المكتبية
 فترة اإليجار، أيهما أقصر سنوات أو ٥ تحسينات المباني المستأجرة

 سنوات ٥ السيارات
 

يتم التوقف عن إثبات بند الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية من االستخدام 
ناتجة عن استبعاد األصل (محسوبًا بالفرق بين صافي السارة خالمكسب أو اليتم تضمين أي  المستمر لألصل او الستبعاده.

عند استبعاد األصل. تتم مراجعة القيم  ةالربح أو الخسارة الموحد قائمةاالستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في  متحصالت
، إذا كان ذلك تعديلها مستقبالً المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق استهالك الممتلكات والمعدات في كل فترة مالية منتهية ويتم 

 مناسبًا.
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

 

في نهاية كل فترة مالية، تقوم المجموعة بمراجعة القيمة الدفترية لموجوداتها غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل 
الة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة على أن تلك الموجودات قد تعرضت لخسائر انخفاض في القيمة. وفي ح

لالسترداد لألصل لتحديد حجم هذه الخسارة (إن وجدت). وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك 
ا ذلك األصل. عندما يكون من األصل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي إليه

الممكن تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع، فإنه يتم أيضاً توزيع الموجودات المشتركة إلى الوحدات المدرة للنقدية الفردية، أو 
 يتم توزيعها على أصغر مجموعة من الوحدات المدرة للنقدية والتي يمكن لها تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع.

 
مة القابلة لالسترداد القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد أو القيمة الحالية، أيهما أعلى. وعند تقويم القيمة الحالية، تمثل القي

يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقويمات 
نية للنقود والمخاطر المحددة لألصل والتي يتم من خاللها تسوية تقديرات التدفقات النقدية السوق الحالية للقيمة الزم

وفي الحاالت التي تقدر فيها القيمة القابلة لالسترداد لألصل (أو الوحدة المدرة للنقدية) بأقل من قيمتها الدفترية،  المستقبلية.
المدرة للنقدية) إلى القيمة القابلة لالسترداد له، ويتم إثبات خسارة عندئذ تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل (أو الوحدة 

 االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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 تتمة –النخفاض في قيمة الموجودات غير الماليةا

)، باستثناء أو الوحدة المدرة للنقدية(عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إذا ما تم الحقاً عكس قيد االنخفاض في القيمة، 
إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان  الشهرة،

السابقة.  السنواتفي  )أو الوحدة المدرة للنقدية(لك األصل من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات االنخفاض في قيمة ذ
 .قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرى الموحدة في  يتم إثبات عكس قيد االنخفاض في القيمة مباشرة

 
 ) عقود اإليجار١٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (

، تعترف . بالنسبة لجميع ترتيبات اإليجارمجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على عقد إيجار عند بداية العقدتقوم ال
المجموعة بحق استخدام الموجودات ومطلوبات اإليجار باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات منخفضة 

 القيمة كما يلي:
 األصول استخدام حق
ي يكون األصل األساسي فيه متاًحا في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي التاريخ الذ حق استخدام األصولف المجموعة بتعتر

، ويتم تعديلها ألي ناقًصا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة بالتكلفة،حق استخدام األصول ستخدام). يتم قياس لإل
اإليجار المعترف بها والتكاليف عقود  مطلوباتمبلغ  حق استخدام األصولاإليجار. تتضمن تكلفة  عقود مطلوباتإعادة قياس 

مستلمة. ما لم تكن  يةالمباشرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ البدء ناقًصا أي حوافز إيجار
حق استخدام ، يتم استهالك مؤجر في نهاية مدة اإليجارالمجموعة متأكدة بشكل معقول من حصولها على ملكية األصل ال

حق استخدام خضع ي، أيهما أقصر. المعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة اإليجار األصول
تستهلك خالل فترة  التيبشكل أساسي من حقوق استخدام المباني وحق استخدام األصول  تألفي في القيمة. للهبوط األصول

 اإليجار المعنية.
 

 عقود اإليجار مطلوبات
 على سدادها المقرر اإليجار عاتلدف الحالية بالقيمة مقاسةً  اإليجارعقود  مطلوباتب المجموعة تعترف اإليجار، عقد بدء تاريخ في

 حوافز أي منها مطروًحا) الجوهرية الثابتة دفعاتال ذلك في بما( ثابتة دفعات على اإليجار دفعات تشتمل. اإليجار فترة مدى
 بموجب دفعها المتوقع والمبالغ ثابت، معدل أو مؤشر على تعتمد التي المتغيرة اإليجار دفعاتو القبض، مستحقة إيجارية

 المجموعة تمارسه أن معقول بشكل المؤكد الشراء خيار ممارسة سعر أيًضا اإليجار دفعات تتضمن. المتبقية القيمة ضمانات
 اإليجار بدفعات االعتراف يتم. اإلنهاء لخيار المجموعة ممارسة تعكس اإليجار عقد مدة كانت إذا اإليجار، عقد إنهاء غرامات ودفع

  .الدفع إلى أدى الذي الشرط أو الحدث فيها يحدث التي الفترة في كمصروف معدل أو مؤشر على تعتمد ال التي المتغيرة
تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء عقد اإليجار إذا كان  اإليجار، عند احتساب القيمة الحالية لدفعات

اإليجار لتعكس  عقود مطلوباتيتم زيادة مبلغ  البدء،معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. بعد تاريخ 
اإليجار إذا كان  عقود مطلوباتلم إعادة قياس القيمة الدفترية يت ذلك،تراكم الفائدة وخفض مدفوعات اإليجار. باإلضافة إلى 

 هناك تعديل أو تغيير في مدة عقد اإليجار أو تغيير في جوهر مدفوعات اإليجار الثابت أو تغيير في تقييم شراء األصل األساسي.
 اإليجارات قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة

اإليجار قصير األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل للمباني التجارية وأماكن اإلقامة والمكاتب  سقيا عادةإتطبق المجموعة 
شهًرا أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار شراء). كما أنها تطبق  ١٢(على سبيل المثال، تلك اإليجارات التي لها مدة إيجار 

قيمة على عقود إيجار المباني التجارية وأماكن اإلقامة والمكاتب التي تعتبر إعفاء اإليجار من االعتراف باألصول منخفضة ال
منخفضة القيمة. يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار على عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة 

 كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
 
 بخسائر المحملةعقود ال

 

 انيتم االعتراف بااللتزام الحالي بموجب العقد وقياسه كمخصص. ومع ذلك، قبل  بخسارة،إذا كان لدى المجموعة عقد محمل 
حدثت على  التيتعترف المجموعة بأي خسارة انخفاض في القيمة  بخسارة،يتم تكوين مخصص منفصل للعقد المحمل 

 العقد.  لذلك المرتبطةالموجودات 
ارة هو عقد تتعدى بموجبه التكاليف التي ال يمكن تجنبها (أي التكاليف التي ال يمكن للمجموعة تجنبها العقد المحمل بخس

تتعدى المنافع االقتصادية المتوقع استالمها بموجبه. التكاليف التي  والتيبسبب وجود العقد) للوفاء بااللتزامات بموجب العقد 
أو  اتقل وأي تعويضاألوالتي هي تكلفة الوفاء  العقد،افية للخروج من ال يمكن تجنبها بموجب العقد تعكس أقل تكلفة ص

. تشمل تكلفة تنفيذ العقد التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد (أي التكاليف اإلضافية العقدغرامات ناتجة عن عدم الوفاء ب
 وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد).
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 المخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية (قانونية أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل 
أن يتطلب األمر استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق 

 تجنب مخصصات لقاء الخسائر التشغيلية المستقبلية. به. ال
تقاس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقديرات اإلدارة للمصاريف المطلوبة لسداد االلتزام الحالي في نهاية الفترة المالية. إن 

التقويم الحالية في  لما قبل الزكاة والذي يعكس عمليات دلمعالمعدل الخصم المستخدم في تحديد القيمة الحالية يمثل 
 .السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كأعباء مالية

 المحتملة التالحا
 

مكانية تدفق الموارد إ هناكيتم الكشف عنها ما لم تكن والمالية الموحدة.  القوائمفي  المحتملةال يتم االعتراف بالمطلوبات 
المالية الموحدة ولكن يتم اإلفصاح  القوائمال يتم االعتراف بالموجودات المحتملة في والتي تنطوي على منافع اقتصادية بعيدة. 

 عنها عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية.

 المنح الحكومية
 

عقول بأن المجموعة سوف تلتزم بالشروط المرتبطة بها وأن المنح سيتم ال يتم إثبات المنح الحكومية إال إذا كان هناك تأكيد م
 استالمها.

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

 فيها مستحقة القبض.

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

ـانع القرار التشــغيلي   الرئيســي) وذلك لتوزيع الموارد بين القطاعات ولتقييم أدائها.التشــغيلية الرئيســية للمجموعة (صـ

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتها المجموعة: 

. لم م٢٠٢٠يناير  ١عض المعايير والتعديالت التي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ب تطبيقالمجموعة ألول مرة ب قامت
 بعد. همفعول ييسر لمة بتطبيق أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره وتقم المجموع

 :األعمال تجميع) ٣إلعداد التقارير المالية رقم ( الدوليتعديالت على المعيار 

مًال، يجب أن يتم اعتباره ع يأنه لك ،األعمال تجميع )٣(يوضح التعديل الذي أُدخل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
جوهرية تساهم مًعا بشكل كبير في القدرة  اتتتضمن مجموعة متكاملة من األنشطة واألصول، كحد أدنى، مدخالت وعملي

إلى إنه يوضح أن األعمال يمكن أن توجد دون تضمين جميع المدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء  باالضافةعلى إنشاء المخرجات. 
، ولكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية تعديالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعةالمخرجات. لم يكن لهذه ال

 في حالة دخول المجموعة في أي عمليات اندماج أعمال.

ة إحالل معدل الفائد) ٣٩المحاسبة الدولي ( ومعيار) ٩() و ٧إلعداد التقارير المالية رقم ( الدوليتعديالت على المعيار 
 :المرجعي

عتراف والقياس عددًا األدوات المالية: اإل )٣٩(ومعيار المحاسبة الدولي  )٩(توفر التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
والتي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بإصالح معيار معدل الفائدة. تتأثر عالقة التحوط  اإلعفاءات،من 
التعديالت إلى عدم التأكد من توقيت و / أو مبلغ التدفقات النقدية على أساس المعيار للبند المغطى أو أداة التحوط.  تأدإذا 

 قات تحوط من معدل الفائدة.الليس لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة حيث ليس لديها أي ع
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 همية نسبية: األ تعريف) ٨و ( )١( الدولي المحاسبة معيارتعديالت على  
 

جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر حذفها التوفر التعديالت تعريًفا جديًدا للمادة التي تنص على أن "المعلومات 
المالية لألغراض العامة على أساس تلك  للقوائماسيون أو تحريفها أو تعتيمها على القرارات التي يتخذها المستخدمون األس

مالية حول كيان محدد ". توضح التعديالت أن األهمية النسبية ستعتمد على طبيعة أو  معلوماتوالتي توفر " المالية، القوائم
معلومات أمًرا جوهريًا المالية. يعد التحريف في ال القوائمفي سياق  أخرى،سواء بشكل فردي أو مع معلومات  المعلومات،حجم 

إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون. لم يكن لهذه التعديالت أي 
 .على المجموعة المالية الموحدة وليس من المتوقع أن يكون لها أي تأثير مستقبلي القوائمتأثير على 

 
 :٢٠١٨مارس  ٢٩لية الصادر في اإلطار المفاهيمي للتقارير الما

 
تجاوز أي من المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات في أي معيار. الغرض من اإلطار يوال  معياًرا،اإلطار المفاهيمي ليس 

ة ين على تطوير سياسات محاسبيومساعدة المعدّ  المعايير،المفاهيمي هو مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في تطوير 
متسقة في حالة عدم وجود معيار قابل للتطبيق، ومساعدة جميع األطراف على فهم المعايير وتفسيرها. سيؤثر ذلك على 
الكيانات التي طورت سياساتها المحاسبية بناًء على اإلطار المفاهيمي. يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم 

اف باألصول والخصوم ويوضح بعض المفاهيم الهامة. لم يكن لهذه التعديالت أي الجديدة والتعاريف المحدثة ومعايير االعتر
 المالية الموحدة للمجموعة. القوائمتأثير على 

 
 المستجد كورونا، امتيازات اإليجار ذات الصلة بفيروس )١٦تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (

 :)١٩-كوفيد (
 

بشأن محاسبة تعديل عقود  )١٦(إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم توفر التعديالت 
قد يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كان امتياز  عملية،. كوسيلة ١٩-متيازات اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة لوباء كوفيداإليجار إل

 من المؤجر يعد تعديًال لعقد اإليجار.) ١٩-(كوفيد المستجد وناكور فيروساإليجار المرتبط بـ
 

. يُسمح بالتطبيق المبكر. لم يكن لهذا التعديل أي م٢٠٢٠يونيو  ١ينطبق التعديل على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 المالية الموحدة للمجموعة. القوائمتأثير على 

 
 حيز التنفيذ بعدمعايير صادرة ولكنها لم تدخل 

 ٣تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  -الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي ب
مجموعات األعمال  ٣، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية م٢٠٢٠في مايو 

