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السعودیة العربیة المملكة

المستقل المراجع   تقریر
واالتصاالتفيالشركاءإلى اإلنترنت لخدمات العربیة الشركة

محدودة)  مسئولیة ذات (شركة

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

تش الماليعلىملتوالتي المركز فيالموحدةقائمة و٢٠١٩دیسمبر٣١كما الشاملقائمة، الدخل التغیراتقائمةوالموحدةقائمة
حقوق والموحدةالملكیةفي النقدیةقائمة، المرفقةالتاریخذلكفيالمنتھیةسنةلل،الموحدةالتدفقات واإلیضاحات المالیةب، القوائم
المحاسبیةالموحدة للسیاسات ملخص ذلك في بما . الھامة،

النواحيفي كافة من بعدل تظھر المرفقة الموحدة المالیة القوائم أن الموحدرأینا، المالي المركز فيالجوھریة، كما ٣١للمجموعة
الماليوفقاالتاریخذلكفيالمنتھیةللسنةالموحدةالنقدیةوتدفقاتھاالموحدالماليوأدائھا٢٠١٩دیسمبر للتقریر الدولیة للمعاییر
القانونیینالمعتمدة للمحاسبین السعودیة الھیئة من المعتمدة األخرى واإلصدارات والمعاییر السعودیة، العربیة المملكة .في

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

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

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

اإلدارة المالیة  حولبالحوكمة  والمكلفینمسؤولیات :الموحدةالقوائم
عن    إن مسؤولة المملكةللمعاییر  وفقا    ،عادل  بشكل  وعرضھا  الموحدة  المالیة  القوائم  إعداداإلدارة في المعتمدة المالي للتقریر الدولیة

القانونیین للمحاسبین السعودیة الھیئة من المعتمدة األخرى واإلصدارات والمعاییر السعودیة، وعقدالعربیة الشركات نظام وأحكام
الشركة، مالیةتأسیس قوائم إلعداد ضروریة اإلدارة تراھا التي الداخلیة الرقابة جوھريموحدةوعن تحریف من عنناتجخالیة

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

العالقةاإلفصاحو ذات األمور عن مالئم، ھو ھناكمبدأوتطبیقاالستمراریة،بمبدأحسبما تكن لم ما المحاسبة، في االستمراریة
لتصفیة ذلك.المجموعةنیة بخالف مالئم خیار ھناك لیس أو عملیاتھا، إیقاف أو

عملیةةمسؤولمسؤولینبالحوكمةالمكلفینإن على اإلشراف الإعدادعن في المالي .مجموعةالتقریر

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

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

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

المراجعة من الالدولیةمعاییرللوفقا،وكجزء العربیة المملكة في المعتمدة ونحافظلمراجعة المھني الحكم نمارس فإننا لسعودیة،
المراجعة.  خالل المھني الشك نزعة :بـنقومكماعلى

سواء  وتقویمتحدید  · الموحدة المالیة القوائم في الجوھریة التحریفات وتنفیذ  عن  ناتجة  كانت  مخاطر وتصمیم خطأ، أو غش
مراجعة مرلمواجھةإجراءات أدلة على والحصول المخاطر، كافیةتلك رأینا. ویعدومالئمةاجعة إلبداء أساس لتوفیر

تواطؤ على ینطوي قد الغش ألن خطأ، عن الناتج الخطر من أعلى غش عن ناتج جوھري تحریف اكتشاف عدم خطر
تجاوز أو مضللة إفادات أو متعمد حذف أو تزویر الداخلیة. إلجراءاتأو الرقابة
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها  
)شركة ذات مسئولية محدودة(

قائمة الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

  9ل0دإيضاح
ريا1)سعودي)

  8ل0د
ريا1)سعودي

4,041,299,094د0د,96د,57د,55اإليرادات، صافي

 )3,076,251,709()699,ل0,05ل4,4(تكلفة االيرادات 

44,604965,047,385د,847إجمالي)الربح

)113,017,200()8د57,595,6ل(6مصاريف بيع وتوزيع

)270,184,574()0لد,46ل,50د(7مصاريف عمومية وإدارية

)9,521,224(دد5,6د308,5االنخفاض في قيمة الذمم المدينة وموجودات العقود

)332,995()ل7ل,40(خسارة تحويل عمالت أجنبية

 5,974,989 د0ل,ل8ل,د8إيرادات أخرى 

-دد7,ل99,ل17ربح من بيع شركة تابعة 

 577,966,381دد0,ل6ل,دد4صافي)الربح)قبل)صافي)اإليرادات)التمويلية)والزكاة

 30,320,270 دد597,7,دل9إيرادات تمويلية، صافي

4,758,765608,286,651د4صافي)الربح)قبل)الزكاة

)51,831,227()ل7د,دد40,9(10الزكاة

5,494556,455,424د8,د9دصافي)ربح)السنة

اإليرادات الشاملة األخرى

البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو اخلسارة املوحدة:

10,790,000)78,000د,د(25إعادة قياس التزام مكافأة نهاية الخدمة

 447,494567,245,424,ل9دإجمالي)الدخل)الشامل)للسنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من ) 1( إلى ) 35 ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها  
)شركة ذات مسئولية محدودة(

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2019

لد)ديسمبر)9ل0دايضاح
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي)

املوجودات
املوجودات املتداولة
80,958892,386,612د,4ل114نقدية وشبه نقدية

230,400,000و12ودائع مرابحة ألجل

741,829,107,460د,8د4,9د6,د13مدينون

301,086,986د6د,56,956ل14مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى/
5867,957,649د9,7ل66,4ل,ل15موجودات العقود

140,296,933 د50,654,46ل16بضاعة
4,261,235,640د9,78دد,دد4,5إجمالي)الموجودات)المتداولة

املوجودات غير املتداولة
22,557,665ل6,85لد,6تكاليف العقد

1750,00050,000استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
64,203,934د7د,750,د0ل18موجودات غير ملموسة 

102,002,033 60د,5ل66,7ل19ممتلكات ومعدات 
-ل5,70ل2077,4أصول حق االستخدام 

48,085188,813,632ل,54دإجمالي)الموجودات)غير)المتداولة
87,8674,450,049,272د,4,877إجمالي)الموجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات

املطلوبات املتداولة

1,236,167,526 74,778د,458,ل21دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 

5,548987,924,871د6,6د4,ل22إيرادات مؤجلة

507335,775,703,د5د,د2345مطلوبات العقد

98499,050,504,دلل,1040زكاة مستحقة 

72,658,918,604ل67,8د,77د,دإجمالي)المطلوبات)المتداولة

املطلوبات غير املتداولة

-8دد,57ل,2454التزامات االيجار المتعلقة بحق استخدام األصل

125,754,092د8,65دل,89ل25مكافأة نهاية الخدمة

95,980125,754,092د,د4دإجمالي)المطلوبات)غير)المتداولة

7972,784,672,696,د0,56د6,دإجمالي)المطلوبات

حقوق امللكية

100,000,000 00,000,000ل26رأس المال

2750,000,00050,000,000احتياطي نظامي

4,0701,515,376,576د06,8ل,لأرباح مبقاة

4,0701,665,376,576د56,8د,لإجمالي)حقوق)الملكية

87,8674,450,049,272د,4,877إجمالي)المطلوبات)وحقوق)الملكية

تشكل اإليضاحات المرفقة من ) 1( إلى ) 35 ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها  
)شركة ذات مسئولية محدودة(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

رأس)الما1
ريا1)سعودي

االحتياطي)النظامي
ريا1)سعودي

األرباح)المبقاة
ريا1)سعودي

اإلجمــــالي)
ريا1)سعودي

  1,665,376,576 100.000.00050,000,0001,515,376,576الرصيد كما في 1 يناير 2019 

391,447,494391,447,494-    -     إجمالي الدخل الشامل للسنة 

)800,000,000()800,000,000(-    -     توزيعات أرباح )إيضاح 28(

4,070د56,8د,ل4,070د06,8ل,ل00.000.00050.000.000لالرصيد)كما)في)لد)ديسمبر)9ل0د

 د5ل,لدل,98د,لد5ل,لدل,48د,ل100.000.00050,000,000الرصيد كما في 1 يناير 2018 

567,245,424567,245,424--إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 )300,000,000( )300,000,000(--توزيعات أرباح 

100.000.00050.000.0001,515,376,5761,665,376,576الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018

تشكل اإليضاحات المرفقة من ) 1( إلى ) 35 ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها  
)شركة ذات مسئولية محدودة(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

9ل0د
ريا1)سعودي

8ل0د
ريا1)سعودي

األنشطة التشغيلية 

4,758,765608,286,651د4صافي)الربح)قبل)الزكاة

التعديالت لـ:

56052,806,092,دد76,6مخصص مكافأة نهاية الخدمة

4841,665,873د,50ل,75استهالك واطفاء

9,521,225)دد5,6د8,5(االنخفاض )عكس(/ الخسارة في قيمة الذمم المدينة وموجودات العقود

-76د,د7,05لاستهالك حق استخدام األصول

1,328,425واالنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات 

7,966,373ومخصص غرامات

)8,341,518(وعكس خسائر عقود مستقبلية مقدرة

)4,442,668(ل05,لدل,ددمخصص/ )عكس( بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة

-)دد7,ل99,ل7(ربح من بيع شركة تابعة

)2,345,488()د8ل,6,799(مخصص دفعات ومصاريف مقدمة

-6دد,958,دأعباء تمويلية

)30,320,270()5,555,969ل(إيرادات تمويلية

9676,124,695د8,د5,79د5

التغيرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:

)870,075,675()ل9د,95د,797(زيادة في المدينين

)164,036,925(د60,ل00,ددل)نقص(/زيادة في المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى

)15,104,698()076,د98,46د(زيادة في موجودات العقود

)64,478,428()478,580,د4(زيادة في البضاعة

)22,557,665(4ل40,8د,6لنقص/ )زيادة( في تكاليف العقد

454,556429,181,557,ل9لزيادة في الدائنين والمبالغ المستحقة الدفع

8,700,677507,206,750د4زيادة في االيرادات المؤجلة

)311,763,204(د6,477,80للالزيادة / )النقص( في السلف المقدمة من العمالء

44164,496,407د,دد5,د8دالنقدية)الناتجة)من)العمليات

)26,828,840()ل99,869,79(زكاة مدفوعة

)8,512,000()7,000ل5,6ل(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

-)8,865د(أعباء مالية مدفوعة

6,475,99531,187,575لإيرادات تمويلية مستلمة

160,343,142د68,د48,د8لصافي)النقدية)الناتجة)من)النشاطات)التشغيلية
األنشطة االستثمارية

)133,339,669()4ل79,409,9ل(شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
-00,000,000لمتحصالت من بيع شركة تابعة 

تشكل اإليضاحات المرفقة من ) 1( إلى ) 35 ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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9ل0د
ريا1)سعودي

8ل0د
ريا1)سعودي

0,400,000569,600,000ددصافي تصفية ودائع مرابحة ألجل

50,990,086436,260,331لصافي)النقدية)الناتجة)من)النشاطات)االستثمارية

األنشطة التمويلية

-)دد578,4,دل(التزامات ايجار مدفوعة 

)300,000,000()800,000,000(توزيعات أرباح مدفوعة

)300,000,000()دد578,4,دل8(النقدية)المستخدمة)في)األنشطة)التمويلية

296,603,473)05,654ل,478(صافي )االنخفاض(/ الزيادة في النقدية وشبه النقدية

595٬783٬139دل86٬6د٬د89النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

80٬958892٬386٬612د4٬ل4النقدية)وشبه)النقدية)في)نهاية)السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من ) 1( إلى ) 35 ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها  
)شركة ذات مسئولية محدودة(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 ديسمبر 2019 

األنشطة-  1
بالسجل  السعودية  العربية  المملكة  )»الشركة«(، هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة مسجلة في  اإلنترنت واالتصاالت  العربية لخدمات  الشركة 
التجاري رقم 1010183482 وتاريخ 8 ذي القعدة 1423هـ )الموافق 11 يناير 2003(. يقع المكتب المسجل للشركة في الرياض، شارع العليا، ص.ب 50، 

الرياض 11372، المملكة العربية السعودية. 

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

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

نسبة)الملكية)%

لد)ديسمبر)8ل0دلد)ديسمبر)9ل0دبلد)التأسيسالشركة)التابعة

شركة المدفوعات الرقمية السعودية  أ- 
)مملوكة من قبل شخص واحد(  

100%-المملكة العربية السعودية

المعلومات  لتكنولوجيا  السعودية حلول  ب- شركة االتصاالت 
-100%مصر)مملوكة من قبل واحد(

شركة المدفوعات الرقمية السعودية )مملوكة من قبل شخص واحد( )»الشركة التابعة«(، هي شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في الرياض  أ- 
بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010901344 بتاريخ 1 ربيع األول 1439هـ )الموافق 19 نوفمبر 2017( برأسمال قدره 
100 مليون ريال سعودي مدفوع نقداً. يوجد لدى الشركة التابعة 100.000 حصة بقيمة اسمية قدرها 1.000 ريال سعودي للحصة وهي مملوكة 

بالكامل من قبل الشركة. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة التابعة في أنظمة التشغيل والتجارة االلكترونية والتجارة عن طريق االنترنت. 
قرر مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية نقل ملكية الشركة التابعة من الشركة إلى شركة االتصاالت السعودية. تم االنتهاء من اإلجراءات   
القانونية لنقل الملكية في 19 ذي القعدة 1440 )الموافق 22 يوليو 2019(. لم يتم توحيد موجودات ومطلوبات الشركة التابعة في قائمة المركز 
المالي الموحدة الموجزة، ونتائج الشركة التابعة حتى تاريخ السيطرة تم دمجها في هذه البيانات الموحدة المرحلية للربح أو الخسارة واإليرادات 
ببيعها مقابل مبلغ  المجموعة  البيع 28،008،278 ريال سعودي، وقد قامت  تاريخ  التابعة في  الشركة  بلغ صافي قيمة أصول  الشاملة األخرى. 