، المالية القوائمعداد وعرض إل المفاهيميطار اإللتعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى تهدف ا . إشارة إلى اإلطار المفاهيمي -
متطلباته  فيتغيير الدون  م٢٠١٨باإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في مارس و،  م١٩٨٩الصادر في عام و

لتجنب إصدار مكاسب أو خسائر  ٣لدولي للتقارير المالية رقم ، كما أضاف المجلس استثناءً لمبدأ االعتراف بالمعيار ابشكل كبير
أو  ٣٧ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  منالتي ستكون  المحتملة لتزاماتلليوم الثاني '' الناشئة عن االلتزامات واال''محتملة 

قرر المجلس توضيح نفس الوقت،  وفي ، إذا تم تكبدها بشكل منفصل. ٢١تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 
طار اإللألصول المحتملة التي لن تتأثر باستبدال اإلشارة إلى  ٣التوجيهات الحالية في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 .المالية القوائمعداد وعرض إل المفاهيمي
 

 وتطبق بأثر مستقبلي. م٢٠٢٢ناير ي ١التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 

 ١٦تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -قبل االستخدام المقصود  المتحصالتالممتلكات واآلالت والمعدات: 
 المقصود،قبل االستخدام  المتحصالت -أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية الممتلكات واآلالت والمعدات  م،٢٠٢٠في مايو 

المنتجة أثناء  البنودمن بيع  متحصالتأي و، الممتلكات واآلالت والمعدات ضمن البندخصم تكلفة  المنشآتعلى  والذي يحظر
اإلدارة. وبدالً  تحددهاضرورية لتكون قادرة على العمل بالطريقة التي ال بحالتها هي والتي يالحالك األصل إلى الموقع إحضار ذل

 األرباح أو الخسائر. قائمةفي  انتاجها، وتكاليف هذه البنودبيع  بمتحصالتتعترف المنشأة  ذلك،من 
 

ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود الممتلكات  م٢٠٢٢يناير  ١التعديل ساري المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 ا تطبق المنشأة التعديل ألول مرة.واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة عندم

 

 على المجموعة.تأثير جوهري  ذوليس من المتوقع أن يكون التعديل  هذا
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 تتمه -معايير صادرة ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد 
 

 ٣٧اسبة الدولي تعديالت على معيار المح -تكاليف إتمام العقد  -العقود المحملة بخسائر
 

لتحديد التكاليف التي يجب  ٣٧، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم م٢٠٢٠في مايو 
 أم خاسرًا. بخسارة محملعلى المنشأة تضمينها عند تقييم ما إذا كان العقد 

 
ن التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد تقديم سلع أو خدمات كًال من ". تتضم المباشرة المتعلقةتطبق التعديالت "نهج التكلفة 

بأنشطة العقد. التكاليف العامة واإلدارية ال تتعلق مباشرة بالعقد ويتم  التكاليف اإلضافية وتوزيع التكاليف المتعلقة مباشرةً 
 استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد.

 

. ستطبق المجموعة هذه التعديالت على م٢٠٢٢يناير  ١رية المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد التعديالت سا
 بعد بجميع التزاماتها في بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها التعديالت ألول مرة. تفيالعقود التي لم 

 
 ٪" إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية١٠الرسوم في "اختبار  -) ٩إلعداد التقارير المالية رقم ( الدوليالمعيار 

 
، أصدر مجلس معايير الدولية إلعداد التقارير الماليةعلى معالجة معايير المعايير  م٢٠٢٠ - م٢٠١٨كجزء من التحسينات السنوية 

تعديل الرسوم التي تتضمنها الشركة عند تقييم . يوضح ال٩المحاسبة الدولية تعديًال على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
. تشمل هذه االصليما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف اختالًفا جوهريًا عن شروط االلتزام المالي 

لمة من قبل ، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستمقترض والمقرضالمدفوعة أو المستلمة بين ال الرسومالرسوم فقط تلك 
 المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر.

تطبق المنشأة التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة إعداد التقارير السنوية التي تطبق 
 .مرة ولالفيها المنشأة التعديل 

 
مع السماح بالتطبيق المبكر. ستطبق المجموعة  م٢٠٢٢يناير  ١عد التعديل ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو ب

التعديالت على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها المنشأة 
 .مرة ألولالتعديل 

 
 عة.تأثير جوهري على المجمو ذوالتعديل ليس من المتوقع أن يكون  هذا

 
 

 السياسات المعتمدة الجديدة
 معامالت الدفع على أساس األسهم 

للشركة مكافآت على شكل دفعات على أساس األسهم ضمن برنامج حوافز الموظفين طويلة  لتنفيذيينا لموظفينا يتلقى
ــولهم على  االجل، ة (معامالت التسوية بأدوات ســهم بالشــركأحيث يقوم الموظفين التنفيذيين بتقديم خدماتهم مقابل حص

حقوق الملكية). يتم قياس تكاليف معامالت الدفع على أساس األسهم بالرجوع الى القيمة العادلة الدوات حقوق الملكية 
ـاس  ــ الممنوحة في تاريخ المنح. تاريخ المنح هو التاريخ الذي تتفق فيه الشــــركة مع الموظف على اتفاقية الدفع على أس

ــروط االتفاقية بين الطرفين. يتم ادراج مصروف الدفع على أساس األسهم هماألس , بحيث يتوفر فهم مشـــترك الحكام وشـ
، خالل الفترة التي يتم فيها استيفاء الخدمة وشــروط األداء (فترة االســتحقاق)، مع تســجيل ضمن بند مصاريف منافع الموظفين

لدفع على ا) ٢أخرى في حقوق الملكية وذلك وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ( المبلغ المقابل ضــمن بند احتياطيات
أساس األسهم. تعكس المصروفات المتراكمة المحققة لمعاماالت تسـوية االسـهم في تاريخ كل تقرير مالي وحتى تاريخ المنح 

هم التي سيتم منحها في النهاية. يمثل المصروف الذي سيتم مدى انتهاء صـالحية فترة المنح وأفضـل تقدير للشركة ولعدد االس
تحميله أو عكسه في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة لفترة مالية الحركة في المصروفات المتراكمة المسجلة في بداية ونهاية 

 تلك الفترة.
 

 
 التقديرات واالفتراضاتو األحكام المحاسبية الهامة -٤

 
المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ يتطلب إعداد القوائم 

اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. ومع ذلك، قد يترتب عن عدم التأكد من 
لى القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر بذلك في المستقبل. هذه االفتراضات والتقديرات إجراء تعديل جوهري ع

تستند هذه التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف وتستخدم لقياس القيم 
مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بصورة  الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى. يتم

مستمرة. يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو في فترة التعديل والفترات 
 المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والفترات المستقبلية.
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 تتمة –واالفتراضات  والتقديراتحكام المحاسبية الهامة األ -٤

 الهامة التالية آثار جوهرية على المبالغ المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة: التقديراتو إن لألحكام

 األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة 

إلنتاجية والقيمة المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة ألغراض حساب االستهالك يتم تقدير األعمار ا
واإلطفاء، على التوالي. يتم إجراء هذه التقديرات بناء على االستخدام المتوقع بالنسبة لألعمار اإلنتاجية. بينما يتم تحديد القيمة 

 ة للمالحظة حيثما كان ذلك متاحا.المتبقية بناء على الخبرة والبيانات القابل

 التغيير في التقديرات المتعلقة بالعمر اإلنتاجي لألصول
تعتقد اإلدارة أنه من المناسب تغيير واألعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات.  بمراجعةالمجموعة  قامت، العامخالل 

 الي:العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمعدات على النحو الت

 الفئة األساسية الفئة الفرعية التقدير السابق معدل معدل التقدير المعدل
 أجهزة الحاسب اآللي خوادم الكمبيوتر سنوات ٣ سنوات ٥
 أجهزة الحاسب اآللي أجهزة مجموعة العمل سنوات ٣ سنوات ٥
 المركبات السيارات سنوات ٤ سنوات ٥

. وقد نتج عن م٢٠٢٠يناير  ١نتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات بأثر مستقبلي اعتباًرا من تم تطبيق التغييرات في األعمار اإل
مليون  ٣٣٫٨٦بمبلغ  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ستهالك للسنة المنتهية في التغييرات في األعمار اإلنتاجية انخفاض صافي مخصص اإل

 وزيادة في صافي ربح السنة بنفس المبلغ. يريال سعود

 المتوقعةمان ئتاإلخسائر 

 حساباتتطبق المجموعة الطريقة المبسطة. لقياس خسائر االئتمان المتوقعة، تم تجميع  العقود، وموجودات مدينونبالنسبة لل
معدالت  احتسابستحقاق. تم اال تاريخعلى خصائص مخاطر االئتمان المشتركة واأليام التي تجاوزت  التجاريين بناءً المدينين 

تم تعديلها لتعكس النتائج المستقبلية المتوقعة والتي تتضمن أيضًا يمن المعلومات التاريخية للمجموعة والخسارة المتوقعة 
شركة االتصاالت السعودية والحكومة والقطاع الخاص  من كلتقدر المجموعة مخصصات  المعلومات التطلعية لالقتصاد الكلي.

بإمكانية تحصيل األرصدة ويتم إجراء هذا التقييم بناًء على المعلومات  بناًء على التقييم الداخلي فيما يتعلق وذلكحدة،  على
، نسبياالهامة  المنفردةتحصيل المبلغ. بالنسبة للمبالغ غير المحتمل  منيتم تقدير المبلغ القابل للتحصيل عندما يصبح  المتاحة.

، موعد استحقاقها عن السداد تأخروالتي  ،نسبيا امةه الغير المنفردةبالنسبة للمبالغ التقدير على أساس فردي.  ايتم إجراء هذ
.مخصص وفًقا لطول فترة التأخيرال تكوينيتم تقييمها بشكل جماعي ويتم 

 المالية غير الموجودات قيمة في نخفاضاإل
 القيمةترداد، وهي القابلة لالس القيمةللنقد  مدرةال الوحدة يحدث االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو

القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد إلى  عملية احتساب . تستندأعلى أيهما الحالية، القيمة أوالعادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد 
والتي تتم على أسس تجارية لموجودات مماثلة أو أسعار سوق يمكن مالحظتها  الملزمة،البيانات المتاحة من معامالت البيع 

. نموذج التدفقات النقدية المخصومة على الحاليةقًصا التكاليف اإلضافية للتخلص من األصل. يستند حساب القيمة قيد نا
التدفقات النقدية مستمدة من الميزانية للسنوات الخمس القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة 

لنقد التي يتم اختبارها. المبلغ القابل لالسترداد ل المدرة وحدةمة التي من شأنها تعزيز أداء البعد أو االستثمارات المستقبلية الها
التدفقات النقدية إلى  باإلضافة وذلكنموذج التدفقات النقدية المخصومة  فيهو األكثر حساسية لمعدل الخصم المستخدم 

.المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء
 المخزونفي قيمة نخفاض اإل

ً قديم المخزون يصبحبالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. وعندما  المخزون يظهر ً أو متقادم ا ، يتم إجراء تقدير لصافي ا
غير  لمخزوناالهامة، يتم إجراء تقدير لكل بند على حده. بالنسبة لبنود  المخزونالقيمة البيعية لها. بالنسبة لكل بند من بنود 

وعمرها  المخزونالهامة بمفردها ولكنها تعتبر قديمة أو متقادمة، فانه يتم تقديرها بشكل جماعي ويجنب مخصص حسب نوع 
أو درجة تقادمها على أساس أسعار البيع التاريخية ناقصا تكاليف البيع المقدرة.

 طويلة األجل المتعلقة بمنافع الموظفينفتراضات اإل
اية الخدمة للموظفين االلتزامات التي سيتم سدادها في المستقبل وتتطلب وضع افتراضات بشأن التزامات تمثل مكافأة نه

البرنامج. يتطلب من اإلدارة إجراء المزيد من االفتراضات المتعلقة بالمتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل الزيادة في الرواتب 
لرعاية الصحية المستقبلية. وبشكل دوري، تقوم إدارة المجموعة بالتشاور ومعدالت الوفيات ومعدل دوران الموظفين وتكاليف ا

مع خبراء اكتواريين خارجيين بخصوص هذه االفتراضات. يمكن أن يكون للتغيرات في االفتراضات األساسية تأثير هام على 
 التزامات المنافع المتوقعة و/أو تكاليف منافع الموظفين المحددة الدورية المتكبدة.
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 تتمة –واالفتراضات  والتقديراتاألحكام المحاسبية الهامة -٤
 

 تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد واإلنهاء 
 

إلى جانب أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد  لإللغاء،غير القابلة التحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها مدة عقد اإليجار 
، أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار، إذا من المؤكد بشكل ممارسته ستمكل معقول أنه بشواإليجار إذا كان من المؤكد 

 معقول عدم ممارسته.
 

لدى المجموعة عدة عقود إيجار تشمل شروط التمديد واإلنهاء. تطبق المجموعة الحكم في تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل 
يد أو إنهاء عقد اإليجار أم ال. أي أنه يأخذ في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي معقول ما إذا كان سيتم ممارسة خيار تجد

أو اإلنهاء. بعد تاريخ البدء، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك  التجديدتخلق حافًزا اقتصاديًا لها لممارسة إما 
يؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار تجديد العقد أو حدث مهم أو تغيير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها و

 إنهائه.
 

 معدل االقتراض اإلضافي لعقود اإليجار
 وبالتالي، فإنها تستخدم معدل االقتراض اإلضافي اإليجار،ال يمكن للمجموعة بسهولة تحديد معدل الفائدة الضمني في اتفاقية 

فائدة الذي يتعين على المجموعة دفعه لالقتراض على مدى فترة مماثلة، وبضمان مماثل، هو معدل ال لتزامات اإليجار.إلقياس 
األموال الالزمة للحصول على أصل بقيمة مماثلة لحق استخدام األصل في بيئة اقتصادية مماثلة. وبالتالي يعكس معدل االقتراض 

يًرا في حالة عدم توفر معدالت ملحوظة، مثل الشركات األمر الذي يتطلب تقد وهو تدفعه،اإلضافي ما يجب على المجموعة أن 
 لتعكس أحكام وشروط عقد اإليجار.  تالتابعة التي ال تدخل في معامالت تمويلية أو عندما تحتاج إلى تعديال

عند مثل أسعار الفائدة في السوق  مالحظتها،باستخدام المدخالت التي يمكن  اإلضافي اإلقتراضتقوم المجموعة بتقدير معدل 
 وهي مطلوبة لعمل تقديرات معينة خاصة بالمنشأة. توفرها،

 المخصصات
على تقديرات وعمليات تقويم للتأكد فيما إذا تم استيفاء معايير اإلثبات، بما في ذلك تعتمد المخصصات بحسب طبيعتها، 

بعد األخذ بعين االعتبار، المشورة  تقديرات للمبالغ المحتمل سدادها. تستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى تقدير التكاليف،
القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة حاليا. كما تتضمن المخصصات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة وتكاليف المغادرة، إن 

علقة وجدت، حكم اإلدارة في تقدير التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة لدفع تكاليف المغادرة األخرى. تتضمن المخصصات المت
  بالمطلوبات غير المؤكدة أفضل تقديرات اإلدارة فيما إذا كان من المحتمل وقوع التدفقات النقدية الصادرة.

 تقدير تكاليف العقود 
بشكل  يمكن تقدير نتائج العقد عندما وذلك التقرير، تاريخ في المشروع إكتمال مرحلة على بناًءا العقود بإيرادات المجموعة تعترف

حتى تاريخه إلى إجمالي تكاليف  المنجز للعمل المتحملة التكاليفإكتمال المشروع بالرجوع إلى النسبة  مراحلفياس  يتمموثوق. 
 مراحل على والمؤثرة لالستراداد ابلةقال والتغييرات المحتملة العقد تكاليفالعقد المقدرة. االفتراضات مطلوبة لتقدير إجمالي 

المشروع والفرق الفنية األخرى. من المحتمل  مهندسييتم إجراء التقديرات بناًءا على الخبرة السابقة ومعرفة  المشروع اكتمال
 .بها المعترف الصلة ذات واألرباح اإليرادات مبلغ على تأثير التقديرات لهذه يكون أن

 
ود بناًء على العمل الذي سيتم تنفيذه بعد فترة ، يتعين على المجموعة تقدير التكاليف إلتمام العقمالي في نهاية كل فترة تقرير

التقرير. يتضمن ذلك تقييًما موضوعيًا لتقدم المشروع وفًقا للجدول الزمني وتقييم العمل الذي سيتم تنفيذه والتكاليف المرتبطة 
وتكاليف المشروع  بتسليم العقد بالكامل إلى العميل. سيؤثر هذا التقدير على إيرادات وتكاليف وأصول والتزامات العقد

المستحقة. يتأثر قياس إيرادات العقد بمجموعة متنوعة من أوجه عدم اليقين (بما في ذلك تقدير التكلفة) التي تعتمد على نتيجة 
األحداث المستقبلية. غالبًا ما تحتاج التقديرات إلى مراجعة عند حدوث األحداث وحل حاالت عدم اليقين. لذلك، فإن مبلغ إيراد 

  .المعترف به قد يزيد أو ينقص من فترة إلى أخرى العقد
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 ، صافياإليرادات -٥
 :المجموعةيرادات  إلفيما يلي تحليالً 

م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ريال سعودي
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٥٬٢٥٧٬٢٩٦٬٣٠٣ ٦٬٨٩١٬٤١٩٬٠٦٣ 
 نوع العمالء

البيع من خالل شركة االتصاالت السعودية والبيع الى العميل 
 ٤٬٤٦٧٬٣١٨٬٤٩٣٣٬١٩٣٬٩٥١٬٥٠٤ ليست العميل النهائي) التصاالت السعوديةا شركةمباشرة (

هي شركة االتصاالت السعودية البيع لشركة االتصاالت السعودية (
 العميل النهائي)

٢٬٠٦٣٬٣٤٤٬٧٩٩ ٢٬٤٢٤٬١٠٠٬٥٧٠ 

٥٬٢٥٧٬٢٩٦٬٣٠٣ ٦٬٨٩١٬٤١٩٬٠٦٣ 
 وقت تسجيل االيرادات

 تحولت إلى العميل: التي اتأو الخدم سلعال
 ٤٬٨٤٤٬٢٣٨٬٢٨٩ ٦٬٢٠٥٬٨٦٧٬٨٢٨ خالل فترة 

 ٤١٣٬٠٥٨٬٠١٤ ٦٨٥٬٥٥١٬٢٣٥ في وقت محدد
٥٬٢٥٧٬٢٩٦٬٣٠٣ ٦٬٨٩١٬٤١٩٬٠٦٣ 

العقود ومخصص خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة باإليرادات المكتسبة من الخدمات المستمرة  تم اإلفصاح عن موجودات
 .١٤في إيضاح 

 مصاريف البيع والتوزيع -٦
 

م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 ريال سعودي

م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 ريال سعودي

 ١١٨٬٦٥٨٬٩٠٥ ١٤١٬٧٠٥٬٥٨٧ تكاليف موظفين ذات الصلة 
 ٣٢٬٤٨٤٬٩٥١ ١٢٬٢٣٤٬٣٤٣ مصاريف تسويق وإعالن

 ١٬٥٢٠٬٧٥٢ ٣٬١٧٨٬٩٦٥ مصاريف تكنولوجيا المعلومات
 ٤٬٠٤٣٬٧٧٢ ١٬٢٢٦٬٥١٥ مصاريف السفر

 ٧٥٥٬٥٥٥ ٣٧٨٬٠٧٢ استهالك واطفاء 
 ١٣١٬٧٠٣ ٣٩٣٬١٨٥ أخرى

١٥٧٬٥٩٥٬٦٣٨ ١٥٩٬١١٦٬٦٦٧ 
المصاريف العمومية واإلدارية  -٧

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 ريال سعودي

م ٢٠١٩ديسمبر ٣١
 ريال سعودي

 ٢٠٠٬٤٤٠٬١٥٨ ٢٠٨٬٤٦٠٬٤١٤  صلةتكاليف موظفين ذات ال
 ٣٧٬٣٨٢٬٣٩٧ ٦٧٬٧٨٧٬٩٠٤ خدمات مهنية 

 ٥٠٬٨٥١٬٤٦٤ ٥٦٬٩٦١٬٦٠٤ استهالك واطفاء
 ٢٩٬٣٦٨٬٦٥٥ ٤٤٬٣٢٦٬٤٧٦ مصاريف تكنولوجيا المعلومات

 )٨٬٧٤٦٬٨٧٥( ٣٠٬١٦٦٬٤٦٠ اإليجار عقود) مخصص مخصص/ (عكس
 ١٠٬٣٢٥٬٥٢٣ ١٤٬٤٦١٬٩٧٨ مصاريف مكتبية

 ١٠٬٩٨٨٬٩٨٣ ١٣٬٣١٣٬٦٤١ الضيافة والمناسبات االجتماعية
 ١٬٥٢٣٬٧٩٢ ١٠٬٥٦٠٬٤٥٩ مصاريف ايجار 

 ١٣٬٦٦٧٬٧٩٠ ٧٬١١٨٬٣٩٥ مصاريف السفر
 ١٬٤٣٨٬٤٢١ ١٬٦٠١٬٠٧٩ خدمات مصاريف

 ٢٬٩٠٥٬٩٠٢ ٤٬٩٧٥٬٨٧١ أخرى
٣٥٠٬١٤٦٬٢١٠ ٤٥٩٬٧٣٤٬٢٨١ 



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

 تتمة - دةالموح المالية القوائم حول إيضاحات
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

٢٨ 

, صافي يرادات األخرىإ/  خسائر)( -٨
م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 سعودي  ريال
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 ريال سعودي
 ٢٬٢٨٣٬٠١٣ ٢٬١٣٣٬٧٦٦ دخل عموالت

-  )٣٬٥١٧٬٩٠٨( )١٨و ٨٫١(ايضاح خسائر انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات
 )٤٠٬١٧١( )٩٥٢٬٧٩٩( اجنبية عمالت خسائر
 )١٠١٬٩١١( ١٬٧٤٠ أخرى

)٢٬١٤٠٬٩٣١ )٢٬٣٣٥٬٢٠١ 

 انخفاض األصول المتعلقة بمكاتب معينة والتي من المخطط إعادتها إلى المؤجر. خسائر المسجلةمثل القيمة ت ٨٫١

 ، صافيالتمويليةاإليرادات (التكاليف) /  -٩
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 ريال سعودي
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 ريال سعودي
 )٢٬٩٥٨٬٢٣٦( )٢٬٥٣٧٬٦٥٢( مطلوبات االيجارتكلفة تمويل على 

 ١٥٬٥٥٥٬٩٦٩ ١٬٦٣٩٬١٤٠ الدخل من ودائع مرابحة ألجل
)١٢٬٥٩٧٬٧٣٣ )٨٩٨٬٥١٢ 

 

 الزكاة -١٠
 

بتاريخ  ١٠٠٥تابعة ومملوكة فعلياً وبالكامل لشركة االتصاالت السعودية ("الشركة األم"). وفقاً للقرار الوزاري رقم  مجموعةال إن
تقوم الشركة األم بتقديم اإلقرارات الزكوية على أساس قوائمها المالية الموحدة  ،)م٢٠٠٧مايو  ١٥هـ (الموافق ١٤٢٨بيع الثاني ر ٢٨

للسنة وقدرها  الزكاةتم تقدير حصة الشركة في وفقاً لذلك.  لتزام الزكويالزكوي الموحد وتسديد اإلوعلى أساس الوعاء 
على أساس الوعاء الزكوي المستقل للشركة وتم  )ريال سعودي ٤٠٬٩٣٣٬٢٧١: م٢٠١٩مبر ديس ٣١(ريال سعودي  ٥١٬٩٧٨٬١١٨

 . الموحدة خراآل الشامل الدخلتحميلها على قائمة الربح أو الخسارة و

ة العامة األمان قبل منوالذي يخضع للمراجعة  م،٢٠٠٩و م٢٠٠٨عامي  عن بالربطلدى الشركة األم اعتراض مفتوح يتعلق  يوجد
جوهرية. قامت الشركة  اتلتزامإدون أي  الربوط هذهتسوية  يتم، وتعتقد الشركة األم أن للجان الضريبية (لجنة االستئناف سابًقا)

 الربوطم تلقت الشركة األ لقد، واخيراتسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل. المن خالل  م٢٠١٨و م٢٠١٤لعامي  الربط بتسويةاألم 
، وتعتقد الربوطالشركة األم على هذه  اعترضت وقد والدخل،من الهيئة العامة للزكاة  م٢٠١٧حتى و م٢٠١٥عوام من األ عن

 إضافية جوهرية. مخصصاتالشركة األم أن نتيجة هذا االعتراض ستكون في صالحها وال يلزم وجود 
 كانت حركة مخصص الزكاة للسنة على النحو التالي:

 م٢٠٢٠ديسمبر ٣١
 ريال سعودي

 م٢٠١٩ديسمبر ٣١
 ريال سعودي

 ٩٩٬٠٥٠٬٥٠٤ ٤٠٬١١٣٬٩٨٤ يناير ١ في كماالرصيد 
 ٤٠٬٩٣٣٬٢٧١ ٥١٬٩٧٨٬١١٨ لسنةلمحّمل ال

 )٩٩٬٨٦٩٬٧٩١( )٣٨٬٩٥١٬١٢٠( دفوع خالل السنةالم
 ٤٠٬١١٣٬٩٨٤ ٥٣٬١٤٠٬٩٨٢ ديسمبر ٣١ في كما الرصيد

 ديةالنقدية وشبه النق -١١
تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق واالستثمارات القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية 

 :يلي اكم تتكونمعروفة وفترة استحقاقها ثالثة أِشهر أو أقل منذ تاريخ ايداعها. النقدية وشبه النقدية 

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 ريال سعودي

 م٢٠١٩يسمبر د ٣١
 ريال سعودي

 ٩٬٩٢٨ ٢٢٬٤٧١ نقد في الصندوق
 ٣٩٬٢٧١٬٠٣٠ ٨٬٤٥١٬١٧٣ لدى البنوكرصدة أ

 ٣٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٩٨٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ودائع مرابحة ألجل (*)
٤١٤٬٢٨٠٬٩٥٨ ٩٩٣٬٤٧٣٬٦٤٤ 

االستحقاق لجميع هذه الودائع  سنويًا. تاريخ %٠٫٤٥إلى  %٠٫٢٥مرابحة لدى بنوك مختلفة وتحمل معدل ربح منال(*) تمثل ودائع 
 يوًما. ٩٠أقل من 