100،000،000 ريال سعودي. وقد نتج عن ذلك ربح قدره 71،991،722 ريال سعودي.
التابعة«( هي شركة ذات مسؤولية محدودة  ب- شركة االتصاالت السعودية حلول لتكنولوجيا المعلومات )مملوكة من قبل شخص واحد( )»الشركة 
التجاري رقم 130135 وتاريخ 9 جمادى األول 1440 هـ )الموافق 15 يناير 2019( برأس مال من  القاهرة، مصر بموجب السجل  مسجلة في 
70،000 دوالر مدفوع نقداً. لدى الشركة التابعة 1000 سهم بقيمة اسمية قدرها 70 دوالر أمريكي للسهم وهي 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 ، وتطوير البرمجيات والتعلم اإللكتروني ، وتحليل البيانات ، وإدارة البيانات ، 
وخدمات االتصاالت واإلنترنت ، وإنتاج المحتويات اإللكترونية ، تكامل النظام ، خدمات التدريب واالستعانة بمصادر خارجية ، إنتاج البرمجيات.

الشركة والشركات التابعة )يشار إليها معاً بـ »المجموعة«( الطرف المسيطر المباشر والنهائي هي شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة تأسست   
في المملكة العربية السعودية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019   

أسس اإلعداد-  2

بيان االلتزام 
إن القوائم المالية الموحدة للشركة والشركة التابعة لها )يشار إليها معاً بـ »المجموعة«( معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 
العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )يشار إليها جميعاً بـ »المعايير الدولية للتقرير المالي 

المعتمدة في المملكة العربية السعودية«(. 

هذه هي اول قوائم مالية موحدة للمجموعة، التي تم فيها تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16(: عقود اإليجار.

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة بناء على ما يلي:

السياسات المحاسبية الهامة المبينة في اإليضاح )3(. 	
االحكام واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة المبينة في اإليضاح )4(. 	

وصف التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة في اإليضاح )3( 

السياسات المحاسبية الهامة-  3

التغيرات في السياسات المحاسبية 
تنعكس التغييرات في السياسات المحاسبية في القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وفي السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. اعتمدت المجموعة 

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )16( »عقود اإليجار« اعتباًرا من 1 يناير 2019.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )16( »عقود االيجار« 
عند نشأة العقد، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الترتيبات تعتبر ايجار أو تنطوي على عقد ايجار على جوهر الترتيبات عند نشأة العقد. يتم تقويم 
الترتيبات للتأكد فيما إذا كان الوفاء بالترتيبات يتوقف على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل النظر فيه. لتقييم ما إذا كان العقد يحمل الحق 

في التحكم في استخدام أصل محدد، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان:

ينطوي العقد على استخدام أصل محدد - قد يتم تحديد ذلك بشكل صريح أو ضمني، ويجب أن يكون متميًزا مادًيا أو يمثل بشكل أساسي جميع  	
سعة األصل المتميز فعلًيا. إذا كان لدى المورد حق بديل جوهري، فال يتم تحديد األصل.

للمجموعة الحق في الحصول على جميع المزايا االقتصادية بشكل كبير من استخدام األصل خالل فترة االستخدام. 	
للمجموعة الحق في توجيه استخدام األصل. تتمتع المجموعة بهذا الحق عندما يكون لديها حقوق اتخاذ القرار األكثر صلة بتغيير كيفية استخدام  	

األصل وألي غرض. في الحاالت النادرة التي يكون فيها قرار تحديد كيفية استخدام األصل ومدى غرضه محدًدا مسبًقا، يكون للمجموعة الحق 
في توجيه استخدام األصل إذا: كان للمجموعة الحق في تشغيل األصل، أو 

صممت المجموعة األصل بطريقة تحدد مسبًقا كيف وألي غرض سيتم استخدامه. 	

يتم تطبيق هذه السياسة على العقود المبرمة أو المتغيرة في أو بعد 1 يناير 2019.

عند بدء أو إعادة تقييم العقد الذي يحتوي على عنصر تأجير، تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل عنصر تأجير على أساس أسعارها 
المستقلة النسبية. ومع ذلك، بالنسبة لعقود تأجير األراضي والمباني المستأجرة، اختارت المجموعة فصل المكونات غير المؤجرة وحساب المكونات 

غير المؤجرة بشكل منفصل.

بالنسبة للعقود المبرمة قبل 1 يناير 2019، حددت المجموعة ما إذا كان الترتيب أو كان يتضمن عقد إيجار بناًء على تقييم ما إذا كان:

تنفيذ الترتيب يعتمد على استخدام أصل أو أصول محددة؛ و 	
نقل الترتيب حق استخدام األصل. نقل أي ترتيب الحق في استخدام األصل في حالة استيفاء أحد اإلجراءات التالية: كان للمشتري القدرة أو الحق  	

في تشغيل األصل أثناء الحصول على أو التحكم في أكثر من كمية ضئيلة من اإلنتاج.
لدى المشتري القدرة أو الحق في التحكم في الوصول المادي إلى األصل أثناء الحصول على أكثر من كمية ضئيلة من اإلنتاج أو التحكم فيه؛ أو 	
تشير الحقائق والظروف إلى أنه كان بعيًدا أن تأخذ األطراف األخرى أكثر من كمية ضئيلة من اإلنتاج، وأن سعر الوحدة ليس ثابًتا لكل وحدة إنتاج  	

وال يساوي سعر السوق الحالي لكل وحدة إنتاج.
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التغيرات في السياسات المحاسبية - تتمة

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )16( »عقود االيجار«- تتمة

الشركة كمستأجر

تعترف المجموعة بأصل حق االستخدام والتزامات اإليجار في تاريخ بدء اإليجار. يتم قياس أصل حق االستخدام مبدئًيا بالتكلفة، والذي يشتمل على 
المبلغ األولي اللتزامات اإليجار المعدلة ألي مدفوعات إيجار يتم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء، باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة مبدئية تكبدها وتقدير 

تكاليف تفكيك وإزالة األصل األساسي أو الستعادة األصل األساسي أو الموقع الذي يوجد عليه، مخصوًما منه أي حوافز تأجير.

يتم فيما بعد إهالك أصل حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية العمر اإلنتاجي ألصل حق االستخدام أو نهاية مدة 
عقد اإليجار. يتم تحديد العمر اإلنتاجي المقدر ألصول حق االستخدام على نفس أساس األصول والممتلكات. باإلضافة إلى ذلك، يتم تخفيض أصل حق 

االستخدام بشكل دوري عن طريق خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، وتعديلها من أجل إعادة قياس التزامات اإليجار.

يتم قياس التزام اإليجار مبدئًيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ البدء، ويتم خصمها باستخدام سعر الفائدة الضمني في 
عقد اإليجار أو، إذا لم يكن باإلمكان تحديد ذلك المعدل بسهولة، ومعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة. بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل االقتراض 

اإلضافي كمعدل خصم.

تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلي: 

المدفوعات الثابتة، بما في ذلك المدفوعات الثابتة المضمنة؛ 	
مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ البدء؛ 	
المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و 	
سعر الممارسة في إطار خيار الشراء الذي من المؤكد أن المجموعة متأكدة من ممارسته، ومدفوعات اإليجار في فترة تجديد اختيارية إذا كانت  	

المجموعة على يقين معقول من ممارسة خيار التمديد، وعقوبات اإلنهاء المبكر لعقد اإليجار ما لم تكن المجموعة على يقين معقول ال تنتهي في 
وقت مبكر.

يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم إعادة قياسها عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلية 
إذا غيرت  أو  المتبقية،  القيمة  المتوقع دفعه بموجب ضمان  للمبلغ  المجموعة  تقدير  تغيير في  كان هناك  إذا  أو معدل،  تغيير في مؤشر  الناشئة عن 

المجموعة تقييم ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء.

عندما يتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام، أو يتم تسجيلها في الربح أو 
الخسارة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى الصفر.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة

اختارت المجموعة عدم االعتراف بالموجودات ذات حق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل للبنود التي لها مدة إيجار 12 شهًرا أو 
أقل وإيجارات األصول منخفضة القيمة. تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المرتبطة بهذه العقود كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى 

فترة اإليجار.

بموجب معيار المحاسبة الدولي 17

في الفترة المقارنة، قامت المجموعة كمستأجر بتصنيف عقود اإليجار التي تقوم بنقل جميع مخاطر ومزايا الملكية بشكل كبير كإيجارات تمويلية. عندما 
يكون األمر كذلك، تم قياس األصول المؤجرة مبدئًيا بمبلغ يساوي القيمة العادلة للقيمة العادلة والقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار، أيهما 

أقل. كانت الحد األدنى لمدفوعات اإليجار هي المدفوعات خالل فترة اإليجار التي كان يتعين على المستأجر سدادها، باستثناء أي إيجار عرضي.

بعد ذلك، تم حساب األصول وفًقا للسياسة المحاسبية المطبقة على هذا األصل.

تم تصنيف األصول المحتفظ بها بموجب عقود إيجار أخرى كعقود تأجير تشغيلي ولم يتم االعتراف بها في قائمة المركز المالي للمجموعة. تم االعتراف 
بالمبالغ المدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيلية في الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. تم االعتراف بحوافز 

التأجير المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصاريف التأجير، على مدى مدة عقد اإليجار.
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أسس القياس والعملة الرئيسية
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. كما هو 

موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة المشار إليها أدناه.

يتم تحديد التكلفة التاريخية، بشكل عام، على أساس القيمة العادلة للعوض المدفوع لقاء البضائع والخدمات. تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة 
بالريال السعودي والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.

فيما يلي بيان بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة: 

أسس التوحيد
الرجوع إليضاح )5( للحصول على تفاصيل حول األحكام المطبقة من قبل المجموعة بشأن تحديد السيطرة. 

تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات الشركة والشركة التابعة لها المذكورة في اإليضاح )1(. 

تقوم الشركة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق والظروف إلى 
وجود تغير في عناصر السيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى الشركة ويتم التوقف عند فقدان الشركة مثل 
هذه السيطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة التي تم االستحواذ عليها أو استبعادها خالل السنة في القوائم المالية الموحدة 

اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى الشركة ولحين توقف الشركة عن ممارسة مثل هذه السيطرة.

يعود الربح أو الخسارة وكل بند من بنود اإليرادات الشاملة األخرى إلى الشركاء في الشركة األم وحقوق الملكية غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن 
يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجزاً. وعند الضرورة، يتم اجراء تسويات على القوائم المالية للشركة التابعة كي تتماشى سياساتها المحاسبية 
مع تلك المتبعة من قبل الشركة. يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة 

بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.

مبادئ التوحيد 
تتم المحاسبة عن التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، 

فإنها تقوم بـ:

التوقف عن إثبات موجودات )بما في ذلك الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة 	
التوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة 	
التوقف عن إثبات فروقات التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية 	
إثبات القيمة العادلة للعوض المستلم 	
إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به 	
إثبات أي فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة؛ و 	
إعادة تصنيف حصة الشركاء من البنود المثبتة سابقا في بنود اإليرادات الشاملة األخرى إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو األرباح المبقاة،  	

حسبما هو مالئم، وكما هو مطلوب في حالة قيام المجموعة مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة.