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

 تتمة - دةالموح المالية القوائم حول إيضاحات
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

٢٩ 

المدينون -١٢
 م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١

 ريال سعودي
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 ريال سعودي
جهات ذات الن (من غير المستحق من والتجاري مدينوناجمالي ال

 ٥٣٧٬٥٧٤٬٢٥٧ ٨١٣٬٢٨٥٬١٤٠ عالقة)ال
 )٦٤٬٥٢٤٬١٣٨( )٧٤٬٧٩٦٬٥٤١( ناقصاً: مخصص خسائر ائتمان متوقعة

 ٤٧٣٬٠٥٠٬١١٩ ٧٣٨٬٤٨٨٬٥٩٩ المدينون التجاريونصافي 

 ٢٬٢٠٧٬١٠١٬٣٢٩ ٢٬١٤٦٬١٠٧٬٩٨١ )٣٠عالقة (إيضاح الذات  اتجهالاجمالي المبالغ المستحقة من 
عالقة) الذات  اتجهالناقصاً: مخصص خسائر ائتمان متوقعة (

 )٤٥٬٢٢٣٬٠٧٤( )٨٠٬٨٤٥٬١٢٤( )٣٠(إيضاح 
 ٢٬١٦١٬٨٧٨٬٢٥٥ ٢٬٠٦٥٬٢٦٢٬٨٥٧ عالقةالذات  اتجهالصافي المبالغ المستحقة من 

 ٢٬٦٣٤٬٩٢٨٬٣٧٤ ٢٬٨٠٣٬٧٥١٬٤٥٦ مدينوناجمالي ال

المدينون التجاريون
 .التجاريون المدينوندات تمويلية على يوماً. وال يتم تحميل إيرا ٦٠ئتمان بشأن مبيعات البضائع والخدمات يبلغ متوسط فترة اإل

بتنفيذ إجراءات فحص ائتماني قبل القيام بمنح االئتمان إلى عمالء جدد. ويتم مراجعة هذه اإلجراءات وتحديثها  المجموعةتقوم 
 السنة الماضية. عنعلى أساس مستمر. لم تطرأ أي تغيرات على هذه اإلجراءات 

ا لخصائصهم االئتمانية، التي منها ما إذا كانوا ينتمون إلى القطاع الخاص أم ال، وما إذا يتم تصنيف العمالء إلى مجموعات وفقً 
 .ئتماناإلكانوا جهات سيادية أو غير سيادية. يشترك العمالء المصنفين ضمن فئة معينة في خصائص مماثلة لمخاطر 

. يتم إجراء تقويم التصنيف بفئاتاألفراد فيما يتعلق للشركة/ قتصادية اإلالمجموعة تأخذ بعين االعتبار تماثل الخصائص أن  بما
وموجودات تجاريون  مدينونليس لدى الشركة لعمالء القطاع الخاص للتأكد من وجود انخفاض في القيمة على أساس جماعي. 

 تعاقدية ال يتم االعتراف بمخصص خسارة لها بسبب الضمانات.
المستحق  بإستثناءالتجاريون  المدينون رصيدمن إجمالي  )%١٧: م٢٠١٩ ديسمبر ٣١( ٪١٣ ما نسبته المجموعة مدينونيمثل أحد 

 . عالقةالذات  اتجهالمن 
بتاريخ إعداد القوائم المالية أي مبالغ غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة تم بشأنها تخفيض الجودة االئتمانية منذ وجد يال 

 تاريخ المنح األولي لالئتمان.
 ):عالقةال ذات الجهات (باستثناء مخصص خسائر االئتمان المتوقعة والغرامات المتعلقة بالمدينين التجاريين الحركة في

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 ريال سعودي

 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 ريال سعودي

 ٥٤٬٤١٨٬٦٨٩ ٦٤٬٥٢٤٬١٣٨ يناير ١في  كماالرصيد 
 ١٠٬١٠٥٬٤٤٩ ١٠٬٢٧٢٬٤٠٣ المحمل للسنة 

 ٦٤٬٥٢٤٬١٣٨ ٧٤٬٧٩٦٬٥٤١ ديسمبر ٣١في  كما الرصيد

 :عالقةالذات  الجهاتالمتعلقة بالمبالغ المستحقة من  الغراماتفي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة و الحركة
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 سعودي ريال
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

 سعودي ريال
 ٥٥٬٦٥٤٬١٩٢ ٤٥٬٢٢٣٬٠٧٤ الرصيد االفتتاحي

 )١٠٬٤٣١٬١١٨( ٣٥٬٦٢٢٬٠٥٠محمل / (عكس) للسنة 
 ٤٥٬٢٢٣٬٠٧٤ ٨٠٬٨٤٥٬١٢٤ *)(الختامي الرصيد 

 التجاريون مدينونالمليون ريال سعودي) يتعلق ب ٣٦٫٩٩: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي ( ٤٩٫٨١يشمل المبلغ أعاله  (*)
 ال تعتبر شركة االتصاالت السعودية العميل النهائي. والتي

 ونالتجاري لمدينونتقوم المجموعة بأخذ التغيرات في الجودة االئتمانية ل التجاريون المدينون أرصدةداد عند تحديد إمكانية استر
 بعين االعتبار وذلك اعتباراً من تاريخ المنح األولي لالئتمان حتى نهاية فترة إعداد القوائم المالية. وتعتبر تركزات مخاطر االئتمان

 المنخفضة القيمة. التجاريون مدينونال أرصدةتنوعها. ال تحتفظ المجموعة بأي ضمانات بشأن محدودة نظراً لكبر قاعدة العمالء و



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

 تتمة - دةالموح المالية القوائم حول إيضاحات
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

٣٠ 

 تتمة -المدينون  -١٢

 منخفضة القيمةغير  التجاريون مدينونعمار الأ
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 سعودي ريال
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 سعودي ريال
 غير الحكومية المدينونأرصدة 

 ٧٠٬٢٨٠٬٨٤٥ ١٣٣٬٣٠٦٬٥٧٣ وغير منخفضة القيمة غير متأخرة السداد
 ١٨٬٧٦٢٬٠٩١ ١٢٬٤٧٩٬٧٣٦ أشهر ٣حتى 

 ١٤٬٩٨٦٬٣٤٩ ٦٢٬٩٩٤٬٥٦٠ أشهر ٦إلى  ٤
 ١٬٦٥٧٬٥٠٤ ٥٬٠٤٦٬٠٣٧ أشهر  ١٢إلى  ٧

 ٦٬١٥٤٬٥٣١ ١١٬١٩٢٬٣٠٩ أكثر من سنة
١١١٬٨٤١٬٣٢٠ ٢٢٥٬٠١٩٬٢١٥ 

 الحكومية أرصدة المدينون
 ٢٣٤٬٩١٠٬٧١٧ ٢٦٩٬٩٧٩٬١٢٢ لسداد وغير منخفضة القيمةغير متأخرة ا

 ٢١٬٩١٢٬١٠٥ ٥٣٬٣٣٥٬٦٩٠ أشهر ٣حتى 
 ٤٤٬٦٢٣٬٢٥٥ ٨٠٬٧٠٧٬٠٠٥ أشهر ٦إلى  ٤
 ٣٩٬٩١٧٬٣٥٥ ٧٣٬٦٠٨٬١٠٣ أشهر  ١٢إلى  ٧

 ١٩٬٨٤٥٬٣٦٧ ٣٥٬٨٣٩٬٤٦٤ أكثر من سنة
٣٦١٬٢٠٨٬٧٩٩ ٥١٣٬٤٦٩٬٣٨٤ 

٤٧٣٬٠٥٠٬١١٩ ٧٣٨٬٤٨٨٬٥٩٩ 

 المنخفضة القيمة التجاريون مدينونار الأعم
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 سعودي ريال
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 سعودي ريال
 غير الحكومية أرصدة المدينون

 ١١٬٠٧٠٬٣٣٣ ١١٬٥١١٬٢٩٢ أشهر ٣حتى 
 ٤٬٢٥١٬٧٩٢ ١٠٬٨٦١٬٤٨٤ أشهر ٦إلى  ٤
 ٢٬٨٠٥٬٩٧٣ ٤٬٣٥٩٬٣٩٧ أشهر  ١٢إلى  ٧

 ٢٦٬٤٩٩٬٩٧٢ ٢٨٬٥٤٤٬٢٨٣ أكثر من سنة
٤٤٬٦٢٨٬٠٧٠ ٥٥٬٢٧٦٬٤٥٦ 

 الحكومية أرصدة المدينون
 - ٢٬٣٤٦٬١٨٢ أشهر ٣حتى 

 ١٨٤٬١٩٩ ٦٠٬٠٩٠ أشهر ٦إلى  ٤
 ٨٥٥٬٥٧٢ ١٬٠٧٣٬٩٨٠ أشهر  ١٢إلى  ٧

 ١٨٬٨٥٦٬٢٩٧ ١٦٬٠٣٩٬٨٣٣ أكثر من سنة
١٩٬٨٩٦٬٠٦٨ ١٩٬٥٢٠٬٠٨٥ 

٦٤٬٥٢٤٬١٣٨ ٧٤٬٧٩٦٬٥٤١ 

المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى  المصاريف -١٣

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 سعودي ريال

 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 سعودي ريال

 ٣٢٬٢٧٩٬١٦٩ ٩٦٬٦٦٦٬٧٨٩ )١٣٫١(إيضاح المدينون اآلخرون 
 ٤٢٬٣٦٠٬٠١٩ ٣٨٬٧١٩٬٧٨٧ )١٣٫٢مصاريف مدفوعة مقدماً (إيضاح 

 ٧٩٬٦١٨٬٨٩٢ ١٧٬٦٦٦٬٦٦٢ )١٣٫٣ (إيضاح يالموردين، صافدفعات مقدمة إلى 
 ٢٬٧٤٨٬١٨٣ ٣٬٨٢٦٬٢٨٥ ودائع 

١٥٧٬٠٠٦٬٢٦٣ ١٥٦٬٨٧٩٬٥٢٣ 

مليون ريال سعودي) مستحقة من  ١٩٫١٣: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي ( ٨٠٫٦٦مبلغ  اآلخرون المدينون يشمل ١٣٫١
 الجهات ذات العالقة.

المدفوعة مقدًما المشكوك في تحصيلها  موجوداتعض اليتم عرض المصاريف المدفوعة مقدًما بعد خصم المخصص لب ١٣٫٢
 مليون ريال سعودي). ٢٢٫٦٥م: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي ( ٢٢٫٦٥بمبلغ 
ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي ( ٩٫٣٦عرض الدفعات المقدمة للموردين بعد خصم مخصص السلف القديمة بمبلغ  يتم ١٣٫٣
).يمليون ريال سعود ٩٫٠٩: م٢٠١٩



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

 تتمة - دةالموح المالية القوائم حول إيضاحات
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

٣١ 

موجودات العقود  -١٤
إعداد إلى العمالء كما في تاريخ  فوترتهاتم تخالل السنة ولم  مجموعةال من قبلاألعمال المنفذة قيمة العقود هي  موجودات

 .القوائم المالية
م ريال ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 سعودي
م ريال ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 سعودي
 ١٬١٧٤٬٩٦٧٬٨٤٢  ١٬٥١٠٬٥١٨٬٦٧١ )٣٠ إيضاح( اجمالي موجودات العقود

 )٨٬٥٤٨٬١١٧( )٥٬٩٥٧٬٢٠٥( اإلنخفاضمخصص 
١٬١٦٦٬٤١٩٬٧٢٥ ١٬٥٠٤٬٥٦١٬٤٦٦ 

 ديسمبر كما يلي: ٣١للسنة المنتهية في بموجودات العقود المتعلق  اإلنخفاضكانت حركة مخصص 

م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 ال سعودي ير

 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 ريال سعودي 

 ١٦٬٧٤٨٬٠٧٠ ٨٬٥٤٨٬١١٧ يناير ١كما في  الرصيد
 )٨٬١٩٩٬٩٥٣( (٢٬٥٩٠٬٩١٢) سنة لل اإلنخفاضعكس 
 ٨٬٥٤٨٬١١٧ ٥٬٩٥٧٬٢٠٥ ديسمبر ٣١كما في  الرصيد

 المخزون -١٥
م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 ريال سعودي
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 سعودي ريال
 ٢١٠٬٦٤٤٬٢١١ ١٨٠٬٤٥١٬٣٤٠ مواد ومستلزمات

 المتقادموالحركة  يئبط المخزونمخصص ناقصاً: 
 )١٥٫١ (إيضاح

)٥٩٬٩٨٩٬٧٤٩(  )٦٨٬٠٨٢٬١٨٦( 

١٥٠٬٦٥٤٬٤٦٢ ١١٢٬٣٦٩٬١٥٤ 

مليون ريال سعودي) على  ٧٨١٫٨٥: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي ( ١٬٤٨٣٫٧٥بمبلغ  مخزونقامت المجموعة بتحميل 
 .قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

 كما يلي: مبطيئ الحركة والمتقاد مخزونالكانت الحركة في مخصص  ١٥٫١

 االستثمارات في األسهم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل األخر -١٦

 هاالمعلومات)، والتي تم تأسيس ولوجياتكن خدمات في تعملفي شركة سفاير ( %١المجموعة استثماًرا بنسبة  تمتلك ١٦٫١
 اإلجراءات تزال وال ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في كما التصفية قيد سفاير شركةم. ٢٠١٤في المملكة العربية السعودية في يونيو 

 وتبلغ، %١٠٠ بنسبة ارثماالست لهذا قيمة انخفاض بإثبات المجموعة قامت ذلك، على وبناء. التنفيذ قيد للتصفية القانونية
 مليون ريال سعودي. ١ االستثمار قيمة

ستثمار التجاري المحدودة (تعمل في خدمات الت السعودية لإلتصاستثمار في شركة اإلكإ٪ ٥تمتلك المجموعة  ١٦٫٢
. ةموثوق بصورةالعادلة  تهاتحديد قيم إمكانية لعدم وذلكريال سعودي  ٥٠٬٠٠٠بتكلفة  تسجيلهاتصاالت) والتي تم اإل

لشركة األم بالتكلفة.ا الىستثمار هذا اإل بيعتم ي

م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 سعودي ريال

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 سعودي ريال

 ٢٧٬٨٦٨٬٦٩٨ ٥٩٬٩٨٩٬٧٤٩ يناير ١كما في  الرصيد
 ٣٢٬١٢١٬٠٥١ ٨٬٠٩٢٬٤٣٧ صافي المحمل للسنة

 ٥٩٬٩٨٩٬٧٤٩ ٦٨٬٠٨٢٬١٨٦ ديسمبر ٣١كما في  الرصيد



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

 تتمة - دةالموح المالية القوائم حول إيضاحات
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

٣٢ 

 الموجودات غير الملموسة -١٧

 التكلفة:
 اآللي لحاسب برامج

 ريال سعودي 

األعمال الرأسمالية 
 تحت التنفيذ

 سعودي  ريال
 االجمالي

سعودي  ريال
 ١٥٦٬٥٦٣٬٧٤٥ ٢٣٬٢٠٨٬٣٦٦ ١٣٣٬٣٥٥٬٣٧٩ م ٢٠٢٠يناير  ١كما في 
 ٢٤٬٧٩٧٬١٠٠ ١٣٬٢٣٦٬٣٦٧ ١١٬٥٦٠٬٧٣٣ إضافات

 )١٠٬١١٧٬٦٩٤(-)١٠٬١١٧٬٦٩٤(استبعاد 
-)٣١٬٦٩١٬٦٢٨(٣١٬٦٩١٬٦٢٨تحويل 

 ١٧١٬٢٤٣٬١٥١ ٤٬٧٥٣٬١٠٥ ١٦٦٬٤٩٠٬٠٤٦م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

 طفاء المتراكماإل
 ٥٢٬٨١٣٬٤٧٢ - ٥٢٬٨١٣٬٤٧٢ م٢٠٢٠يناير  ١كما في 

 ٣٠٬٨٩٨٬٣٣٠ - ٣٠٬٨٩٨٬٣٣٠ إطفاء
 )٣٬٩٢٧٬٨١١(-)٣٬٩٢٧٬٨١١( استبعاد 
 ٧٩٬٧٨٣٬٩٩١ - ٧٩٬٧٨٣٬٩٩١ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

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

 :التكلفة
 ٩٦٬١٧١٬٥٦٠ ١٤٬١٤١٬٣٤٩ ٨٢٬٠٣٠٬٢١١  م ٢٠١٩يناير  ١كما في 
 ٧٤٬٤٦٥٬٤٧٦ ٥٦٬٩٣٩٬٩٩٩ ١٧٬٥٢٥٬٤٧٧ اضافات

-)٣٤٬٤٣١٬٣٥٣( ٣٤٬٤٣١٬٣٥٣ تحويل
 )١٤٬٠٧٣٬٢٩١( )١٣٬٤٤١٬٦٢٩( )٦٣١٬٦٦٢( التابعة الشركة اصول استبعاد
 ١٥٦٬٥٦٣٬٧٤٥ ٢٣٬٢٠٨٬٣٦٦ ١٣٣٬٣٥٥٬٣٧٩ م٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

 المتراكم اإلطفاء
 ٣١٬٩٦٧٬٦٢٦ - ٣١٬٩٦٧٬٦٢٦ م٢٠١٩يناير  ١كما في 

 ٢١٬٢٤٣٬٩٥٣ - ٢١٬٢٤٣٬٩٥٣ اطفاء
 )٣٩٨٬١٠٧(-)٣٩٨٬١٠٧( التابعة الشركةاصول  استبعاد
 ٥٢٬٨١٣٬٤٧٢ - ٥٢٬٨١٣٬٤٧٢ م٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

صافي القيمة الدفترية 
 ١٠٣٬٧٥٠٬٢٧٣ ٢٣٬٢٠٨٬٣٦٦ ٨٠٬٥٤١٬٩٠٧ م٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  كما

األخرى كما يلي: الدخل الشامل محمل للسنة في قائمة الربح أو الخسارة وتم توزيع اإلطفاء ال

أصول بيع ل األم للشركةاحدى الشركات التابعة  مع، دخلت المجموعة في اتفاقية م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 
 مليون ريال سعودي. ٦٫١٩ بقيمة الدفترية قيمتهاصافي ب

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 سعودي  ريال

 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 سعودي ريال

 ٩٬٣٨٩٬٥٠٣  ١٣٬٧١٣٬٤٢٢  اإليراداتتكلفة 
 ١٥٬٠٠٠  ١٠٣٬٨٩٠ )٦مصاريف البيع والتوزيع (إيضاح 

 ١١٬٨٣٩٬٤٥٠  ١٧٬٠٨١٬٠١٨ )٧واإلدارية (إيضاح  المصاريف العمومية
٢١٬٢٤٣٬٩٥٣  ٣٠٬٨٩٨٬٣٣٠ 

ا

falqutie
Stamp



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

 تتمة - دةالموح المالية القوائم حول إيضاحات
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

٣٣ 

 معداتالوممتلكات ال -١٨

أجهزة الحاسب 
 اآللي

 ريال سعودي

األثاث والمعدات 
 المكتبية

 ريال سعودي

تحسينات المباني 
 المستأجرة

 ريال سعودي
 سيارات

 ريال سعودي

األعمال الرأسمالية 
 تحت التنفيذ

 ريال سعودي
 جمالياإل

 ريال سعودي
 التكلفة:

 ٣٣٩٬٠١٩٬٨٥٤ ١٣٬٦٦٠٬٩٧٦ ١٬٤٢٢٬٥٠٠  ٥٣٬٤٤٢٬٥٨١ ٥٦٬١٣٤٬٦٢٧ ٢١٤٬٣٥٩٬١٧٠  م ٢٠٢٠يناير  ١في كما  الرصيد
 ٥١١٬٢٠٢٬٨٧٨ ٤٧١٬٦٤٩٬٣٣٥ ٦٨٩٬٥٧٧ ٢٬٨٦٧٬٤٣٥  ١١٬١٤٣٬٠٩١ ٢٤٬٨٥٣٬٤٤٠ إضافات

-)٦٤٬٦٠٥٬٥٩٠(- ٨٬٧٣٧٬٩٦٣ ١٬٣٩٢٬١٦٢  ٥٤٬٤٧٥٬٤٦٥ تحويل
 )٤٢٬٦٨٩٬٢٢٣(-) ١٬٥٢٥٬٩٠١() ٣٬١٣٩٬٠٤٦() ٣٨٬٠٢٤٬٢٧٦( استبعاد

 ٨٠٧٬٥٣٣٬٥٠٩ ٤٢٠٬٧٠٤٬٧٢١ ٢٬١١٢٬٠٧٧ ٦٣٬٥٢٢٬٠٧٨ ٦٥٬٥٣٠٬٨٣٤ ٢٥٥٬٦٦٣٬٧٩٩م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  الرصيد

 واالنخفاضات:ستهالك المتراكم اإل
 ١٧٢٬٣٠٤٬٥٩٤- ٧٢٥٬٤٧٥  ٢١٬٠١١٬١٨٨  ٢٨٬٦١٧٬٥٨٨ ١٢١٬٩٥٠٬٣٤٣ م٢٠٢٠يناير  ١في كما  الرصيد

 ٥٨٬٩١٥٬٠٧٣- ٢٨٤٬٩٧٢ ١٢٬٠٧٠٬٨٥٦  ١٠٬٠٧٠٬٣٦٩  ٣٦٬٤٨٨٬٨٧٦ وانخفاضاالستهالك  مصروف
 )١٧٬٢٤٤٬٩١٠(--) ٤٣٢٬٣٣٩( ) ٨٥٨٬٣١٩( ) ١٥٬٩٥٤٬٢٥٢( استبعاد

 ٢١٣٬٩٧٤٬٧٥٧- ١٬٠١٠٬٤٤٧ ٣٢٬٦٤٩٬٧٠٥ ٣٧٬٨٢٩٬٦٣٨ ١٤٢٬٤٨٤٬٩٦٧ م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  الرصيد

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



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

 تتمة - دةالموح المالية القوائم حول إيضاحات
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

٣٤ 

 
 

 تتمة -الممتلكات والمعدات -١٨
 

  
أجهزة الحاسب 

 اآللي
 ريال سعودي

 
األثاث والمعدات 

 المكتبية
 ريال سعودي

 
تحسينات المباني 

 المستأجرة
  ريال سعودي

 
 سيارات

  ريال سعودي

األعمال الرأسمالية 
 تحت التنفيذ

  ريال سعودي
 جمالياإل

 ريال سعودي
             :التكلفة
 ٢٢٥٬٢٢٤٬٥٩٣  ١٤٬٠٧٧٬٠٦١  ١٬٢٤٥٬٨٢٥  ٤٠٬٣٥٦٬٧٢٨  ٣٧٬٤٦٢٬٠٧٥  ١٣٢٬٠٨٢٬٩٠٤  م ٢٠١٩يناير  ١كما في  الرصيد

 ١٢٥٬٥٧٥٬٢٥٠  ٧٣٬٥٢٥٬١٣٥   -  ٤٬٤٩٣٬٩٠٧  ١٠٬٩٨٠٬١٨٩  ٣٦٬٥٧٦٬٠١٩  إضافات
    -   )٧٣٬٩٤١٬٢٢٠(  ٤٧٧٬٩٠٠  ١١٬٧٩٢٬٤٠١   ١٣٬٩١٩٬٢٦٩  ٤٧٬٧٥١٬٦٥٠  تحويل

 )٣٬٣٢١٬٦٠٣(   -   -    -   )٢٬٩٢١٬٦٧٧(  ) ٣٩٩٬٩٢٦(  استبعاد
 )٨٬٤٥٨٬٣٨٦(  -  )٣٠١٬٢٢٥(  )٣٬٢٠٠٬٤٥٥(  )٣٬٣٠٥٬٢٢٩(  )١٬٦٥١٬٤٧٧(  التابعة الشركة لصوأ استبعاد

 ٣٣٩٬٠١٩٬٨٥٤  ١٣٬٦٦٠٬٩٧٦  ١٬٤٢٢٬٥٠٠  ٥٣٬٤٤٢٬٥٨١  ٥٦٬١٣٤٬٦٢٧  ٢١٤٬٣٥٩٬١٧٠   م٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  الرصيد
             

            :تنخفاضاستهالك المتراكم واإلاإل
 ١٢٣٬٢٢٢٬٥٦٠  -  ٥١٢٬٣٢٧  ١٤٬٥١٩٬٨٨١  ٢٥٬٣٢١٬٤٩٤  ٨٢٬٨٦٨٬٨٥٨  م ٢٠١٩يناير  ١كما في  الرصيد

 ٥٣٬٩٠٦٬٣٩٥  -  ٢٨٧٬٢٧٨  ٧٬٠٥٢٬٢٤٧  ٦٬٧٦٥٬٧٦٢  ٣٩٬٨٠١٬١٠٨  نخفاضاالاالستهالك و مصروف
 )٣٬٢٢٦٬٥٧٦(  -  -  -  )٢٬٨٣٠٬٩٤٦(  )٣٩٥٬٦٣٠(  استبعاد

 )١٬٥٩٧٬٧٨٥(  -  )٧٤٬١٣٠(  )٥٦٠٬٩٤٠(  )٦٣٨٬٧٢٢(  )٣٢٣٬٩٩٣(  ول الشركة التابعةاستبعاد أص
 ١٧٢٬٣٠٤٬٥٩٤  -  ٧٢٥٬٤٧٥  ٢١٬٠١١٬١٨٨  ٢٨٬٦١٧٬٥٨٨  ١٢١٬٩٥٠٬٣٤٣   م٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  الرصيد

             
             صافي القيمة الدفترية 

 ١٦٦٬٧١٥٬٢٦٠  ١٣٬٦٦٠٬٩٧٦  ٦٩٧٬٠٢٥  ٣٢٬٤٣١٬٣٩٣  ٢٧٬٥١٧٬٠٣٩  ٩٢٬٤٠٨٬٨٢٧  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  كما



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

 تتمة -دة الموح المالية القوائم حول إيضاحات
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

٣٥ 

 
 تتمة -الممتلكات والمعدات  -١٨

 على النحو التالي: ةالموحد ىاآلخرالدخل الشامل الربح أو الخسارة و قائمةنخفاض للسنة في االمصروف االستهالك و توزيعتم 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