عندما تتوقف المجموعة عن توحيد االستثمار في الشركة التابعة بسبب فقدان السيطرة، فإنه يعاد قياس أي حصة محتفظ بها في المنشأة بالقيمة 
العادلة، ويتم إثبات التغير في القيمة الدفترية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. تصبح هذه القيمة العادلة القيمة الدفترية األولية ألغراض المحاسبة 
الحقا عن الحصة المحتفظ بها كشركة زميلة أو أصل مالي. إضافة إلى ذلك، فإن أي مبالغ مثبتة سابقا في بنود اإليرادات الشاملة األخرى فيما يتعلق 
بتلك المنشأة تتم المحاسبة عنها كما لو أن المجموعة قد قامت مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة. وقد يعني هذا أن المبالغ التي 

تم إثباتها سابقا في قائمة اإليرادات الشاملة األخرى الموحدة يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.



solutions by stc51-ق

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019   

السياسات المحاسبية الهامة – تتمة   -3

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )15( »اإليرادات من العقود مع العمالء«

خدمات تكامل األنظمة
تمثل إيرادات تكامل النظام اإليرادات الناتجة عن تثبيت شبكة جديدة )األجهزة والبرامج( أو تحسين شبكة العمالء الحالية. يتم تجميع األجهزة والبرامج 
والتثبيت في التزام أداء واحد حيث أن السلع والخدمات ليست متميزة في سياق العقد ألنها غير قابلة للتعريف بشكل منفصل عن الوعود األخرى الواردة 
الدعم  أيًضا الحق في الصيانة وخدمة  العميل بشرائها. توفر المجموعة  العقد. توفر المجموعة خدمة مهمة لدمج األجهزة والبرامج، والتي قام  في 
المشروع. في بعض  إلى  المتكبدة عليها تنسب مباشرة  والتكاليف  الخدمات خدمات جاهزة،  تعتبر هذه  والدعم(.  الصيانة  بيع خدمات  )أي  لعمالئها 
األحيان، يشتمل عقد تكامل الخدمة على نتائج متعددة مثل حلول التدريب والصيانة والدعم. في هذه الحالة، سيتم تخصيص سعر المعاملة لكل التزامات 

أداء على أساس أسعار البيع المستقلة.

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

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

العميل عند التسليم، أي بهامش ربح نسبته صفر.

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.

تقوم المجموعة بمنح تراخيص دائمة ومحدودة، وتتم المحاسبة عنها كالتزام أداء يتم الوفاء به في نقطة زمنية يتم فيها منح الترخيص إلى العميل. 
وتعتبر التراخيص وخدمات الدعم وعمليات الترقية التزامات أداء منفصلة. تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات عند انتقال السيطرة. ال يتم اثبات اإليرادات 
بخصوص ترخيص يمنح حق استخدام الممتلكات الفكرية قبل بداية الفترة الذي يكون العميل قادرا على استخدام الترخيص االستفادة منه. وفي حالة 
بيع تراخيص البرامج مع األجهزة، تتم المحاسبة عن األجهزة والبرامج كالتزام أداء واحد، دون أن يمثل ترخيص البرامج التزام أداء منفصل. يتم إثبات 

اإليرادات الناتجة من التزام األداء الواحد 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 السوق، وتقع بوجه 

عام ضمن الخيارين التاليين:

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 الرئيسي بتقديم   
الخدمات إلى العمالء المتعلقة بمنتجات السحابة الجاهزة أو المعدة حسب الطلب للوفاء بالتزام األداء. يقع على عاتق المجموعة مسؤولية تلبية 
مواصفات العمالء. كما أن المجموعة لديها حرية تحديد أسعار منتجات السحابة المعنية. وبوجه عام، ال توجد بضاعة متضمنة على هذا النحو. 
وفي الحاالت التي يتم فيها بيع المعدات أو شرائح البيانات بشكل منفصل إلى العمالء، فإن المجموعة تتحمل مخاطر البضاعة ذات الصلة. عليه، 
تعمل المجموعة كأصيل بموجب هذا الترتيب وذلك ألنها تسيطر على خدمات السحابة المحددة قبل انتقالها إلى العميل النهائي، وبالتالي تقوم 

بإثبات اإليرادات بالمبلغ اإلجمالي للقيمة التي تستحقها مقابل تقديم الخدمات إلى العميل النهائي.
ب- منتجات السحابة الخاصة بموفري خدمات السحابة الخارجيين:

يقع على عاتق موفري خدمات السحابة الخارجيين المسؤولية بصورة رئيسية عن تقديم الخدمات للعمالء لقاء التعهدات بتقديم خدمات السحابة   
المتعلقة بخدمات  المجموعة على حق السيطرة  العمالء. ال تحصل  المقدمة على شكل عروض مجمعة في أماكن عمل  الحلول  أو  البرامج  أو 
السحابة قبل انتقالها إلى العميل النهائي. يحدد موفرو خدمات السحابة الخارجيين المعنيين األسعار الخاصة بمنتجات السحابة الخاصة بهم، 
وال تملك المجموعة الحق في تحديد سعر منتجات السحابة لموفري خدمات السحابة الخارجيين. عليه، تعمل المجموعة كوكيل في هذا الترتيب. 
لكن بموجب بيع منتجات السحابة من خالل أسواق شركة االتصاالت السعودية، فإن المجموعة تعمل كأصيل تجاه شركة االتصاالت السعودية، 

بينما تظل تعمل كوكيل تجاه العميل النهائي.
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ونظًرا ألن عقود خدمات السحابة تتضمن شروًطا تتعلق بالحد األدنى لاللتزام مع العمالء، تقوم المجموعة بتقدير العوض المتغير باستخدام   
طريقة القيمة المتوقعة وذلك فقط بالقدر الذي يحتمل فيه بشكل كبير عدم حدوث عكس قيد جوهري لقيمة اإليرادات المتراكمة المثبتة عند 

زوال عدم التأكد المتعلق بالعوض المتغير الحًقا. 
تلتزم المجموعة بتقديم منصات السحابة إلى موفري خدمات السحابة الخارجيين. ويحق للمجموعة مقابل ذلك الحصول على حصة من اإليرادات   
المبرمة بين المجموعة وموفري خدمات السحابة  النهائي. ونظًرا ألن االتفاقية  قدرها 25% من موفري خدمات السحابة الخارجيين والعميل 
الخارجيين تعتبر بمثابة عقد لكل شهر على حدة وأن العوض متغير ويتوقف على األحداث المستقبلية التي تكون خارجة عن سيطرة المجموعة. 
تقوم بالمجموعة بإثبات حصتها من اإليرادات، أي 25%، من إجمالي قيمة الفاتورة المقدمة إلى العميل النهائي نيابة عن موفري خدمات السحابة 

الخارجيين أو عند قبول الخدمة من قبل العميل النهائي
يتم االعتراف باإليرادات على النحو التالي:  

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

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

األجهزة )»الوظائف اإلضافية«( - تتحقق اإليرادات من مبيعات األجهزة في وقت من األوقات عندما يتم نقل التحكم في الجهاز إلى العميل،  	
أي عند التثبيت أو التسليم.

تعترف المجموعة بحصتها من اإليرادات، أي 25% من إجمالي قيمة الفاتورة التي تمت المطالبة بها للعميل النهائي نيابة عن مزود الخدمات السحابية 
التابع لجهة خارجية عند قبول الخدمة من قبل العميل النهائي.

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

كإيرادات وفًقا للسياسة المذكورة أعاله.

تقوم المجموعة بتحميل رسوم على العمالء لقاء بعض أنشطة التفعيل. ومع ذلك، وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )15(، ال يؤدي نشاط التفعيل إلى 
البضاعة أو الخدمات المتعهد بها، والتي تعتبر منفصلة بطبيعتها. وبتطبيق التوجيهات الخاصة باألتعاب المقدمة غير المستردة، تقوم المجموعة بإثبات 

اإليرادات الناتجة من أتعاب التفعيل عند تقديم البضاعة أو الخدمات المتعلقة بها إلى العميل.

خدمات االستعانة بمصادر خارجية
تقوم المجموعة بتقديم خدمات اإلسناد، والتي تشتمل بصورة رئيسية على خدمات األيدي العاملة أو خدمات األيدي العاملة المدارة أو دعم الحلول. عالوة 

على ذلك، في حالة خدمات األيدي العاملة، يجوز للعميل أن يطلب من المجموعة أيًضا تسليم بعض األجهزة.

تُباع األجهزة بشكل منفصل في السوق. يمكن للعمالء طلب المعدات وفًقا لترتيب خدمة القوى العاملة، والتي تكون مستقلة عن الخدمة المهنية. ال يوجد 
تكامل بين األجهزة والخدمات وال يوجد أي تعديل أو تخصيص على الجهاز. وبالتالي، يعد الجهاز مكوًنا قاباًل للتعريف بشكل منفصل في عقد االستعانة 
بمصادر خارجية )فقط في حالة خدمات القوى العاملة( ويتم احتسابه كالتزام منفصل باألداء. في هذه الحالة، سيتم تخصيص سعر المعاملة لكل التزام 
أداء بناًء على أسعار البيع المستقلة. عندما ال يمكن مالحظتها مباشرة، يتم تقديرها بناًء على التكلفة المتوقعة زائد الهامش. يتم االعتراف بإيرادات 
خدمات القوى العاملة على مدار فترة زمنية باستخدام طريقة اإلدخال على أساس التكلفة المتكبدة. إذا كانت العقود تتضمن أجهزة، فيتم االعتراف 
بإيرادات الجهاز في وقت ما عندما يتم تسليم الجهاز، وقد انقضى العنوان القانوني وقبول العميل الجهاز. يتم التعرف على إيرادات دعم الحلول خالل 

فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات على أساس الوقت المنقضي.
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خدمات االتصاالت واإلنترنت
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 
بناًء  البيع المستقلة. عندما ال يمكن مالحظتها مباشرة، يتم تقديرها  التزام أداء على أساس أسعار  المعاملة لكل  الخاصة بها. سيتم تخصيص سعر 
على التكلفة المتوقعة زائد الهامش. تعترف المجموعة باإليرادات المتعلقة بخدمات اإلنترنت حيث يستفيد العميل من هذه الخدمات على مدار الفترة 
عندما يستهلك خدمة اإلنترنت. يتم االعتراف باإليرادات على مدار فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات على أساس الوقت المنقضي. يتم االعتراف 
باإليرادات المتعلقة بخدمات البيانات عندما يستفيد العميل من هذه الخدمات على مدار الفترة الزمنية التي يستهلك فيها خدمة البيانات. يتم االعتراف 

باإليرادات على مدار فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات على أساس الوقت المنقضي.)بالتزامن مع الفوترة(.

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

تقوم المجموعة بالمحاسبة عن البضاعة والخدمات الفردية بصورة منفصلة إذا كانت مميزة، أي إذا كانت البضاعة أو الخدمات قابلة للتمييز بشكل مستقل 
عن البنود األخرى وإذا أمكن للعميل االستفادة منها.

تمثل خدمات أجهزة الراوتر المدارة اإليرادات الناتجة عن بيع أجهزة الراوتر وإدارة هذه األجهزة وتقديم خدمات الدعم الفني ذات 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 التسليم. 	
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.
خدمات الدعم الفني: يستفيد العميل من مزايا هذه الخدمات على مدى فترة زمنية حال وعند استهالك المنفعة. يتم إثبات 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 المنفصلة في حزمة مجمعة 
على أساس أسعار البيع المستقلة، والتي تكون بالنسبة لألجهزة سعر السوق المعدل أو طريقة التكلفة زائد هامش، بينما لخدمات أجهزة الراوتر المدارة 

وخدمات الدعم الفني تكون األسعار القابلة للمالحظة. يتم إثبات القيمة الموزعة على الخدمات المدارة كإيرادات وفًقا للسياسة المذكورة أعاله

الخدمات الرقمية

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

تقوم المجموعة بالمحاسبة عن البضاعة والخدمات الفردية بصورة منفصلة إذا كانت مميزة، أي إذا كانت البضاعة أو الخدمات قابلة 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 وخدمة القيمة المضافة 
مثل خدمة التجوال، ويتم االعتراف بها على النحو التالي:

األجهزة: يتم إثبات اإليرادات الناتجة من بيع األجهزة في نقطة زمنية عند انتقال السيطرة على األجهزة إلى العميل، أي عند التسليم. 	
خدمات التطبيق: يستفيد العميل من هذه الخدمات على مدار الفترة الزمنية التي يستهلك فيها هذه الفائدة. يتم إثبات اإليرادات على مدار فترة  	

زمنية باستخدام طريقة المخرجات استناًدا إلى الوقت المنقضي.
خدمات القيمة المضافة: يستفيد العميل من هذه الخدمات على مدار الفترة الزمنية التي يستهلك فيها هذه المنافع. تتحقق اإليرادات على مدار  	

فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات القائمة على االستخدام.
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خدمات األمن السيبراني

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

في حالة المشاريع، يتم تجميع األجهزة والبرامج في التزام أداء واحد وذلك ألن البضاعة والخدمات غير منفصلة في إطار العقد ألنها غير قابلة للتمييز 
بشكل مستقل عن التعهدات األخرى في العقد. تقوم المجموعة بتقديم خدمة هامة تتمثل في تكامل األجهزة والبرامج، التي اشتراها العميل. ويشتمل عقد 
تكامل الخدمات في بعض األحيان على بنود متعددة مثل حلول التدريب والصيانة والدعم. وفي هذه الحالة، يتم توزيع سعر المعاملة على كل التزام من 
التزامات األداء على أساس أسعار البيع المستقلة. وفي الحاالت التي تكون فيها هذه األسعار غير قابلة للمالحظة مباشرة، فإنه يتم تقديرها على أساس 
التكلفة المتوقعة زائد هامش. تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات المتعلقة باألجهزة والبرامج التي تم تركيبها باإلضافة إلى خدمات التصميم والخدمات 
المهنية على مدى فترة زمنية باستخدام طريقة المدخالت التي تتضمن إرشادات للمواد التي لم يتم تركيبها، حيث ال يتم إثبات اإليرادات المتعلقة باألجهزة 
والبرامج إال بقدر التكلفة المتكبدة، أي بهامش ربح نسبته صفر. يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن بيع 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.

وفي حالة خدمات األمن المدارة، يوجد هناك ثالثة التزامات: التزام األجهزة وتركيبها والتزام خدمات األمن المدارة. ويمكن تمييزهما وفصلهما في إطار 
العقد. يتم توزيع سعر المعاملة على كل التزام من التزامات األداء على أساس أسعار البيع المستقلة. وفي الحاالت التي تكون فيها هذه األسعار غير قابلة 
للمالحظة مباشرة، فإنه يتم تقديرها على أساس التكلفة المتوقعة زائد 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 العميل باستالم واستهالك المنفعة المقدمة من قبل المجموعة في نفس الوقت الذي تقوم فيه المجموعة بأداء تلك المنفعة.

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

وفًقا للسياسة المذكورة أعاله.

األمور األخرى

تكاليف)العقود 	

تقوم المجموعة بتكبد تكاليف قبل تسليم البضاعة أو الخدمة للعميل. تتم رسملىة هذه التكاليف عندما تتعلق هذه التكاليف مباشرة بالعقد المبرم مع 
العميل ومن المتوقع استردادها. تقوم المجموعة بإطفاء هذه التكاليف وفق أسس منهجية تتماشى مع انتقال البضاعة أو الخدمات إلى العميل. وتتم 

مراجعتها بشكل دوري لتحديد انخفاض القيمة.

األعما1)تحت)التنفيذ 	

يتم إثبات األعمال تحت التنفيذ المتعلقة بالتزام أداء العمل اإلضافي عادة كتكاليف وفاء عند تكبدها حيث يتم انتقال السيطرة على األعمال تحت التنفيذ 
إلى العميل في الوقت الذي يتم فيه حدوثها وليس على فترات متباعدة. ومع ذلك، يتم إثبات البضاعة المتعلقة بدعم العديد من العقود التي تتضمن 

استخداما بديال كأصل حتى يتم تخصيصها إلى عقد محدد. 

موجودات)ومطلوبات)العقود 	

وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )15(، عند قيام أي من طرفي العقد باألداء، يتعين على المنشأة عرض العقد في قائمة المركز المالي األولية الموحدة 
الموجزة كموجودات أو مطلوبات عقود، بناًء على العالقة بين قيام المنشأة باألداء وقيام العميل بالسداد. تمثل موجودات العقود حق المنشأة في العوض 
مقابل البضاعة أو الخدمات التي قامت المنشأة بتحويلها إلى العميل. وتمثل مطلوبات العقود التزام المنشأة بتحويل البضاعة أو الخدمات إلى العميل التي 
استلمت مقابلها )أو القيمة المستحقة( من العميل. تم إجراء 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 	

قامت المجموعة بإجراء تقويم للترتيبات الخاصة بها لتحديد ما إذا كانت تعمل كأصيل ومن ثم تقوم بعرض اإليرادات على أساس إجمالي أو كوكيل 
ومن ثم تقوم بعرض اإليرادات على أساس الصافي. في هذا التقويم، أخذت المجموعة بعين االعتبار الحصول على السيطرة من عدمه على البضاعة أو 
الخدمات المنصوص عليها قبل انتقالها إلى العميل، وكذلك المؤشرات األخرى مثل الطرف المسؤول بشكل رئيسي عن الوفاء ومخاطر البضاعة والتقدير 

عند تحديد السعر.
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وفي الحاالت التي تقوم فيها المجموعة بأنشطة متعلقة بالوكالة وفًقا لعقد بموجبه يستلم العميل النهائي إدارة المشروع ودعم التنسيق، تقوم المجموعة 

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

العوض)المتغير 	

تلتزم المجموعة بتقديم منصات السحابة إلى موفري خدمات السحابة الخارجيين. ويحق للمجموعة مقابل ذلك الحصول على حصة من اإليرادات قدرها 
25% من موفري خدمات السحابة الخارجيين والعميل النهائي. ونظًرا ألن االتفاقية المبرمة بين المجموعة وموفري خدمات السحابة الخارجيين تعتبر 
بمثابة عقد لكل شهر على حدة وأن العوض متغير ويتوقف على األحداث المستقبلية التي تكون خارجة عن سيطرة المجموعة. تقوم بالمجموعة بإثبات 
حصتها من اإليرادات، أي 25%، من إجمالي قيمة الفاتورة المقدمة إلى العميل النهائي نيابة عن موفري خدمات السحابة الخارجيين أو عند قبول الخدمة 

من قبل العميل النهائي.

متطلبات)العرض)واإلفصاح 	

وفًقا لمتطلبات القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، قامت المجموعة بفصل اإليرادات المثبتة من العقود المبرمة مع العمالء إلى فئات تبين مدى 
تأثر طبيعة ومبلغ وتوقيت وعدم التأكد من اإليرادات والتدفقات النقدية بالعوامل االقتصادية. يرجى الرجوع إلى اإليضاح )5( لالطالع على اإلفصاحات 

المتعلقة بفصل اإليرادات.

المعيار الدولي للتقرير المالي )9( – األدوات المالية

تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية
وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )9(، يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية، عند اإلثبات األولي لها، بالتكلفة المطفأة؛ أو بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر – االستثمار في أدوات الدين؛ أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – استثمارات األسهم؛ أو بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة. يتوقف تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )9( بوجه عام على الكيفية التي يتم بموجبها إدارة هذه 

الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لها.

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حال استيفاءها للمعيارين التاليين، ولم تكن مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

عندما تقع ضمن نموذج العمل الخاص باقتناء الموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. و 	
وعندما ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل فقط عمليات سداد أصل المبلغ والعمولة على  	

أصل المبلغ القائم.

عند االثبات األولي الستثمارات األسهم غير المقتناة ألغراض المتاجرة، يجوز للمجموعة أن تختار - اختياًرا غير قابل لإللغاء - إظهار التغيرات الالحقة 
في القيمة العادلة لالستثمارات في الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االختيار على أساس كل استثمار على حدة.

يتم قياس كافة الموجودات المالية، غير المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما هو مبين أعاله، بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وعند اإلثبات األولي لها، يجوز للمجموعة أن تخصص بشكل غير قابل لإللغاء أصل مالي، يستوفي بطريقة أخرى 
متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك 

يزيل أو يقلل بشكل كبير عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بخالف ذلك.

يتم، في األصل، قياس األصل المالي )ما لم يكن يمثل ذمًما مدينة ودون أن يكون مكوًنا مالًيا هاًما تم قياسه في األصل بسعر المعاملة( بالقيمة العادلة 
زائًدا، بالنسبة لبند غير مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باالستحواذ عليه.
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تسري السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية.

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة: تقاس هذه الموجودات الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية. يتم تخفيض تكلفة  	
اإلطفاء من خالل خسائر االنخفاض في القيمة. ويتم إثبات دخل العمولة ومكاسب وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة في 

الربح أو الخسارة. ويتم إثبات كافة األرباح أو الخسائر عند التوقف عن اإلثبات في الربح أو الخسارة.
استثمارات األسهم المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: تقاس هذه الموجودات الحًقا بالقيمة العادلة. يتم إثبات توزيعات  	

األرباح كدخل في الربح أو الخسارة ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل بوضوح جزء مسترد من تكلفة االستثمار. يتم إثبات صافي األرباح والخسائر 
األخرى في قائمة الدخل الشامل اآلخر، وال يعاد تصنيفها مطلًقا إلى الربح أو الخسارة.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
ينطبق نموذج انخفاض القيمة على األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وموجودات العقود، ولكن ليس على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية. 

تتكون األصول المالية بالتكلفة المطفأة من الذمم التجارية المدينة والنقد المعادل والنقد وأصول العقود والودائع ألجل بالمرابحة.

بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )9(، يقاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة وفًقا ألحد األساسين التاليين:

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12 شهًرا: تمثل هذه خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن حاالت اإلخفاق في السداد المحتملة خالل 12  	
شهراً بعد الفترة المالية. و

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر: تمثل هذه خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن حاالت اإلخفاق في السداد المحتملة على مدى العمر  	
المتوقع لألداة المالية.

تقوم المجموعة بقياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر لعمالء القطاع الخاص. وعند تحديد 
المعلومات  بين االعتبار  المجموعة  تأخذ  المتوقعة،  االئتمان  تقدير خسائر  األولي وعند  اإلثبات  االئتمان من عدمه بشكل جوهري منذ  زيادة مخاطر 
المعقولة والمؤيدة ذات العالقة والمتوفرة دون تكاليف أو جهود غير مبررة. وهذه تشمل المعلومات النوعية والكمية والتحليل القائم على الخبرة السابقة 

للمجموعة وتقويم االئتمان المستنير، بما في ذلك المعلومات المستشرفة للمستقبل.

بالنسبة ألرصدة الذمم المدينة للجهات الحكومية وشركة االتصاالت السعودية، يتم إجراء مراجعة على أساس ربع سنوي لتحديد األرصدة التي يتعين 
تجنيب مخصص لها أو شطبها.

عرض االنخفاض في القيمة
يتم خصم مخصصات الخسائر المتعلقة بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات. ويتم عرض خسائر 
االنخفاض المتعلقة بالذمم المدينة التجارية والذمم األخرى، بما في ذلك موجودات العقود، بصورة منفصلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

اآلخر األولية الموحدة الموجزة.

يوضح الجدول التالي فئات القياس وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )9( لكل فئة من فئات األدوات المالية الخاصة بالمجموعة:

التصنيف)وفًقا)للمعيار)الدولي)للتقرير)المالي) 9(الموجودات)المالية

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات متاحة للبيع

بالتكلفة المطفأةودائع مرابحة ألجل

بالتكلفة المطفأةذمم مدينة

بالتكلفة المطفأةنقدية وشبه نقدية

المطلوبات المالية

بالتكلفة المطفأةذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
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العمالت األجنبية
يتم إثبات المعامالت التي تتم بعمالت عدا العملة الوظيفية للمجموعة )العمالت األجنبية(، وهو الريال السعودي، بأسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة. 
وفي نهاية فترة إعداد كل قوائم مالية، يعاد تحويل البنود النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. ال يعاد تحويل 
البنود غير النقدية التي تقاس على أساس التكلفة التاريخية بعملة أجنبية. يتم إثبات فروقات الصرف الناتجة عن البنود النقدية في قائمة الربح أو 

الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى الموحدة في السنة التي تنشأ فيها.

التصنيف من »متداولة« إلى »غير متداولة«
تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس متداول/غير متداول. تعتبر الموجودات متداولة وذلك:

عندما يتوقع تحققها أو ينوى بيعها أو استنفاذها خالل دورة العمليات العادية 	
في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة 	
عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو 	
عندما تكون نقدية 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.

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

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 	

عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية.

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

قياس القيمة العادلة 
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية 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 	
في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. 	

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، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة 

استخدام المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

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

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

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا تم 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.

الموجودات  ومخاطر  وخصائص  طبيعة  أساس  على  والمطلوبات  الموجودات  فئات  بتحديد  المجموعة  قامت  العادلة،  القيمة  عن  اإلفصاح  ولغرض 
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.

تشتمل المصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر خصيصا جزءاً من تكلفة المبيعات كما هو منصوص عليه 
بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. يتم التوزيع بين المصاريف العمومية واإلدارية وتكلفة المبيعات، عند 

الضرورة، وفق أسس مماثلة.

الزكاة

تحسب الزكاة ويجنب لها مخصص من قبل شركة االتصاالت السعودية )»الشركة األم«( والشركات التابعة المملوكة لها فعليا وبالكامل وفقاً لألنظمة المالية 
السعودية، وتحمل حصة المجموعة من المخصص على قائمة الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى الموحدة.

توزيعات األرباح
تقوم الشركة بإثبات االلتزامات المتعلقة بدفع توزيعات األرباح على الشركاء في الشركة عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد يتوقف على تقدير 
الشركة. وطبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، تتم الموافقة على توزيعات األرباح عند المصادقة عليها من قبل الشركاء. يتم إثبات المبلغ 

المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية.

منافع الموظفين

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

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

يعاد قياس التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة إئتمان الوحدة المتوقعة. يتم 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 العالقة. وفي حالة عدم وجود سوق عميقة لهذه السندات، تستخدم أسعار السوق على 
السندات الحكومية. ونظراً لعدم وجود سندات شركات وحكومية كافية في المملكة العربية السعودية من أجل إيجاد معدل خصم موثوق به، فقد تم بدالً 
من ذلك، استخدام معدل الخصم على سندات الخزينة األمريكية بعد تعديله بفروقات البلد بين الواليات المتحدة األمريكية والمملكة العربية السعودية.

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

يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها في بنود اإليرادات الشاملة األخرى. يتم 
إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة 

واإليرادات الشاملة األخرى الموحدة كتكاليف خدمة سابقة.