 سعودي ريال
 م٢٠١٩يسمبر د ٣١ 

 سعودي  ريال
 ٣٠٬٥٣٨٬١٦١  ٣٣٬٢٥٥٬٨١٨ تكلفة المبيعات

 ٧٤٠٬٥٥٥  ٢٧٤٬١٨٢ )٦مصاريف البيع والتوزيع (إيضاح 
 ٢٢٬٦٢٧٬٦٧٩  ٢١٬٨٦٧٬١٦٥ )٧مصاريف عمومية وإدارية(إيضاح

 -  ٣٬٥١٧٬٩٠٨   )٨(إيضاح  والمعدات واآلالت الممتلكات فيانخفاض  خسائر
 ٥٣٬٩٠٦٬٣٩٥  ٥٨٬٩١٥٬٠٧٣ 

 
 بدءحوسبة عن بعد. ومن المتوقع للتمثل بشكل رئيسي بناء مرفق  ،م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١التنفيذ كما في  تحتاألعمال الرأسمالية 

 .م٢٠٢١خالل عام  التشغيل
 

أصول  بيعلل األم للشركةاحدى الشركات التابعة  معدخلت المجموعة في اتفاقية  م،٢٠٢٠ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 
 مليون ريال سعودي. ٢٥٬٤٤ بقيمة الدفترية قيمتهاصافي ب

 
 

 

 األصول استخدام حق -١٩
 

 :، عقود اإليجار١٦بموجب تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  األصول ستخداما حق حركةفيما يلي 
 

 
 ومباني أراضي

 سعودي ريال
 سيارات 

 سعودي ريال
 اإلجمالي 

 سعودي ريال
المعيار الدولي إلعداد التقارير به عند تطبيق  معترف
 ١٦المالية 

 
٧٦٬٤٦٢٬٧٧٢ 

  
١٬٧١٣٬٠٧٦ 

  
٧٨٬١٧٥٬٨٤٨ 

 ١٦٬٢٩٣٬٢٢٩  -  ١٦٬٢٩٣٬٢٢٩ إضافات 
 )١٧٬٠٥٣٬٣٧٦(  )٨٧٠٬٥٣٧(  )١٦٬١٨٢٬٨٣٩( عن السنة مصروف االستهالك

 ٧٧٬٤١٥٬٧٠١  ٨٤٢٬٥٣٩  ٧٦٬٥٧٣٬١٦٢ م ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد كما في 
 ١٣٬٢٨٩٬٣٤١  -  ١٣٬٢٨٩٬٣٤١ إضافات

 )١٨٬٧٧٢٬٣٣١(  )٧٢٨٬٤٢١(  )١٨٬٠٤٣٬٩١٠( مصروف االستهالك عن السنة
 ٧١٬٩٣٢٬٧١١  ١١٤٬١١٨  ٧١٬٨١٨٬٥٩٣ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

 
 : على النحو التالي األصوليتم استهالك حق استخدام 

 
 ةسن ١٥ مؤجرة يضاأر

 سنوات ٤ المباني
 سنوات ٣ سيارات

  
 

 والمبالغ المستحقة الدفع الدائنون -٢٠

 
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 سعودي ريال
 م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

 سعودي ريال
 ٣٦٧٬٢٨٨٬٧٢٣  ٦٥٣٬٠٧٠٬٩٤٤ دائنون تجاريون 

 ٥٧٠٬٠٨١٬٤٥٥  ٤٢٥٬١١٧٬٧٣٩ ع مستحقة يراتكلفة مش
 ٣١٩٬٩٦٤٬٤٥٥  ٤٩٩٬٠٨٢٬٨٧٠ )٢٠٫١(إيضاح مستحقة المصاريف ال

 ١١٥٬٨٥٤٬٥٨١  ٢٣٩٬٦٥٧٬٣٧٦ )٣٠رسوم التوصيل المستحقة (إيضاح 
 ٦٠٬٥٩٢٬٦٦٩  ١١٤٬٩٤٢٬٧٠٦ )٣٠عالقة (إيضاح الذات  اتجهالمبالغ مستحقة الى 

 ٢٢٬٥١٧٬١٧٧  ٤٠٬١٠٤٬٣٩٨ )٢٣اإليجار (إيضاح  عقودمطلوبات 
 ١٬٩٧٥٬٧١٨  ١٬٩٧٧٬٤٣٧ مخصص ضريبة استقطاع

 ١٬٤٥٨٬٢٧٤٬٧٧٨  ١٬٩٧٣٬٩٥٣٬٤٧٠ 

مليون ريال سعودي) مستحقة لشركة االتصاالت  ٤٠٫٧٠: م٢٠١٩مليون ريال سعودي ( ١٠٨٫٠٦تشمل المصاريف المستحقة مبلغ  ٢٠٫١
الفاتورة.  تاريخيوًما من  ٩٠في غضون  التجاريون الدائنون ارصدةالسعودية. يتم عادةً تسوية 



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

 تتمة -دة الموح المالية القوائم حول إيضاحات
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

٣٦ 

 
 اإليرادات المؤجلة -٢١

 
 المذكورة الفوترة شروط حسب المجموعةصادرة إلى العمالء بالزيادة عن قيمة األعمال المنفذة من قبل يمثل هذا البند فواتير 

 إعداد القوائم المالية.تاريخ بكما في  العمالء اتفاقيات في
 

 مطلوبات العقود -٢٢
 

  .وذلك مقابل الفواتير المستقبلية المجموعةالمبالغ المستلمة من عمالء  ودالعق مطلوباتتمثل 
 

 عقود اإليجار مطلوبات -٢٣
 

 
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 سعودي  ريال
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

 سعودي ريال
 -  ٧٦٬٦٧٤٬٥٠٥ افتتاحي رصيد

  ٧٢٬٦٢١٬٠٤٧     -               ١٦معترف به عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  ١٣٬٦٧٣٬٦٤٥      ١٢٬٩٣٣٬٩٨٧ صافي يجار،اإل عقود لمطلوبات اضافة

  ٢٬٩٥٨٬٢٣٦        ٢٬٥٣٧٬٦٥٢  يةتمويل تكاليف
 )١٢٬٥٧٨٬٤٢٣(   )٣٬٨٧٠٬٨٥٣( مدفوعات

 ٧٦٬٦٧٤٬٥٠٥  ٨٨٬٢٧٥٬٢٩١ ديسمبر ٣١المخصومة كما في  المطلوباتإجمالي 
 

 م.٢٠٢٠ديسمبر  ٣١فيما يلي تحليل استحقاق التدفقات النقدية غير المخصومة المتعلقة بمدفوعات اإليجارات في 
 

 تحليل االستحقاق للتدفقات النقدية غير المخصومة
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 سعودي  ريال
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

 سعودي ريال
 ٢٧٬٢٠١٬١٧٤  ٤٠٬٢٧٩٬٢٤٥ سنة من اقل
 ٥٩٬٤٩٣٬٧٦٢  ٥١٬١٨٧٬٥٣١ سنة من أكثر

 ٨٦٬٦٩٤٬٩٣٦  ٩١٬٤٦٦٬٧٧٦ ديسمبر ٣١غير المخصومة كما في  المطلوباتإجمالي 
 

 .دةالمركز المالي الموح قائمةفي  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١اإليجار المخصومة كما في عقود  مطلوباتفيما يلي عرض 
 

 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 سعودي  ريال
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

 سعودي ريال
 ٢٢٬٥١٧٬١٧٧  ٤٠٬١٠٤٬٣٩٨ مبالغ مستحقة الدفع)ال(شامل الدائنون و المتداول الجزء
 ٥٤٬١٥٧٬٣٢٨  ٤٨٬١٧٠٬٨٩٣ اولالمتد غير الجزء

 ٧٦٬٦٧٤٬٥٠٥  ٨٨٬٢٧٥٬٢٩١ اإلجمالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 تتمة -دة الموح المالية القوائم حول إيضاحات
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

٣٧ 

 
 مكافأة نهاية الخدمة -٢٤

 

 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 سعودي  ريال
 م٢٠١٩ ديسمبر ٣١ 

 سعودي ريال
 ١٨٩٬١٣٨٬٦٥٢  ٢٩٤٬٧٧٦٬٧٦١ المنافع المحددةلتزام إ

فع) لموظفيها، مع األخذ بعين االعتبار نظام العمل في المملكة العربية منا خطةتقوم المجموعة بمنح مكافأة نهاية الخدمة (
بدالتهم وسنوات السعودية. وتمثل المنافع المقدمة بموجب هذا البرنامج مبلغا مقطوعا على أساس آخر راتب للموظفين و

 بتاريخ تركهم العمل. خدمتهم المتراكمة
لحالية لي الموحدة بشأن برنامج المنافع المحددة لنهاية الخدمة يمثل القيمة االمنافع المثبت في قائمة المركز المالتزام إإن 
 بتاريخ إعداد القوائم المالية.المنافع المحددة لتزام إل

الوحدة المتوقعة. يتم ئتمان إالتزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مؤهلين باستخدام طريقة حتساب إيتم 
أسعار العمولة ستخدام إبالمنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة لتزام إلية تحديد القيمة الحال

لسندات الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة التي ستدفع بها المنافع، وتكون لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات 
اإلشارة إلى إصدار الحكومة  يجدر، ة التي تفرضها سندات الشركات المحليةنظًرا لنقص السيولة وقيود السوق العميقوالعالقة. 

 السعودية ألسعار السندات المقومة بالدوالر األمريكي. 
الدخل الشامل يتم إثبات المكاسب والخسائر االكتوارية الناتجة عن إعادة قياس التزام المنافع المحددة، إن وجدت، وتدرج ضمن 

 والدخل الشامل اآلخر الموحدة وفي قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. ةألخرى الموحدة في قائمة الربح أو الخسارا
 يوضح الجدول التالي الحركة في التزام المنافع المحددة

 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 سعودي ريال
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

 سعودي ريال
 ١٢٥٬٧٥٤٬٠٩٢  ١٨٩٬١٣٨٬٦٥٢ يناير ١ في كما

 ٧٠٬٦٦٢٬٥٦٠  ٨٣٬٨٨٢٬٦٥٤ تكلفة الخدمة المتوقعة 
 ٥٬٩٦١٬٠٠٠  ٦٬٢٥٠٬٠٠٠ يةتكاليف تمويل

 ٧٦٬٦٢٣٬٥٦٠  ٩٠٬١٣٢٬٦٥٤ المثبت في الربح أو الخسارةمنافع الموظفين  مصروفجمالي إ
 ٢٬٣٧٨٬٠٠٠  ٣٥٬٢٧١٬٢٨٥ المثبتة في الدخل الشامل اآلخر رالخسائ

 )١٥٬٦١٧٬٠٠٠(  )١٩٬٧٦٥٬٨٣٠( مدفوعات
 ١٨٩٬١٣٨٬٦٥٢  ٢٩٤٬٧٧٦٬٧٦١ ديسمبر ٣١ في كما

 
 االكتوارية الهامةفتراضات اإل

 

 ستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة.وتم إجراءه بإ تم إجراء أحدث تقويم اكتواري من قبل لوكس أكشواريز آند كونسالتنس
  :اريفيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في التقويم االكتو

 
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

 ٪١٥  ٪١٥ معدل االنخفاض 
 ٪٥٫٦  ٪٤٫٥ معدل زيادة الرواتب 

 ٪٣٬٤٥  ٪٢٫٦٥ معدل الخصم
 ٦٥  ٦٥ سن التقاعد

 
 تحليل الحساسية

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

 م:٢٠٢٠ديسمبر  ٣١قيمة االفتراضات األساسية كما في 
 األثر على التزام المنافع المحددة      

التغير في   
 القيمة األساسية  االفتراضات

 الزيادة في االفتراضات  سعودي ريال
  سعودي ريال

النقص في 
 االفتراضات

 سعودي ريال
 ٣٢٩٬٥٥٣٬٠٠٠  ٢٦٥٬٣٣٥٬٠٠٠  ٢٩٤٬٧٧٦٬٧٦١  %١  معدل الخصم

 ٣٢٤٬٥٨٢٬٠٠٠  ٢٧٠٬٠٧٢٬٠٠٠  ٢٩٤٬٧٧٦٬٧٦١  %٢٠  معدل االنخفاض 
 ٢٦٥٬٥٥٨٬٠٠٠  ٣٢٨٬٥٣٣٬٠٠٠  ٢٩٤٬٧٧٦٬٧٦١  %١  معدل زيادة الرواتب

 
 .سعودي) مليون ريال ١٬٢٤٥: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي ( ١٬٥٧٩ بمبلغموظفين  تكاليفتشمل تكلفة اإليرادات 

 



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

 تتمة -دة الموح المالية القوائم حول إيضاحات
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

٣٨ 

 
 رباحاأل اتتوزيعالمال ورأس  -٢٥

 
 رأس المال ١-٢٥

 
ـ (الموافق ١٤٤٢صفر  ١٢تاريخ  فيجتماعهم المنعقد إالشركة في  اقرر مساهمو ،م٢٠٢٠خالل عام  ) زيادة رأس م٢٠٢٠سبتمبر  ٢٩ه

ريال سعودي لكل سهم)  ١٠بقيمة  سهم ١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ريال سعودي (مقسم إلى  ١،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ريال سعودي إلى  ١٠٠،٠٠٠مال الشركة من 
وتغيير الهيكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. تم االنتهاء من اإلجراءات 

 ٨القانونية الخاصة بزيادة رأس المال وتغيير الهيكل القانوني بما في ذلك موافقة وزارة التجارة التي تم الحصول عليها بتاريخ 
ـ (الموافق ١٤٤٢ادى األولى جم ـ (الموافق ١٤٤٢ جمادى األولى ١٦) وإصدار القرار الوزاري في م٢٠٢٠ديسمبر  ٢٣ه  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ه
 م).