يتم إثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة وكذلك الزيادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة مباشرة في قائمة 
الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى الموحدة. إن أية تغيرات في صافي المطلوبات نتيجة لعمليات التقويم االكتوارية والتغيرات في االفتراضات 

يتم إعادة قياسها في بنود اإليرادات الشاملة األخرى.

تأخذ عملية التقويم االكتواري بعين االعتبار أحكام نظام العمل السعودي والسياسة الخاصة بالمجموعة.
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منافع الموظفين - تتمة

منافع التقاعد
تدفع المجموعة مساهمات التقاعد لموظفيها المواطنين إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. ويمثل ذلك برنامج مساهمة محددة. تسجل المبالغ 

المدفوعة كمصاريف عند تكبدها.

منافع الموظفين قصيرة األجل
يتم إثبات إلتزام لقاء المنافع المستحقة للموظفين فيما يتعلق باألجور والرواتب واإلجازات السنوية واإلجازات المرضية في الفترة التي يتم فيها تقديم 
الخدمة ذات العالقة بالمبلغ غير المخصوم من المنافع المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة. يتم عرض االلتزامات كالتزامات حالية لمنافع الموظفين في 

قائمة المركز المالي الموحدة.

يتم قياس اإللتزامات المثبتة فيما يتعلق بمنافع الموظفين قصيرة األجل بالمبلغ غير المخصوم للمنافع المتوقع دفعها مقابل الخدمة ذات العالقة.

البضاعة
البيعية  البيعية، أيهما أقل. يتم تحديد تكاليف البضاعة على أساس المتوسط المرجح. يمثل صافي القيمة  تقيد البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة 
سعر البيع التقديري للبضاعة ناقصا كافة التكاليف المقدرة لإلنجاز والتكاليف الالزمة إلجراء البيع. يجنب مخصص مالئم للبضاعة المتقادمة وبطيئة 

الحركة، عند الضرورة.

الموجودات غير الملموسة
وخسائر  المتراكم  اإلطفاء  ناقصا  بالتكلفة  منفصل  بشكل  عليها  الحصول  يتم  التي  المحددة  اإلنتاجية  األعمار  ذات  الملموسة  غير  الموجودات  تدرج 
االنخفاض في القيمة المتراكمة. يتم إثبات اإلطفاء بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غير الملموسة. تتم مراجعة العمر 
اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة مالية، مع أثر التغيرات في التقديرات التي تتم المحاسبة عنها على أساس مستقبلي. تدرج الموجودات 
غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة التي يتم الحصول عليها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. يتم 

إطفاء الموجودات غير الملموسة، والتي تتكون من برامج أجهزة الحاسب اآللي، بمعدل 20% سنويا.

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

لألصل، في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند التوقف عن إثبات األصل.

الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. تشتمل التكلفة، ضمن أمور أخرى، على القيمة 

الحالية لتكاليف إزالة الموجودات المتعلقة بتحسينات المباني المستأجرة.

يتم استهالك التكلفة ناقصا القيمة التقديرية المتبقية للممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات. 
تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيمة المتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل سنة مالية، ويتم احتساب أي تغيرات في التقديرات على أساس 

مستقبلي.
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الممتلكات والمعدات - تتمة
تطبق المجموعة معدالت االستهالك السنوية التالية على الممتلكات والمعدات الخاصة بها:

دد%أجهزة)الحاسب)اآللي

20%األثاث

17%المعدات المكتبية

20% أو فترة اإليجار، أيهما أقصرتحسينات المباني المستأجرة

25%السيارات

يتم التوقف عن إثبات بند الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية من االستخدام المستمر لألصل. يتم 
تحديد أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد أو االستغناء عن أي بند من بنود الممتلكات والمعدات على أنه الفرق بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية 

لألصل ويتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

يتم إثبات التكاليف المتكبدة بشأن عمليات اإلصالح والصيانة كمصاريف عند تكبدها، بينما يتم رسملة المصاريف المتعلقة بالتحسينات.

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 على أن تلك الموجودات 
قد تعرضت لخسائر انخفاض في القيمة. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل لتحديد حجم هذه الخسارة )إن 
وجدت(. وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة 
للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل. عندما يكون من 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.

تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد أو القيمة الحالية، أيهما أعلى. وعند تقويم القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات 
للنقود  الزمنية  للقيمة  الحالية  السوق  تقويمات  يعكس  الذي  الضريبة  قبل  ما  باستخدام معدل خصم  الحالية  قيمتها  إلى  المقدرة  المستقبلية  النقدية 

والمخاطر المحددة لألصل والتي يتم من خاللها تسوية تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.

وفي الحاالت التي تقدر فيها القيمة القابلة لالسترداد لألصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( بأقل من قيمتها الدفترية، عندئذ تخفض القيمة الدفترية لذلك 
األصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( إلى القيمة القابلة لالسترداد له، ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

إذا ما تم الحقاً عكس قيد االنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو الوحدة المدرة للنقدية(، باستثناء الشهرة، إلى القيمة 
المعدلة القابلة لالسترداد له، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات 
االنخفاض في قيمة ذلك األصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس قيد االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الربح 

أو الخسارة الموحدة.

المخصصات
التزامات حالية )قانونية أو متوقعة( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل أن يتطلب األمر  يتم إثبات المخصصات عند وجود 
استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به. ال تجنب مخصصات لقاء الخسائر 

التشغيلية المستقبلية.

الخصم  معدل  إن  المالية.  الفترة  نهاية  في  الحالي  االلتزام  لسداد  المطلوبة  للمصاريف  اإلدارة  تقديرات  الحالية ألفضل  بالقيمة  المخصصات  تقاس 
للنقود والمخاطر  التقويم الحالية في السوق للقيمة الزمنية  الزكاة والذي يعكس عمليات  القيمة الحالية يمثل المعدل لما قبل  المستخدم في تحديد 

المصاحبة لذلك االلتزام. يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كأعباء مالية
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المنح الحكومية
ال يتم إثبات المنح الحكومية إال إذا كان هناك تأكيد معقول بأن المجموعة سوف تلتزم بالشروط المرتبطة بها وأن المنح سيتم استالمها.

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

التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة-  4
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف 
التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات إجراء تعديل  القوائم المالية الموحدة. ومع ذلك، قد يترتب عن عدم  والموجودات والمطلوبات بتاريخ إعداد 
جوهري على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر بذلك في المستقبل. تستند هذه التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى 
مختلفة يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف وتستخدم لقياس القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى. يتم 
مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بصورة 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.

األحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية الهامة  4-1
إن لألحكام الهامة التالية آثار جوهرية على المبالغ المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة:

األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة 

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

للمالحظة حيثما كان ذلك متاحا.

تحديد السيطرة 

إن الشركة التابعة هي الشركة المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة. تعتبر اإلدارة أن المجموعة تسيطر على منشأة ما عندما تتعرض المجموعة 
بشأنها لمخاطر أو يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة من ارتباطها بالشركة المستثمر فيها وكذلك عندما يكون لديها القدرة على استخدام 

سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على قيمة تلك العوائد من خالل قدرتها على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركات المستثمر فيها.

وبشكل عام، هناك افتراض بأن امتالك أغلبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة. وتأييداً لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى المجموعة حقوق تصويت 
مساوية أو أقل من األغلبية في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف األخرى المتعلقة بذلك عند التأكد فيما 
إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك الترتيبات التعاقدية وغيرها التي لها أثر على األنشطة التي تؤثر على عوائد الشركات 

المستثمر فيها.

إن تحديد سيطرة المجموعة يتوقف أيضاً على تلك األنشطة ذات العالقة وطريقة اتخاذ القرارات المتعلقة باألنشطة ذات العالقة وحقوق المجموعة في 
الشركات المستثمر فيها.

وفي بعض الحاالت التي تمتلك فيها المجموعة أقل من 50% من حقوق التصويت، فإنها قد تظل المساهم األكبر الوحيد الذي لديه حضور وتمثيل يعطيه 
السلطة لتوجيه األنشطة ذات العالقة للشركات المستثمر فيها، وذلك عندما ال يمتلك المساهمون اآلخرون بشكل فردي حقوق تصويت كافية وسيطرة 
تمكنهم من رفض توجيهات المجموعة. ال توجد حاالت سابقة لمساهمين آخرين يتعاونون لممارسة أصواتهم بشكل جماعي أو لتجاوز المجموعة في 

عدد األصوات

التقديرات واالفتراضات    4-2
يتم أدناه تبيان االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة، 
استخدمت  القادمة.  المالية  الفترة  والمطلوبات خالل  للموجودات  الدفترية  القيمة  على  تعديل جوهري  إجراء  إلى  يؤدي  قد  تأثير جوهري  لها  والتي 
والمتعلقة  القائمة  واالفتراضات  الظروف  تتغير  قد  ذلك،  ومع  الموحدة.  المالية  القوائم  إعداد  المتاحة عند  والتقديرات  االفتراضات  المجموعة هذه 
بالتطورات المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سيطرة المجموعة. وتنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.
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التقديرات واالفتراضات - تتمة  2-4
خسائر االئتمان المتوقعة

تقوم المجموعة بمراجعة حساباتها المدينة في تاريخ كل تقرير لتقييم ما إذا كان ينبغي تسجيل خسارة ائتمان متوقعة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 
والدخل الشامل اآلخر. على وجه الخصوص، يتطلب األمر حكم اإلدارة في تقدير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى الخسارة 
المتوقعة في االئتمان المطلوبة. تستند هذه التقديرات إلى افتراضات حول عدة عوامل وقد تختلف النتائج الفعلية، مما يؤدي إلى تغييرات مستقبلية في 
الخسارة الفعلية. في تاريخ التقرير، بلغ إجمالي الذمم المدينة التجارية 537.57 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 283.78 مليون ريال سعودي( مع 
توفير 64.52 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 54.42 مليون ريال سعودي(. أي فرق بين المبالغ التي يتم تحصيلها فعلًيا في الفترات المستقبلية 
والمبالغ المتوقعة سيتم إدراجه في الربح أو الخسارة الموحدة. باإلضافة إلى ذلك، تم جمع خسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ 45.22 مليون ريال سعودي 
)31 ديسمبر 2018: 55.65 مليون ريال سعودي( مقابل إجمالي المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة بمبلغ 2,2070.10 مليون ريال سعودي )31 

ديسمبر 2018: 1,714.01مليون ريال سعودي(.

االنخفاض في قيمة البضاعة 

تظهر البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. وعندما تصبح البضاعة قديمة أو متقادمة، يتم إجراء تقدير لصافي القيمة البيعية لها. 
بالنسبة لكل بند من بنود البضاعة الهامة، يتم إجراء تقدير لكل بند على حده. بالنسبة لبنود البضاعة غير الهامة بمفردها ولكنها تعتبر قديمة أو متقادمة، 
فانه يتم تقديرها بشكل جماعي ويجنب مخصص حسب نوع البضاعة وعمرها أو درجة تقادمها على أساس أسعار البيع التاريخية ناقصا تكاليف البيع 

المقدرة.

بتاريخ إعداد القوائم المالية، بلغت البضاعة 210.64 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 168.16 مليون ريال سعودي(، وبلغ مخصص البضاعة 
القديمة والمتقادمة 59.98 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 27.87 مليون ريال سعودي(. سيتم إثبات أي فرق بين المبالغ المتحققة فعاًل في 

الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقع تحققها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

االفتراضات طويلة األجل المتعلقة بمنافع الموظفين

تمثل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين االلتزامات التي سيتم سدادها في المستقبل وتتطلب وضع افتراضات بشأن التزامات البرنامج. يتطلب من اإلدارة 
إجراء المزيد من االفتراضات المتعلقة بالمتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل الزيادة في الرواتب ومعدالت الوفيات ومعدل دوران الموظفين وتكاليف 
الرعاية الصحية المستقبلية. وبشكل دوري، تقوم إدارة المجموعة بالتشاور 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.

خصم الذمم المدينة والدائنة

قامت المجموعة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالذمم الدائنة طويلة األجل والذمم المدينة المتعلقة بها والتي نشأت في فترة سابقة. تم 
استخدام معدل خصم مالئم عند تحديد القيمة الدفترية لهذه البنود.

المخصصات

تعتمد المخصصات، بحسب طبيعتها، على تقديرات وعمليات تقويم للتأكد فيما إذا تم استيفاء معايير اإلثبات، بما في ذلك تقديرات للمبالغ المحتمل 
سدادها. تستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى تقدير التكاليف، بعد األخذ بعين االعتبار، المشورة القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة حاليا. 
كما تتضمن المخصصات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة وتكاليف المغادرة، إن وجدت، حكم اإلدارة في تقدير التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة لدفع 
التدفقات  المحتمل وقوع  إذا كان من  اإلدارة فيما  المؤكدة أفضل تقديرات  بالمطلوبات غير  المتعلقة  المخصصات  المغادرة األخرى. تتضمن  تكاليف 

النقدية الصادرة. 
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اإليرادات، صافي-  5
فيما يلي تحلياًل إليرادات المجموعة:

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

0851,727,380,552,لل084,8,دتكامل األنظمة 

7690,221,286د0,د48,د90خدمات االستعانة بمصادر خارجية

838,337,371لل7,5دد,875االتصاالت واالنترنت

269,913,321د5ل,477,558خدمات السحابة

68,898308,120,677د,0د4األمن السيبراني

74163,442,837د,د80,ل5دالخدمات المدارة

4643,883,050د,4د4,0ددالخدمات الرقمية

4,041,299,094د0د,96د,57د,5

نوع العمالء

البيع من خالل شركة االتصاالت السعودية والبيع الى العميل مباشرة )الشركة ليست العميل 
5042,317,350,378,ل95,د9ل,دالنهائي(

44,7991,723,948,716د,د06,دالبيع لشركة االتصاالت السعودية )الشركة هي العميل النهائي(
4,041,299,094د0د,96د,57د,5

وقت تسجيل االيرادات
البضاعة أو اخلدمة حتولت إلى العميل:

893,897,237,652د,8دد,4,844خالل فترة 
4144,061,442ل058,0,دل4في وقت محدد

 4,041,299,094د0د,96د,57د,5

مصاريف البيع والتوزيع-  6

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

8,658,90579,259,594للتكاليف موظفين ذات الصلة 
29,409,276ل484,95,ددمصاريف تسويق وإعالن

3,374,597د77,د4,04مصاريف السفر
146,023د0,75د5,لمصاريف تكنولوجيا المعلومات

755,555732,067استهالك واطفاء 
95,643د70,لدلأخرى

8113,017,200د57,595,6ل
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

المصاريف العمومية واإلدارية -  7

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

58147,079,576ل,00,440دتكاليف موظفين ذات العالقة 
46416,958,740,ل50,85استهالك واطفاء

9749,044,130د,د8د,7دخدمات مهنية 

68,65516,860,531د,9دمصاريف تكنولوجيا المعلومات

667,7908,089,199,دلمصاريف السفر

7,132,247د0,988,98لالضيافة والمناسبات االجتماعية

7,933,233دد5,5دد,0لمصاريف مكتبية

15,787,266د79,دد5,لمصاريف ايجار 

1,084,314لد8,4د4,لمنافع عامة

)2,345,488()8,746,875(مخصص المصاريف المقدمة

2,560,826د905,90,دأخرى

0270,184,574لد,46ل,50د

اإليرادات األخرى -  8

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

7,303,414 دل0,د8د,ددخل عموالت

)1,328,425(وخسائر انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات

-)لل9,ل0ل(أخرى

5,974,989د0ل,ل8ل,د

اإليرادات التمويلية، صافي-  9

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

5,555,96930,320,270لالدخل من ودائع مرابحة ألجل )إيضاح 11 و12(

-   )6دد,958,د(تكلفة تمويل على مطلوبات االيجار

 30,320,270دد597,7,دل
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

الزكاة-  10
إن الشركة هي شركة تابعة ومملوكة فعلياً وبالكامل لشركة االتصاالت السعودية )»الشركة األم«(. وفقاً للقرار الوزاري رقم 1005 بتاريخ 28 ربيع الثاني 
1428هـ )الموافق 15 مايو 2007(، تقوم الشركة األم بتقديم اإلقرارات الزكوية على أساس قوائمها المالية الموحدة وعلى أساس الوعاء الزكوي الموحد 
وتسديد االلتزام الزكوي وفقاً لذلك. تم تقدير حصة الشركة في الزكاة للسنة وقدرها 40,933,271 )31 ديسمبر 2018: 51,831,227( ريال سعودي على 
أساس الوعاء الزكوي المستقل للشركة وتم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى. يتم تعديل هذا التقدير تناسبياً باألثر الناتج 

عن التوحيد، حسبما هو مالئم.

كانت حركة مخصص الزكاة للسنة على النحو التالي:

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

99,050,50474.048.117الرصيد االفتتاحي

51.831.227ل7د,دد40,9مجنب خالل السنة

)26.828.840()ل99,869,79( مدفوع خالل السنة

98499.050.504,دلل,40الرصيد)الختامي

النقدية وشبه النقدية-  11
تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق واالستثمارات القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة وفترة استحقاقها ثالثة 

ِأشهر أو أقل منذ تاريخ ايداعها. النقدية وشبه النقدية مقارنة كم يلي

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

841.412د9,9نقد في الصندوق

0152.495.200د0,ل7د,9دارصدة لدى البنوك

75,000,000739.850.000دودائع مرابحة ألجل

80,958892.386.612د,4ل4

ودائع المرابحة ألجل -  12
يمثل هذا البند ودائع مرابحة لدى بنوك مختلفة. إن تاريخ استحقاق هذه الودائع يزيد عن 90 يوماً منذ تاريخ إيداعها.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

المدينون-  13

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لدديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

7283.786.411د57,5د,574اجمالي المدينين التجاريين )من غير المستحق من جهات ذات عالقة(

)54.418.689()8دل,4د64,5(ناقصاً: مخصص خسائر ائتمان متوقعة

9229.367.722لل,050,د47صافي المدينين التجاريين

91.714.009.468دد,ل0ل,07د,داجمالي المبالغ المستحقة من جهة ذات عالقة )إيضاح 31(

)58.615.538(وناقصاً: مخصص خصومات )جهة ذات عالقة( )إيضاح 31(

)55.654.192()074,ددد,45(ناقصاً: مخصص خسائر ائتمان متوقعة )جهة ذات عالقة( )إيضاح 31(

551.599.739.738د,878,ل6ل,دصافي المبالغ المستحقة من جهة ذات عالقة

741.829.107.460د,8د4,9د6,داجمالي المدينين 

المدينون التجاريون
يبلغ متوسط فترة االئتمان بشأن مبيعات البضائع والخدمات 60 يوماً. وال يتم تحميل إيرادات تمويلية على الذمم المدينة التجارية. ويتم إثبات مخصصات 
الديون المشكوك في تحصيلها لقاء الذمم المدينة التجارية التي يتراوح عمرها بين ثالثة أشهر وسنة واحدة على أساس المبالغ غير القابلة لالسترداد 

المقدرة والتي يتم تحديدها بالرجوع إلى حاالت التعثر السابقة للطرف اآلخر وإجراء تحليل للوضع المالي الحالي للطرف اآلخر.

تقوم المجموعة بتنفيذ إجراءات فحص ائتماني قبل القيام بمنح االئتمان إلى عمالء جدد. ويتم مراجعة هذه اإلجراءات وتحديثها على أساس مستمر. لم 
تطرأ أي تغيرات على هذه اإلجراءات عن السنة الماضية. يتم تصنيف العمالء إلى مجموعات وفًقا لخصائصهم االئتمانية، التي منها ما إذا كانوا ينتمون 
إلى القطاع الخاص أم ال، وما إذا كانوا جهات سيادية أو غير سيادية. يشترك العمالء المصنفين ضمن فئة معينة في خصائص مماثلة لمخاطر االئتمان 
وذلك ألن المجموعة تأخذ بعين االعتبار تماثل الخصائص االقتصادية للشركة/ األفراد فيما يتعلق بالتصنيف إلى فئات. يتم إجراء تقويم لعمالء القطاع 
الخاص للتأكد من وجود انخفاض في القيمة على أساس جماعي. ال يوجد لدى المجموعة ذمم مدينة تجارية أو موجودات عقود لم يتم بشأنها إثبات 

مخصص خسارة بسبب الضمان الرهني.

يمثل أحد مديني المجموعة ما نسبته 17% من إجمالي أرصدة الذمم المدينة التجارية من غير المستحق من جهة ذات عالقة. 

وبتاريخ إعداد القوائم المالية، ال توجد أي مبالغ متأخرة السداد لم يتم تجنيب مخصص لها. كما ال توجد بتاريخ إعداد القوائم المالية أي مبالغ غير 
متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة تم بشأنها تخفيض الجودة االئتمانية منذ تاريخ المنح األولي لالئتمان.

الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة والغرامات المتعلقة بالمدينين التجاريين

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

8,68956,555,880ل54,4الرصيد االفتتاحي

)2,137,191(05,449ل,0لالمحمل/ )عكس( للسنة 

854,418,689دل,4د64,5الرصيد الختامي

عند تحديد إمكانية استرداد الذمم المدينة التجارية، تقوم المجموعة بأخذ التغيرات في الجودة االئتمانية للذمم المدينة التجارية بعين االعتبار وذلك 
اعتباراً من تاريخ المنح األولي لالئتمان حتى نهاية فترة إعداد القوائم المالية. وتعتبر تركزات مخاطر االئتمان محدودة نظراً لكبر قاعدة العمالء وتنوعها. 

ال تحتفظ المجموعة بأي ضمانات بشأن الذمم المدينة التجارية المنخفضة القيمة. 
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

المدينون - تتمة  -13

المدينون التجاريون - تتمة

أعمار الذمم المدينة التجارية غير المنخفضة القيمة

لد)ديسمبر)9ل0دالذمم)المدينة)غير)الحكومية
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د 
ريا1)سعودي

632.642.217د9,د89,04حتى 3 أشهر

4917.085.050د,4,986ل3 إلى 6 أشهر

322.513ل0د,6لد6 إلى 9 أشهر 

223.848د0د,ل44,ل9 أشهر إلى سنة

7.300.876لد54,5ل,6أكثر من سنة

الذمم املدينة احلكومية

7127.046.263ل0,7ل4,9ددغير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

50,87421.147.008ل,06لحتى سنة 

611.672.650د9,د4,94سنة إلى 3 سنوات 

84011.070.264,د4,00ل3 إلى 5 سنوات

857.033دد00,4د,لأكثر من 5 سنوات

9229.367.722لل,050,د47اجمالي الذمم المدينة التجارية غير منخفضة القيمة

أعمار الذمم المدينة التجارية المنخفضة القيمة

لد)ديسمبر)9ل0دالذمم)المدينة)غير)الحكومية
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د 
ريا1)سعودي

6.148.323ددد,070,للحتى 3 أشهر

6.985.778د79,ل5د,34 إلى 6 أشهر

88330.851د,69ل6 إلى 9 أشهر 

6,585694.830د6,د9 أشهر إلى سنة

22.662.099د6,499,97دأكثر من سنة

الذمم المدينة الحكومية

1.768.763دل6,ل4د,ل حتى سنة 

4,6092.441.156د5,دسنة إلى 3 سنوات 

8.996.665د49,د5د,0ل 3 إلى 5 سنوات

554.390.224د,5,676 أكثر من 5 سنوات

854.418.689دل,4د64,5اجمالي الذمم المدينة التجارية المنخفضة القيمة
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى -  14

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

141.676,771د8,89ل79,6دفعات مقدمة إلى الموردين )إيضاح 1-14(

965.802.318ل60,0د,د4مصاريف مدفوعة مقدماً )إيضاح 2-14(

62.382.561د0د,0,969لضريبة القيمة المضافة المستردة )إيضاح 31(

59,86728.702.977د,لدالمدينون اآلخرون

2.522.359د8ل,748,دودائع 

301.086.986د6د,56,956ل

الدفعات   14-1 لقاء  المخصص  خصم  بعد  الموردين  إلى  المقدمة  الدفعات  إظهار  تم 
المقدمة القديمة )إيضاح 7( وقدره 9,09 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 7,17 

مليون ريال(.

المدفوع   14-2 اإليجار  لقاء  المخصص  بعد خصم  مقدماً  المدفوعة  المصاريف  إظهار  تم 
مقدماً )إيضاح 7( وقدره 22,30 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 31,01 مليون 

ريال(.

موجودات العقود -  15
تمثل اإليرادات غير المقدم بها فواتير قيمة األعمال المنفذة من قبل المجموعة خالل السنة ولكن لم يتم إصدار فواتير بها إلى العمالء كما في تاريخ 

إعداد القوائم المالية.

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

ل8ل.6.090د9د74,967,84ل,لاجمالي موجودات العقود

)د84.46د.ل4(ومخصص خصومات

)6.748.070ل()7لل,8,548(مخصص انخفاضات

5867.957.649د9,7ل66,4ل,ل

كانت حركة مخصص االنخفاضات المتعلقة بموجودات العقود للسنة المنتهية في 31 ديسمبر كما يلي:

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

6,748,0702.862.099لالرصيد االفتتاحي

13.885.971)د99,95ل,8(عكس/)المحمل( للسنة )إيضاح 30(

716.748.070لل,8,548الرصيد الختامي
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

البضاعة -  16

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

168.165.631للد,0,644لدمواد ومستلزمات

)27.868.698()59,989,749(ناقصاً: مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة )إيضاح 1-16(

140.296.933د50,654,46ل

كانت الحركة في مخصص البضاعة بطيئة الحركة والمتقادمة كما يلي:  16-1
لد)ديسمبر)9ل0د

ريا1)سعودي
لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

7,868,69832.311.365دالرصيد االفتتاحي

)4.442.667(ل05,لدل,دد صافي )عكس(/ المحمل للسنة

59,989,74927.868.698الرصيد الختامي

االستثمارات في األسهم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل -  17
األخر

لدديسمبر)8ل0دلد)ديسمبر)9ل0د

ريال سعوديريا1)سعودي

استثمار قدره 5% في شركة االتصاالت السعودية لالستثمار التجاري المحدودة )شركة تعمل في 
مجال خدمات االتصاالت( 

50.00050.000)إيضاح 1-17(

استثمار قدره 1% في شركة سفاير )شركة تعمل في مجال خدمات تقنية المعلومات( 
     -      و)إيضاح 2-17(

50.00050,000

لها   17-1 العادلة  القيمة  تحديد  إمكانية  لعدم  بالتكلفة  االستثمارات  هذه  تسجيل  تم 
بصورة موثوق بها.