 

 األرباح اتتوزيع ٢-٢٥
تاريخ المنعقد ب جتماعاإلمجلس اإلدارة في  أوصى م.٢٠٢٠ ديسبمر ٣١ في المنتهية السنة في لألرباحعن توزيعات  اإلعالن يتم لم
ريال  ٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ريال سعودي للسهم الواحد بإجمالي  ٨٠توزيع أرباح قدرها  عن) م٢٠١٩يوليو  ١٨هـ (الموافق ١٤٤٠ذو القعدة  ١٥

 سعودي.
 

 يحتياطي النظاماإل -٢٦
اطي ٪ من دخل السنة إلى االحتي١٠، يجب على الشركة أن تحول لشركةل األساس النظاموطبقاً لنظام الشركات السعودي 

من  %٣٠حتياطي جموع اإل، يجوز للشركة التوقف عن اجراء هذه التحويالت عندما يبلغ مللشركة األساس للنظامالنظامي. وطبقاً 
 . إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.رأس المال

 
 ربحية السهم     -٢٧

 
األسهم للشركة على المتوسط المرجح لعدد  ميمساه إلى العائديتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة صافي ربح الفترة 

 يلي:  م٢٠٢٠ا ديسمبر كم ٣١المنتهية في  للسنة
 

 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 
 ٣٩٣٬٨٢٥٬٤٩٤  ٧٠١٬٧٩٥٬٥٠٤ "سعودي"ريال صافي ربح الفترة 

 السهم  يةالمتوسط المرجح لعدد األسهم لربح
 (معّدله) ةضمخفّ الو ةاألساسي

 
١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ 

 
١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ 

 ٣٫٢٨  ٥٫٨٥ "سعودي"ريال  للسهم الواحد والمخفضة ةساسياأل الربحية
 

 ة تساوي ربحية السهم األساسية.ضخفّ وبالتالي فإن ربحية السهم الم محتملة، ضةمخفّ ليس لدى المجموعة أسهم 
 
 
 



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

 تتمة -دة الموح المالية القوائم حول إيضاحات
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

٣٩ 

 
 األدوات المالية -٢٨

 
 فئات األدوات المالية

ترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، باإلضافة إلى التسلسل الهرمي يوضح الجدول أدناه القيمة الدف
 لمستويات القيمة العادلة: 

 /موجوداتتصنيف ال م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 المالية المطلوبات

 لقيمةا ىمستو  القيمة الدفترية 
 العادلة

      الموجودات المالية
 ال ينطبق   ٩٩٣٬٤٧٣٬٦٤٤  هالكتكلفة االست نقدية وشبه نقدية

مدينون و العقود موجوداتمدينون و
 ال ينطبق   ٤٬٤٠٨٬٨٠٥٬٩٩٦  تكلفة االستهالك آخرون

استثمارات في حقوق الملكية بالقيمة 
 العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

القيمة العادلة من 
 المستوى الثالث  -  خالل الدخل الشامل

      المطلوبات المالية      
 ال ينطبق  ٢٬٠٢٢٬١٢٤٬٣٦٣  تكلفة االستهالك الدفع مستحقة ومبالغ تجاريون دائنون

 
 /موجوداتتصنيف ال م٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 المالية المطلوبات
 لقيمةا ىمستو  القيمة الدفترية 

 العادلة
      الموجودات المالية
 ال ينطبق   ٤١٤٬٢٨٠٬٩٥٨  تكلفة االستهالك نقدية وشبه نقدية

مدينون و العقود موجوداتمدينون و
 آخرون

 ال ينطبق   ٣٬٨٣٦٬٧٢٨٬٦٠٣  تكلفة االستهالك
استثمارات في حقوق الملكية بالقيمة 

 العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
القيمة العادلة من خالل 

   لشاملالدخل ا
- 

  
 المستوى الثالث

      المطلوبات المالية      
 ال ينطبق  ١٬٥١٢٬٤٣٢٬١٠٦  تكلفة االستهالك الدفع مستحقة ومبالغ تجاريون دائنون

 
القوائم المالية لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد  المجموعةالحد األقصى لتعرض  والنقدية وشبه النقدية مدينونال أرصدةتمثل 
 .دةالموح

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية

تقارب قيمتها العادلة باستثناء الموحدة أن القيمة الدفترية لألدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي  راءالمد كباريرى 
 والتي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة على نحو دقيق. اآلخر الشامل الدخل خالل منستثمارات اإل
 

 رأسماليةوال المخاطر الماليةإدارة  -٢٩
 

 مخاطر السوق
 

 تغيرات في هذه الظروف عن السنة السابقة. تطرأ أي. لم السنةلمخاطر السوق خالل  المجموعةلم تتعرض 
 

 إدارة مخاطر العمالت األجنبية
 

المالية تعرضت بشأنها أي موجودات أو مطلوبات نقدية مسجلة بعملة أجنبية بتاريخ إعداد القوائم  المجموعةلم يكن لدى 
 لتقلبات هامة في أسعار صرف العمالت األجنبية. عليه، لم يتم عرض تحليل الحساسية بشأن العمالت األجنبية.

 
 
 
 
 
 
 



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

 تتمة -دة الموح المالية القوائم حول إيضاحات
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

٤٠ 

 
 تتمة - والرأسماليةإدارة المخاطر المالية  -٢٩

 
 إدارة مخاطر معدل الربح والسيولة

 
ى عاتق مجلس اإلدارة الذي وضع إطارا مناسبا إلدارة مخاطر السيولة وذلك تقع المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة عل

بإدارة مخاطر السيولة  المجموعة. تقوم المجموعةإلدارة متطلبات إدارة السيولة والتمويل الطويل األجل والقصير األجل الخاصة ب
فقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر، من خالل االحتفاظ باحتياطيات وتسهيالت بنكية كافية، ومن خالل مراقبة التد

 ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية. 
 

القوائم لتغيرات في معدالت الربح بتاريخ إعداد  المجموعةلم تتعرض  لم يطرأ أي تغير في هذه االستراتيجية عن السنة السابقة.
 معدل الربح.المتعلق بحساسية لاتحليل  عرض، لم يتم عليه. الموحدةالمالية 

 
متفق السداد المطلوباتها المالية غير المشتقة مع فترات بشأن  للمجموعةستحقاق التعاقدي المتبقي توضح الجداول التالية اال

يتعين  قدعليها. تم إعداد هذه الجداول بناًء على التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية استنادا إلى أقرب تاريخ 
 . تتضمن الجداول كال من الربح والتدفقات النقدية الرئيسية:السداد فيه المجموعةعلى 

 

 

 
 إدارة مخاطر االئتمان

 
المدينة القائمة.  االرصدهل وضع حدود ائتمانية ومراقبة تدار مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء اآلخرين من قبل المجموعة من خال

لمدينة وهي واثقة من أنه سيتم استردادها بالكامل. ا رصدهال تعتقد اإلدارة أن هناك أي مخاطر ائتمانية كبيرة مرتبطة بهذه اال
أيًضا خدمات للحكومة. تم وتقدم  )،الشركة األم( تجري المجموعة حاليًا معظم معامالتها مع شركة االتصاالت السعودية

وبالتالي تعتبر مخاطر االئتمان منخفضة. ال  مرتفع،االعتراف بأن شركة االتصاالت السعودية والحكومة تتمتعان بتصنيف ائتماني 
 المدينة األخرى رصدةإال في حالة وجود نزاعات. يتم مراقبة األ المدينة، رصدهفي السداد من هذه اال تعثرتتوقع المجموعة أي 
 على أساس مستمر.

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية للمجموعة إذا أخفق عميل أو طرف مناظر ألداة مالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، 
 وينشأ بشكل أساسي من مستحقات المجموعة من العمالء.

 
تفظ المجموعة بأي ضمانات أو أي تعزيزات ائتمانية أخرى تمثل القيم الدفترية لألصول المالية الحد األقصى لمخاطر االئتمان. ال تح

 .المالية بموجوداتهالتغطية مخاطر االئتمان المرتبطة 
 

 قعولمتا التحصيل یلإ داً ستناا ،باً ولطم كلذ يكون مادعن ودلعقا وداتجومو التجاريون نوالمدين قيمة ضنخفاا صمخص ءنشاإ يتم
 ءلعمالامن  المتوقعة للمدينين التجاريينئتمان اإلخسارة  سایلق مخصصة فةوصفم عةولمجما دمتستخ. التجاريين للمدينين
 .الخاصين

 

" / "معدل التدفق" استناًدا إلى احتمال وجود مستحق يتقدم خالل التكورتُحسب معدالت الفقد باستخدام طريقة "معدل 
دفق بشكل منفصل في مختلف القطاعات على / الت التكورإلى الشطب. يتم احتساب معدالت  التأخرالمراحل المتعاقبة من 

 أساس خصائص مخاطر االئتمان المشتركة.

  
 
 

 معدل الربح%

  
 

 خالل سنة واحدة
 سعودي ريال

  
 سنه من أكثر

 واحدة
 سعودي ريال

  
 

 اإلجمالي
 سعودي ريال

        م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 ١٬٩٣٣٬٨٤٩٬٠٧٢  -  ١٬٩٣٣٬٨٤٩٬٠٧٢  ربحبدون  دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
 بحقااليجار ذات عالقة  التزامات

 ١٬٤٦٦٬٧٧٦  ٥١٬١٨٧٬٥٣١  ٤٠٬٢٧٩٬٢٤٥  ١٫٨٦% الى ١٫٥٧ األصول إستخدام

  معدل الربح % 
 خالل سنة واحدة

  سعودي ريال

 سنه من أكثر
 واحدة

  سعودي ريال
 اإلجمالي

 سعودي ريال
        م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 ١٬٤٣٥٬٧٥٧٬٦٠١  -  ١٬٤٣٥٬٧٥٧٬٦٠١  بدون ربح نون ومبالغ مستحقة الدفعدائ
 حقبااليجار ذات عالقة  التزامات

 ٨٦٬٦٩٤٬٩٣٦  ٥٩٬٤٩٣٬٧٦٢  ٢٧٬٢٠١٬١٧٤  ٣٫٩٢%الى  ٣٫٥٣  سخدام األصولا



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

 تتمة -دة الموح المالية القوائم حول إيضاحات
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

٤١ 

 
 تتمة - والرأسماليةإدارة المخاطر المالية  -٢٩

 
 تتمة -إدارة مخاطر االئتمان 

 
العقود  موجوداتوللمدينين التجاريين خسارة االئتمان المتوقعة يوفر الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان و

 :م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  الخاص القطاع عمالءمن 

 
 إدارة رأس المال 

 
في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية، مع زيادة العوائد تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها للتأكد من أنها ستكون قادرة على االستمرار 

ألصحاب المصالح إلى أقصى حد من خالل االستفادة المثلى من رصيد الدين وحقوق الملكية. لم يطرأ أي تغيير في االستراتيجية 
 العامة للشركة عن السنة السابقة.

النظامي واألرباح االحتياطي ،اآلخر االحتياطي ،س المالال المجموعة من حقوق الملكية التي تتكون من رأم يتكون هيكل رأس
 المبقاة.

 
 العالقة الجهات ذاتالخاصة بمعلومات ال -٣٠

 

 االتصاالت شركة لتأثير تخضع أو مباشرة غير أو مباشرة لسيطرة تخضع تيمن الشركة األم، والشركات ال تمثل الجهات ذات العالقة
يوجد للمجموعة معامالت مختلفة مع الجهات . كبار موظفي اإلدارةو اإلدارة مجلس ضاءأع وكذلك")، األم("الشركة  السعودية

ذات العالقة خالل دورة أعمالها العادية. تتم المعامالت مع الجهات ذات العالقة وفقاً للشروط واألحكام المعتمدة من إدارة 
 المجموعة أو مجلس اإلدارة.