قرر   17-2 2014. وقد  يونيو  السعودية في  العربية  المملكة  تأسيس شركة سفاير في  تم 
مجلس إدارة الشركة األم في نوفمبر 2018 إعالن سفاير دمج أعمالها مع الحصص 
الخاصة بهم اعتباراً من 1 يناير 2019. مازالت الشركة تعمل على اإلجراءات النظامية، 

قامت المجموعة بإثبات انخفاض قدره 100٪ في قيمة هذا االستثمار.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

الموجودات غير الملموسة-  18

برامج)الحاسب)اآللي)التكلفة)
ريا1)سعودي

األعما1)الرأسمالية)تحت)
التنفيذ

ريا1)سعودي

االجمالي
ريا1)سعودي

 96,171,560 14,141,349 82,030,211 كما في 31 ديسمبر 2018 

17,525,47756,939,99974,465,476إضافات

-)34,431,353(34,431,353تحويل

)14,073,291()13,441,629()631,662(استبعاد أصول الشركات التابعة

745,د56,56ل66د,08د,دد79د,55د,ددلكما)في)لد)ديسمبر)9ل0د 

اإلطفاء املتراكم

 31,967,626 -31,967,626 كما في 31 ديسمبر 2018 

21,243,953 -21,243,953 إطفاء

)398,107()398,107(استبعاد أصول الشركات التابعة

د47,دل8,د5ود47,دل8,د5كما)في)لد)ديسمبر)9ل0د 

صايف القيمة الدفترية 

50.062.58514.141.34964.203.934في 31 ديسمبر 2018 

د7د,750,د0ل66د,08د,دد907,ل80,54في)لد)ديسمبر)9ل0د

تم توزيع اإلطفاء المحمل للسنة في قائمة الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى كما يلي: 

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

5.943.377د89,50د,9 تكلفة االيرادات

5,000461ل مصاريف البيع والتوزيع )إيضاح 6(

9,4507.020.623د8,لل المصاريف العمومية واإلدارية )إيضاح 7(

12.964.461د95,د4د,لد
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

الممتلكات واآلالت والمعدات-  19

التكلفة
أجهزة)الحاسب)

اآللي)
ريا1)سعودي

األثاث)والمعدات)
المكتبية

ريا1)سعودي

تحسينات)المباني)
المستأجرة
ريا1)سعودي

السيارات
ريا1)سعودي

األعما1)
الرأسمالية)تحت)

التنفيذ
ريا1)سعودي

االجمالي
ريا1)سعودي

د4,59دد,5دد14,077,061 1,245,825 40,356,728 132,082,90437,462,075كما في 31 ديسمبر 2018 

50د,5,575دل73,525,135 - 4,493,907 10,980,189 36,576,019 إضافات

و)73,941,220(11,792,401477,900 13,919,269 47,751,650 تحويل

)د60,لدد,د(-- - )2,921,677( )399,926( استبعاد

استبعاد أصول الشركات 
 )86د,8,458(-)301,225(   )3,200,455( )3,305,229( )1,651,477( التابعة

9,854ل9,0دد660,976,دل500,دد4,لل58,د44,د75د4,6دل,7056ل,59د,4لدكما)في)لد)ديسمبر)9ل0د 

االستهالك املتراكم واالنخفاضات

560,ددد,ددل-512,327 14,519,881 25,321,494 82,868,858كما في 31 ديسمبر 2018 

95د,906,د5-287,278 7,052,247 6,765,762 39,801,108 االستهالك وانخفاض القيمة

)6,576دد,د(- - )2,830,946( )395,630( استبعاد

استبعاد أصول الشركات 
)597,785,ل()74,130( )560,940( )638,722( )323,993( التابعة

04,594د,د7لو5,475د887ل,لل0,لد7,588ل8,6دد4د,950,لدلكما)في)لد)ديسمبر)9ل0د 

صايف القيمة الدفترية 

49.214.04612.140.58125.836.847733.49814.077.061102,002,033في 31 ديسمبر 2018 

60د,5ل66,7ل660,976,دل5د697,0د9د,لد4,دد9د7,0ل7,5د7د408,8,د9في)لد)ديسمبر)9ل0د

تم توزيع االستهالك المحمل للسنة في قائمة الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى كما يلي: 

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

0,540,54618.031.688دتكلفة المبيعات

731.606 70ل,8د7مصاريف البيع والتوزيع )إيضاح 6(

7,6799.938.117د6,ددالمصاريف العمومية واإلدارية )إيضاح 7(

1.328.425وإيرادات أخرى )إيضاح 8(

9530.029.836د,906,د5
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

حق استخدام األصول -  20
فيما يلي مبلغ األصول المرسملة في قائمة المركز المالي الموحدة ورسوم االستهالك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بموجب تطبيق المعيار الدولي 

إلعداد التقارير المالية 16، عقود اإليجار.

ممتلكات
ريا1)سعودي

مركبات
ريا1)سعودي

اإلجمالي
ريا1)سعودي

75,848ل,76,462,7721,713,07678الرصيد كما في 1 يناير 2019

9دد,د9د,6ل-16,293,229إضافات، )صافي( حق استخدام األصول 

)76د,د7,05ل()870,537()16,182,839(مصروف االستهالك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

ل5,70ل977,4د5,د84د6ل,د76,57الرصيد)كما)في)لد)ديسمبر)9ل0د

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع-  21

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

367,288,723595,519,245دائنون تجاريون )إيضاح 1-21(

362,951,476 570,081,455تكلفة مشروع مستحقة )إيضاح 2-21(

230,212,915 319,964,455مصاريف مستحقة 

-115,854,581رسوم التوصيل المستحقة )إيضاح 31(

60,592,66945,442,400مبالغ مستحقة الى جهة ذات عالقة )إيضاح 30(

-22,517,177مطلوبات اإليجار )إيضاح 24(

1,975,7182,041,490مخصص ضريبة استقطاع

74,7781,236,167,526د,458,ل

ال يتم تحميل أي عمولة على الذمم الدائنة التجارية. ويوجد لدى المجموعة سياسات   21-1
الزمني  اإلطار  خالل  الدائنة  الذمم  كافة  سداد  من  للتأكد  المالية  المخاطر  إلدارة 

المحدد لفترة االئتمان.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، كانت هناك عمليات عكس قيد قدرها   21-2
36,65 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 29,99 مليون ريال سعودي( تتعلق 
نشأت  وقد  المبيعات.  تكلفة  على  تحميلها  تم  والتي  المتكبدة  المشاريع  بتكاليف 
في  المقدرة  المشاريع  تكاليف  بين  الفروقات  نتيجة  هذه  القيد  عكس  عمليات 
نتجت  وقد  والمشاريع.  انتهاء  عند  تكبدها  المتوقع  أو  المتكبدة  والتكلفة  الدفاتر 
يتعلق  العقود فيما  رئيسي بسبب تحديث معلومات بعض  الفروقات بشكل  هذه 
بمستحقات المشاريع والتحسينات الحديثة التي تمت على إعداد عملية التقديرات 
داخل المجموعة. وقد تم اعتبار هذه الفروقات تغيراً في التقديرات وتم تحميلها على 

قائمة الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى الموحدة خالل السنة الحالية.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

اإليرادات المؤجلة-  22
يمثل هذا البند فواتير صادرة إلى العمالء بالزيادة عن قيمة األعمال المنفذة من قبل المجموعة كما في بتاريخ إعداد القوائم المالية.

مطلوبات العقود-  23
تمثل التزامات العقد المبالغ المستلمة من عمالء المجموعة وذلك مقابل الفواتير المستقبلية. 

مطلوبات االيجار المتعلقة بحق استخدام األصول-  24
فيما يلي تحليل استحقاق التدفقات النقدية غير المخصومة المتعلقة بمدفوعات اإليجارات في 31 ديسمبر 2019.

لد)ديسمبر)9ل0دتحليل)االستحقاق)للتدفقات)النقدية)غير)المخصومة
ريا1)سعودي

74ل,ل0د,7دأقل من سنة
د76,د59,49سنة إلى خمس سنوات

6د86,694,9اجمالي المطلوبات الغير مخصومة

فيما يلي عرض مطلوبات اإليجار المخصومة كما في 31 ديسمبر 2019 في قائمة المركز المالي الموحدة.

لد)ديسمبر)9ل0دتحليل)االستحقاق)للتدفقات)النقدية)غير)المخصومة
ريا1)سعودي

77ل,7ل5,ددالجزء المتداول )بما في ذلك الحسابات الدائنة والمستحقة(
8دد,57ل,54الجزء الغير متداول 

76,674,505اإلجمالي

مكافأة نهاية الخدمة-  25

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

125.754.092د8,65دل,89لالتزام المنافع المحددة

تقوم المجموعة بمنح مكافأة نهاية الخدمة )برنامج المنافع( لموظفيها، مع األخذ بعين االعتبار نظام العمل في المملكة العربية السعودية. وتمثل المنافع 
المقدمة بموجب هذا البرنامج مبلغا مقطوعا على أساس آخر راتب للموظفين وبدالتهم وسنوات خدمتهم المتراكمة بتاريخ تركهم العمل.

إن التزام المنافع المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة بشأن برنامج المنافع المحددة لنهاية الخدمة يمثل القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة 
بتاريخ إعداد القوائم المالية. 

يتم احتساب التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مؤهلين باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. يتم 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 العالقة. وفي حالة عدم وجود سوق عميقة لهذه السندات، تستخدم أسعار السوق على 
السندات الحكومية. ونظراً لعدم وجود سندات شركات وحكومية كافية في المملكة العربية السعودية من أجل إيجاد معدل خصم موثوق به، فقد تم بدالً 
من ذلك، استخدام معدل الخصم على سندات الخزينة األمريكية بعد تعديله بفروقات البلد بين الواليات المتحدة األمريكية والمملكة العربية السعودية.

يتم إثبات المكاسب والخسائر االكتوارية الناتجة عن إعادة قياس التزام المنافع المحددة، إن وجدت، وتدرج ضمن اإليرادات الشاملة األخرى الموحدة في 
قائمة الربح أو الخسار والدخل الشامل اآلخر الموحدة وفي قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

مكافأة نهاية الخدمة - تتمة  -25
يوضح الجدول التالي الحركة في التزام المنافع المحددة

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

92.250.000د5,754,09دلالرصيد االفتتاحي 
56048.095.092,د70,66تكلفة الخدمة المتوقعة 

0004.711.000,ل5,96تكاليف تمويل

56052.806.092,دد76,6اجمالي المبلغ المثبت في الربح أو الخسارة

)10,790,000(560,دد76,6الخسائر/ )األرباح( المثبتة في الدخل الشامل اآلخر

)8,512,000(78,000د,دمدفوعات

125,754,092د8,65دل,89لالرصيد الختامي

االفتراضات االكتوارية الهامة

تم إجراء أحدث تقويم اكتواري من قبل لوكس أكشواريز آند كونسالتنس وتم إجراءه باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة.

فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في التقويم االكتواري: 

لد)ديسمبر)8ل0دلد)ديسمبر)9ل0د

15%5ل%معدالت االنخفاض 

معدل زيادة الرواتب 
%5.6%5.6

4.8%45,د%معدل الخصم

6565سن التقاعد

تحليل الحساسية

النقص في قيمة االفتراضات  أو  الزيادة  المحددة على أساس  المنافع  التزام  التغير في  أدناه  الجدول  المستخدمة. يوضح  باالفتراضات  النتائج  تتأثر 
األساسية كما في 31 ديسمبر 2019:

األثر)على)التزام)المنافع)المحددة

التغير)في)
االفتراضات

القيمة)األساسية
ريا1)سعودي

الزيادة)في)االفتراضات)
ريا1)سعودي

النقص)في)االفتراضات
ريا1)سعودي

1189,138,652170,329,000211,218,000%معدل الخصم

20189,138,652179,558,000200,822,000%معدل االنخفاض 

1189,138,652210,509,000170,519,000%معدل زيادة الرواتب

رأس المال-  26

لد)ديسمبر9ل0د

10.000.000100.000.000 حصة عادية، قيمة كل منها 10 ريال سعودي
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)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

االحتياطي النظامي-  27
طبقاً لنظام الشركات السعودي وعقد تأسيس الشركة، يجب على الشركة أن تحول 10% من دخل السنة إلى االحتياطي النظامي. وطبقاً لعقد تأسيس 
الشركة، يجوز للشركة التوقف عن اجراء هذه التحويالت عندما يبلغ مجموع االحتياطي 50% من رأس المال. عليه، قامت الشركة بتحويل مبلغ يعادل تلك 

النسبة إلى االحتياطي النظامي ليصبح مجموع االحتياطي نصف رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

توزيعات االرباح-  28
قرر شركاء الشركة في اجتماعهم الذي عقد في 15 ذو القعدة 1440 هـ )الموافق 18 يوليو 2019( توزيع أرباح نقدية تبلغ 80 ريال سعودي للسهم الواحد 

إلى 300،000،000 ريال سعودي.