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

 :العالقةذات الجهات المعامالت التالية مع بإجراء  المجموعة قامت، السنةخالل 

 

 ٢٫١: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ريال سعودي ( يارمل ٢٫٩لها مبلغ وشركاتها التابعة تتضمن مبيعات السلع والخدمات للشركة األم و )أ(
 الشركة األم العميل النهائي. تعدمليار ريال سعودي) والتي ال 

 
 ى بعض المشاريع التي يتم تنفيذها من خالل الشركة األم.خصًما عل المبالغ هذهمثل ت )ب(
 
 
 

 م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١
لقيمة ا إجمالي
  العادلة

متوسط معدل 
 مخصص الخسارة   الخسارة المرجح

 ٥٬٩٥٧٬١٦٦  %٥٫٢١  ١١٤٬٣٤٢٬٠٦٩ مفوترة غير
 ١١٬٥١١٬٢١٦  %٧٫١١  ١٦١٬٩٠٧٬٩٧٣ يوم ٩٠-٠

 ١٠٬٨٦٠٬٥٤٤  %١٤٫٣٣  ٧٥٬٨٠٢٬٠٠٧ يوم ١٨٠-٩١
 ١٬٣٠٣٬٣٠٤  %٢٨٫٢٩  ٤٬٦٠٦٬٤٥٥ يوم ٢٧٠-١٨١

 ٣٬٠٥٦٬٠٩٣  %٤٤٫٤٢  ٦٬٨٧٩٬٧٣٤ يوم ٣٦٥-٢٧١
 ٩٬٩٦٠٬٥٩٢  %٤٤٫٤٢  ٢٢٬٤٢٢٬٨٢٠ أكثر من سنة

 ٤٢٬٦٤٨٬٩١٥  %١١٫٠٥  ٣٨٥٬٩٦١٬٠٥٨ 

 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 سعودي ريال
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

 سعودي ريال
 ٤٬١٧٤٬٥٦٠٬٦٤٨  ٥٬٣١٣٬٩١٩٬٤٦٩ (أ) )التابعة شركاتهاو األم(الشركة بيع بضاعة وخدمات إلى 

 ١٨٦٬٦٦٠٬٩٢١  ٢٥٢٬٠٧٧٬٧٦٠ )األم الشركة(مشتريات 
 -  ١٩٩٬٠٧١٬٥٣٤ (ب) معيّنة مشاريع على خصم

 بيع األصول غير الملموسة والممتلكات والمعدات 
 )عالقة ذات أخرى جهات) (١٨و ١٧(إيضاح 

 
٣١٬٦٢٧٬٢٥٩ 

 
- 

 -  ٢١٦٬٠١٦ الشركة األم محملة منيلة األجل يف الحوافز طورومص



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

 تتمة -دة الموح المالية القوائم حول إيضاحات
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

٤٢ 

 
 تتمة -المعلومات الخاصة بالجهات ذات العالقة  -٣٠

 

 :إعداد القوائم الماليةتاريخ  في عالقةال ذات الجهاتلدى قائمة األرصدة التالية كانت 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

 ريال سعودي 
 م٢٠١٩ ديسمبر ٣١ 

 سعودي ريال
 ٢٬٢٠٧٬١٠١٬٣٢٩  ٢٬١٤٦٬١٠٧٬٩٨١ )١٢(إيضاح : إجمالي المدينون

 ٧٥٤٬٢٧١٬٠١٥  ٩٤٩٬٤٢٢٬١٧٩ موجودات العقود
إيضاح ( مبالغ مستحقة من الجهات ذات العالقةاألخرى:  الموجودات

١٣( 
 

٨٠٬٦٦١٬٦٩٣ 
  

١٩٬١٣٣٬٨٤٣  
 )١٬٣٣٠٬٣٣٤٬٨٦١(  )١٬٦٠٦٬١٣٧٬٣٧١( يرادات المؤجلةاإل

 )٦٠٬٥٩٢٬٦٦٩(  )١١٤٬٩٤٢٬٧٠٦( )٢٠عالقة (إيضاح الذات  الجهاتإلى  مبالغ مستحقة
 )١١٥٬٨٥٤٬٥٨١(  )٢٣٩٬٦٥٧٬٣٧٦( )٢٠(إيضاح  ل المستحقةيرسوم التوص

 )٤٠٤٬١٥٥٬٤٤٥(  )٢٦٠٬٤٥٧٬٤٨٥( مطلوبات العقود
 )٤٠٬٧٠٤٬٧٠١(   )١٠٨٬٠٥٨٬٨٨٢( )٢٠(إيضاح  المصاريف المستحقة

 
رصيد مستحق الدفع. لم يتم إعطاء أي ضمانات أو  قاصة منغير مضمونة ويتم تسويتها نقًدا أو م دينون القائمةالملمبالغ 

 استالمها.
 

 :عالقةالذات  الجهاتالتي لم تنخفض قيمتها المستحقة من أعمار المبالغ 
 

 متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها 
 

 اإلجمالي
 سعودي ريال

 غير متأخرة السداد
منخفضة  وغير

 القيمة
 سعودي ريال

 أشهر ٣حتى 
 سعودي ريال

 أشهر ٦إلى  ٤
  سعودي ريال

 شهر ١٢-٧
 سعودي ريال

 أكثر من سنة 
 سعودي ريال

ديسمبر  ٣١       
 ٤٬٢١٤٬٠٨٩ ٢٩٨٬٤٧٤٬٩٨٧ ٣٧٩٬٩٠٦٬١٠٦ ٤٥٠٬٥٢٠٬٢٥٣ ٩٣٢٬١٤٧٬٤٢٢ ٢٬٠٦٥٬٢٦٢٬٨٥٧ م٢٠٢٠

ديسمبر  ٣١
 ٥٬٩٤١٬٦٠٠ ١١٠٬٤٨٢٬٨٠٤ ٢١٣٬٧٠٦٬٩٧١ ٥٤٠٬٢٦٤٬٨٩٦ ١٬٢٩١٬٤٦٣٬٧٢٨ ٢٬١٦١٬٨٥٩٬٩٩٩ م٢٠١٩

 
 

 تم دفع التعويضات التالية لكبار موظفي اإلدارة خالل العام:

 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 سعودي ريال
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

 سعودي ريال
 ٣٢٬٨٣٠٬٧٤٧  ٣٤٬٩١١٬٢٠٩ الموظفينمنافع 

 
 السنوية لكبار موظفي اإلدارة: اتبمكافآت نهاية الخدمة ومخصص اإلجازكانت المبالغ التالية مستحقة الدفع فيما يتعلق 

 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 سعودي ريال
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

 سعودي ريال
 ٣٬١٦١٬١٤٠  ٥٬٥٧٨٬٩٩٥ السنوية اتنهاية الخدمة واإلجاز مكافأة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 تتمة -دة الموح المالية القوائم حول إيضاحات
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

٤٣ 

 القطاعية المعلومات -١٣
المعيار  ويتطلب). ٨( لية للمجموعة المبينة أدناه وفًقا للمعيار الدولي للتقارير الماليةإن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغي

) تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل صانع القرار ٨الدولي للتقارير المالية (
 لقطاعات وتقييم أدائها.التشغيلي الرئيسي للمجموعة وتستخدم لتخصيص الموارد ل

 ،دخلهاكما هو مذكور أدناه. تتعلق غالبية إيرادات المجموعة تصاالت واإلتعمل المجموعة في خدمات تكنولوجيا المعلومات 
إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي نتظام إبوموجوداتها بعملياتها داخل المملكة. قطاعات التشغيل التي يتم رفع التقارير عنها 

 :يليوتفاصيلها كما  تشغيلي على أساس اإليراداتالجموعة هي مصادر اإليرادات والموارد الموزعة على القطاع للم

 وتمكن العمالء من عمالأللهذه الخدمات المتطلبات األساسية  تعد: خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية ،
تصال باإلنترنت. (بما في واإل ،البرامجاألجهزة / ،مع األنظمةتكنولوجيا المعلومات لاألساسية متطلبات الالحصول على 
 .تصاالت واإلنترنت)اإل وخدمات األنظمةذلك: تكامل 

 وتساعد العمالء في إدارة  ات: تعتبر هذه الخدمات بمثابة إضافخدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة
 .االستعانة بمصادر خارجية والخدمات المدارة) خدماتذلك: عملياتهم وتحسين التكلفة اإلجمالية، (بما في 

  تحسين وتوسيع نطاق عروضهم (بما في ذلك: لالخدمات الرقمية: هي خدمات رقمية متقدمة يستخدمها العمالء
 السحابة واألمن السيبراني والخدمات الرقمية). خدمات

فإن تسوية إيرادات  عليه،). وصفر: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١( م٢٠٢٠ر ديسمب ٣١ال توجد إيرادات بين القطاعات للسنة المنتهية في 
 .أهميةذات  دال تعالقطاعات مع إجمالي اإليرادات 

م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 سعودي ريال

 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 سعودي ريال

 ٢٬٩٦٠٬١٤٨٬٥٩٦ ٣٬٧٤٣٬٥٧١٬٨٠١ تصاالت وتقنية المعلومات األساسيةخدمات اإل
 ١٬١٥٥٬٢٨٦٬٣١١ ١٬٦٣٠٬٠٢٤٬٥٨٨ ومات والخدمات التشغيلية المدارةخدمات تقنية المعل

 ١٬١٤١٬٨٦١٬٣٩٦ ١٬٥١٧٬٨٢٢٬٦٧٤ الخدمات الرقمية
 ٥٬٢٥٧٬٢٩٦٬٣٠٣ ٦٬٨٩١٬٤١٩٬٠٦٣  جمالي اإليراداتإ
 )٤٬٤١٠٬٠٥١٬٦٩٩( )٥٬٤٦٩٬٤٤٧٬١٢٠( تكلفة اإليرادات جماليإ
 )٤٩٩٬٢١٦٬٢٢٥( )٦٦٤٬٩٦٤٬٦٠٨( المصاريف التشغيلية  جماليإ
 ٨٦٬٧٣٠٬٣٨٦ )٣٬٢٣٣٬٧١٣(الغير تشغيلية  ) / االيراداتالمصاريف( جماليإ

 )٤٠٬٩٣٣٬٢٧١( )٥١٬٩٧٨٬١١٨( السنةزكاة 
 ٣٩٣٬٨٢٥٬٤٩٤ ٧٠١٬٧٩٥٬٥٠٤ السنة جمالي صافي ربحإ

 الرأسمالية  المطلوبات -٣٢
 ئم المالية الموحدة.رأسمالية بتاريخ إعداد القوا مطلوبات يلم يكن لدى المجموعة أ

األحداث الهامة  -٣٣
منظمة  قبل من نعالاأل وتم م،٢٠١٩ألول مرة في نهاية ديسمبر  المستجدتم التعرف على ساللة جديدة من فيروس كورونا 

ما في ذلك في جميع أنحاء العالم تقريبًا ب  المستجدانتشار فيروس كورونا  استمر. م٢٠٢٠في مارس  أنها جائحةالصحة العالمية 
مما أدى إلى تباطؤ األنشطة االقتصادية واالجتماعية وإغالق العديد من القطاعات على المستويين  السعودية،المملكة العربية 

 .يوالمحل يالعالم
، قامت المجموعة بتقييم قتصاديةجتماعية واإلاإلاستجابة لالنتشار السريع للفيروس وما نتج عنه من تعطيل لبعض األنشطة 

بما في ذلك تفعيل العمل  واالحترازية،ثيره على أنشطتها التشغيلية الحالية والمستقبلية واتخذت سلسلة من اإلجراءات الوقائية تأ
، والتفعيل الكامل للحلول التقنية وتوفير قنوات رقمية بقدرات وتسهيالت أكبر لضمان عن بعد ضمان سالمة موظفيها وعائالتهم

 إلى مواقعهم حفاظاً على سالمتهم. امة للعمالء ووصولهاستمرارية الخدمات المقد

سمحت حكومة المملكة العربية السعودية بعودة جميع األنشطة االقتصادية والتجارية، مع  م٢٠٢٠في نهاية الربع الثاني من عام 
 وااللتزام بالتباعد اإلجتماعي. المعتمدة،الحرص على تنفيذ كافة اإلجراءات الوقائية 

لم تتكبد عمليات المجموعة ونتائجها  م،٢٠٢٠ديسمبر  ٣١خ إعداد هذه البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في حتى تاري
، مع األخذ في االعتبار التأثير المنخفض للوباء على عمليات وأنشطة الشركات  كورونا المستجد المالية تأثيًرا كبيًرا من تفشي

قييم تأثير الوباء على عمليات المجموعة والنتائج المالية باستخدام بعض األحكام والتقديرات العاملة في قطاع االتصاالت. تم ت
واالفتراضات التي تحتوي على مصادر عدم اليقين ألنها تعتمد على العديد من العوامل والتطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ 

 بها بشكل موثوق.

 لوباء على أعمالها ونتائجها المالية.تواصل المجموعة مراقبة تأثير هذا ا



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

 تتمة -دة الموح المالية القوائم حول إيضاحات
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

٤٤ 

 
 األحداث الالحقة لفترة إعداد القوائم المالية -٣٤

 
ـ (الموافق ١٤٤٢رجب  ٤المنعقد بتاريخ  عاديّة الغير العمومية الجمعيةجتماع إفي  العمومية الجمعية تقرر م) توزيع ٢٠٢١فبراير  ١٦ه

 ريال سعودي. ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ي ريال سعودي للسهم الواحد بإجمال ٣٫٣٣أرباح قدرها 
 

التي قد يكون لها تأثير كبير على البيانات والموحدة، وقبل إصدار البيانات المالية  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لم تنشأ أحداث أخرى بعد 
 .م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المالية الموحدة في 

 
 لتزامات المحتملةاإل -٣٥

 

 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 سعودي ريال
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

 سعودي لريا
 ٢٤٧٬٢١٩٬٥٠٦  ٢٠٥٬٦٧٠٬٩٦٥ ضمان الخطابات 

 
 المالية القوائم إعتماد  -٣٦

 
ـ (الموافق  ١٤٤٢رجب  ٣المالية الموحدة وفًقا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ  القوائمتمت الموافقة على إصدار    ).م٢٠٢١فبراير  ١٥ه

 
 

 أرقام المقارنة  -٣٧
 

 سنة الماضية بما يتماشى مع تبويب السنة الحالية. أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة لل
 

، قامت المجموعة بإعادة تصنيف المكاسب االكتوارية غير المحققة المتراكمة المتعلقة بتعويضات م٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
وض كبند منفصل ضمن حقوق اآلخر المعرحتياطي اإلإلى المبقاة ريال سعودي من األرباح  ٢٨٬٢٠٤٬٠٠٠البالغة ونهاية الخدمة 

 الملكية.