األدوات المالية-  29

فئات األدوات المالية

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

لد)ديسمبر)9ل0د
الموجودات)المالية

تصنيف)األصل
مستوى)القيمةالقيمة)الدفتريةالمالي

العادلة

ال ينطبق 414,280,958تكلفة االستهالكنقدية وشبه نقدية

ال ينطبق 3,824,280,815تكلفة االستهالكمدينون ومدينون آخرون

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

القيمة العادلة من خالل الدخل 
المستوى الثالث50,000الشامل

املطلوبات املالية

ال ينطبق1,458,274,778تكلفة االستهالكدائنون تجاريون وآخرون

لد)ديسمبر)8ل0د
الموجودات)المالية

تصنيف)األصل
مستوى)القيمةالقيمة)الدفتريةالمالي

العادلة

ال ينطبق 892,386,612تكلفة االستهالكنقدية وشبه نقدية

ال ينطبق 3,021,073,006تكلفة االستهالكمدينون ومدينون آخرون

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

القيمة العادلة من خالل الدخل 
المستوى الثالث50,000الشامل

املطلوبات املالية

ال ينطبق1,236,167,526تكلفة االستهالكدائنون تجاريون وآخرون

تمثل مبالغ الذمم المدينة والنقدية وشبه النقدية الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.

القيمة العادلة لألدوات المالية

يرى المديرون أن القيمة الدفترية لألدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة تقارب قيمتها العادلة باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع 
والتي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة على نحو دقيق.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

إدارة المخاطر المالية والرأسمالية-  30

مخاطر السوق

لم تتعرض المجموعة لمخاطر السوق خالل السنة. لم تطرأ أي تغيرات في هذه الظروف عن السنة السابقة.

إدارة مخاطر العمالت األجنبية

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

إدارة مخاطر معدل الربح والسيولة

تقع المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي وضع إطارا مناسبا إلدارة مخاطر السيولة وذلك إلدارة متطلبات إدارة 
السيولة والتمويل الطويل األجل والقصير األجل الخاصة بالمجموعة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات وتسهيالت 
بنكية كافية، ومن خالل مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر، ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية. لم يطرأ 

أي تغير في هذه االستراتيجية عن السنة السابقة.

لم تتعرض المجموعة لتغيرات في معدالت الربح بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. عليه، لم يتم عرض تحليل الحساسية المتعلق بمعدل الربح.

توضح الجداول التالية االستحقاق التعاقدي المتبقي للمجموعة بشأن مطلوباتها المالية غير المشتقة مع فترات السداد المتفق عليها. تم إعداد هذه 
الجداول بناًء على التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية استنادا إلى أقرب تاريخ قد يتعين على المجموعة السداد فيه. تتضمن الجداول 

كال من الربح والتدفقات النقدية الرئيسية:

معد1)الربحلد)ديسمبر)9ل0د
%

خال1)سنة)واحدة
ريا1)سعودي

سنة)إلى)5)سنوات
ريا1)سعودي

اإلجمالي)
ريا1)سعودي

1,435,757,601-1,435,757,601بدون ربحدائنون ومبالغ مستحقة الدفع
مطلوبات االيجار ذات عالقة بحق 

22,517,177-3,5322,517,177% إلى 3,92%استخدام األصول - متداول

مطلوبات االيجار ذات عالقة بحق 
54,157,32854,157,328-3,53% إلى 3,92%استخدام األصول – غير متداول

1.236.167.526-1.236.167.526اإلجمالي
اإلجمالي سنة إلى 5 سنواتخالل سنة واحدةمعدل الربح

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي%31 ديسمبر 2018
1,236,167,5261,236,167,526بدون ربحدائنون ومبالغ مستحقة الدفع

إدارة مخاطر االئتمان

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.

تمثل القيم الدفترية لألصول المالية الحد األقصى لمخاطر االئتمان. ال تحتفظ المجموعة بأي ضمانات أو أي تعزيزات ائتمانية أخرى لتغطية مخاطر 
االئتمان المرتبطة بموجوداتها المالية.

كانت خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المعترف بها في الربح أو الخسارة كما يلي:

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

)4.364.747()ل5,67دد()عكس( االنخفاض في المدينين التجاريين )إيضاح 14(
13.885.971)د99,95ل,8(خسارة االنخفاض في موجودات العقد )إيضاح 15(

9.521.224)4د5,6د8,5(اجمالي
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

31 ديسمبر 2019

إدارة المخاطر المالية والرأسمالية - تتمة   -30

تقييم خسارة االئتمان المتوقعة للعمالء الخاصين

يتم إنشاء مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجاریة وموجودات العقود عندما يكون ذلك مطلوباً، استناداً إلى التحصيل المتوقع للذمم المدينة. 
نستخدم المجموعة مصفوفة مخصصة لقياس خسارة االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين من العمالء الخاصين.

تُحسب معدالت الفقد باستخدام طريقة »معدل التكور« / »معدل التدفق« استناًدا إلى احتمال وجود مستحق يتقدم خالل المراحل المتعاقبة من التأخر 
إلى الشطب. يتم احتساب معدالت التكور / التدفق بشكل منفصل في مختلف القطاعات على أساس خصائص مخاطر االئتمان المشتركة.

يوفر الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان وخسارة االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين وأصول العقود من العمالء الخاصين كما في 
31 ديسمبر 2019:

متوسط)معد1القيمة)العادلةلد)ديسمبر)9ل0د
الخسارة)المرجح

مخصص)
الخسارة

 8,548,117 7.55%113,234,493 غير مفوتر
 11,070,333 11.06%100,113,270 0-90 يوم

 4,251,792 22.10%19,238,140 91-180 يوم

 169,388 43.93%385,590 181-270 يوم

 2,636,585 64.66%4,077,888 271-365 يوم
 13,390,679 64.66%20,710,765 أكثر من سنة

4640,066,894ل,57,760د

تقييم خسارة االئتمان المتوقعة للمدينين المستحقين للحكومة وشركة االتصاالت السعودية

تقدر اللجنة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وتقترح شطب المستحقات من الحكومة وعمالء شركة االتصاالت السعودية / الشركات التابعة لها. 
ويشمل دور اللجنة استعراض حالة األرصدة المشطوبة من جانب إدارة الحسابات المدينة للحكومة وشركة االتصاالت السعودية / الشركات التابعة لها 

وفقا لإلجراءات المتعلقة بالسياسات والتقارير المتعلقة بالتقادم وأي معلومات أو بيانات أخرى تطلبها اللجنة.

يحسب قسم حسابات المدينين في إدارة المحاسبة والتقرير المالي ويقيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في نهاية كل ربع سنة استناداً إلى 
تقديرات اللجنة للحكومة وشركة االتصاالت السعودية / الشركات التابعة لها. تجتمع اللجنة في األسبوع األول بعد نهاية كل ربع من أجل تقييم وتحديد 

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للكيانات التابعة للحكومة وشركة االتصاالت السعودية / الشركات التابعة لها.

بالنسبة لإليرادات غير المسجلة، يتم حساب متوسط معدل التخلف عن السداد خالل السنوات الثالث األخيرة بتقسيم المبالغ المشطوبة خالل الفترة 
)كل عام( على قيمة األرصدة غير المسددة لإليرادات غير المسجلة في نهاية الفترة. يتم ضرب هذا المعدل من خالل اإليرادات غير المسجلة خالل 

الفترة من أجل الوصول إلى رصيد مخصص اإليرادات غير المفوترة، إذا لزم األمر.

إدارة رأس المال 

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

يتكون هيكل رأسمال المجموعة من حقوق الملكية التي تتكون من رأس المال واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

المعلومات الخاصة بالجهات ذات العالقة-  31
تمثل الجهات ذات العالقة الشركاء وكبار موظفي اإلدارة والمدراء ومنشآت مداره بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يمارس عليها تأثيراً هاماً من قبل هذه 
الجهات. يوجد للمجموعة معامالت مختلفة مع الجهات ذات العالقة خالل دورة أعمالها العادية. تتم المعامالت مع الجهات ذات العالقة وفقاً للشروط 

واألحكام المعتمدة من إدارة المجموعة أو مجلس اإلدارة.

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

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

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

د0.07د5.5ل4.د74,560,648ل,4بيع بضاعة وخدمات إلى شركة االتصاالت السعودية )أ(

98.799د.ل8لد86,660,9لمشتريات من شركة االتصاالت السعودية

تتضمن مبيعات البضائع والخدمات إلى شركة االتصاالت السعودية مبلغ وقدره 2,111,215,850 ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 1,691,581,357 ريال 
سعودي( والتي ال تكون شركة االتصاالت السعودية العميل النهائي فيها.

كانت األرصدة التالية قائمة لدى شركة االتصاالت السعودية بتاريخ إعداد القوائم المالية:

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

91.714.009.468دد,ل0ل,07د,دإجمالي المبالغ المستحقة من جهة ذات عالقة )إيضاح 13(

696.570.430 5ل0,ل7د,754موجودات العقود

62.382.561 د0د,0,969لضرائب القيمة المضافة التي يمكن استعادتها )إيضاح 14(

)45.442.400()669,د60,59(مبالغ مستحقة الى جهة ذات عالقة )إيضاح 21(

)55.654.192()074,ددد,45(مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )إيضاح 13(

)100.000.000(ومخصص خصم على المدينين وموجودات العقود )إيضاح 13 و15(

)929.940.946()ل4,86دد,0دد,ل(إيرادات مؤجلة 

)267.384.998()55,445ل,404(صافي المقدم من العمالء 

المبالغ المستحقة القبض غير مضمونة ويتم تسويتها نقًدا أو معدلة برصيد مستحق الدفع. لم يتم إعطاء أي ضمانات أو استالمها. 

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، أصبحت اإلدارة على دراية برسوم التوصيل التي تم تخصيصها من قبل الطرف المعني للمجموعة مقابل 
رسوم السنة الحالية. ونتيجة لذلك، خالل السنة الحالية، استفادت المجموعة من هذه الرسوم بمبلغ 116 مليون ريال سعودي. يعتبر هذا المبلغ مبدئًيا 

ويخضع التفاق متبادل بين المجموعة واألطراف ذات العالقة.

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

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

45,317,572د9ل,55,654الرصيد االفتتاحي
10,336,620)8لل,لد0,4ل()عكس(/محمل للسنة

07455,654,192,ددد,45الرصيد الختامي
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

31 ديسمبر 2019

المعلومات الخاصة بالجهات ذات العالقة – تتمة  -31
أعمار المبالغ التي لم تنخفض قيمتها المستحقة من جهة ذات عالقة

متأخرة)السداد)ولم)تنخفض)قيمتها

اإلجمالي
ريا1)سعودي

غير)متأخرة)السداد)
وغير)منخفضة)القيمة

ريا1)سعودي

حتى)سنة
ريا1)سعودي

أكثر)من)سنة)حتى)
ثالث)سنوات
ريا1)سعودي

)من))ثالث)سنوات)
حتى)خمس)سنوات

ريا1)سعودي

أكثر)من)خمس)
سنوات

ريا1)سعودي

د666,50,د57د,008944,ل48,دد04,50د,8864د7,د46,ل9د,ل859,999,ل6ل,دلد)ديسمبر)9ل0د
311.658.355.276946.858.183570.343.12120.882.669117.863.4222.407.881 ديسمبر 2018

تم دفع المكافآت التالية إلى موظفي اإلدارة العليا خالل السنة:

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لدديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

0,74725.512.987د8,ددمنافع قصيرة األجل
1.029.060ومنافع ما بعد التوظيف

0,74726.542.047د8,دد

االلتزامات الرأسمالية -  32
لم يكن لدى المجموعة أي التزامات رأسمالية بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.

المنح الحكومية المستلمة -  33
استلمت المجموعة خالل السنة منح حكومية بإجمالي مبلغ قدره 1,5 ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 10.38 ريال سعودي(. تم ادراج هذا المبلغ في 

صافي ربح السنة بعد خصم المصروفات المتعلقة به.

األحداث الالحقة لفترة إعداد القوائم المالية-  34
لم تنشأ أية أحداث بعد 31 ديسمبر 2019 وقبل تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة والتي قد يكون لها تأثير على القوائم المالية األولية 

الموحدة الموجزة كما في 31 ديسمبر 2019.

االلتزامات المحتملة-  35
لد)ديسمبر)9ل0د

ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)8ل0د

ريا1)سعودي
9,506111,030,251لد,47دخطابات ضمان 

أرقام المقارنة-  36
أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية بما يتماشى مع تبويب السنة الحالي.


