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 تقرير المراجع المستقل 

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

 
 :الرأي

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

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

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

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

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

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

لك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا  لت
 إلبداء رأينا.

 
 :القوائم المالية الموحدة حول بالحوكمة والمكلفينمسؤوليات اإلدارة 

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

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

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

 أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك. المجموعةما لم تكن هناك نية لتصفية 
 . مجموعةالتقرير المالي في ال إعدادمسؤولين عن اإلشراف على عملية   بالحوكمة المكلفينإن 

 
 :مراجعة القوائم المالية الموحدة حولمسؤوليات المراجع 

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

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

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

 ( )تتمة(مساهمة سعودية مقفلةشركة )
 

 :)تتمة( مراجعة القوائم المالية الموحدة حولمسؤوليات المراجع 
لمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ ل  الدوليةمعايير  لل  وفقا    ،وكجزء من المراجعة

 :بـ نقوم كماعلى نزعة الشك المهني خالل المراجعة. 
 

غش أو خطأ، وتصميم  عن ناتجة كانت مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء   وتقويمتحديد  •
لتوفير أساس إلبداء  ومالئمةتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية  لمواجهةوتنفيذ إجراءات مراجعة 

رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي 
 ة.  الرقابة الداخلي إلجراءاتعلى تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز  

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

 فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.  حولوليس بغرض إبداء رأي 
 
ذات العالقة التي    السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات  مالئمةتقويم مدى   •

 قامت بها اإلدارة.
 

االستمرارية في المحاسبة، واستنادا  إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول   لمبدأاإلدارة  تطبيق مالئمةاستنتاج مدى  •
قدرة المجموعة على   حول كبيرا   بأحداث أو ظروف قد تثير شكا   يتعلقما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري فيعليها، 

لفت االنتباه في  علينا يتعينوجود عدم تأكد جوهري،  لنا تبين ما. وإذا االستمرارية لمبدأ وفقا   العمل في االستمرار
تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية،  

.  المراجعة  حول  تقريرنايتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ    عندها
في أعمالها كمنشأة  االستمرارتوقف المجموعة عن  إلى تؤديأو الظروف المستقبلية قد  ومع ذلك، فإن األحداث

 مستمرة.
 

ما إذا كانت القوائم المالية في، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، والعامتقويم العرض  •
 . عادالعرضا    الموحدة تعبر عن المعامالت واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق

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

مراجعة حسابات والقوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف  حولالمجموعة، إلبداء رأي 
 ينا في المراجعة. ن عن رأين الوحيديالمجموعة. ونظل المسؤول
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرى الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

0د0دمإيضاح
ريا1)سعودي

9ل0دم
ريا1)سعودي

5,257,296,303د9,06ل4,ل56,89 و 30اإليرادات، صافي

)4,410,051,699()0دل,5,469,447(تكلفة اإليرادات 

847,244,604د94,ل97,لد4,لإجمالي)الربح

)157,595,638()6,667لل,59ل(6مصاريف بيع وتوزيع

)350,146,210()ل8د,4د459,7(7مصاريف عمومية وإدارية

8,525,623)660,دلل,46(14 و 12)انخفاض القيمة( / عكس االنخفاض في المدينون وموجودات العقود 

2,140,931)ل0د,5دد,د(8)خسائر( / إيرادات أخرى

71,991,722و1ربح من بيع شركة تابعة

4422,161,032دل,د754,67صافي)الربح)قبل) التكاليف()/)اإليرادات)التمويلية)والزكاة

12,597,733)دل898,5(9)تكاليف( / إيرادات تمويلية، صافي

434,758,765دد6,د77,د75صافي)الربح)قبل)الزكاة

)40,933,271()8لل,978,ل5(10الزكاة

795,504393,825,494,ل70صافي)ربح)السنة

اخلسائر الشاملة األخرى

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

)2,378,000()85د,ل7د,5د(24إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة

9391,447,494لد,4د666,5إجمالي الدخل الشامل للسنة

ربحية السهم:

275.853.28أساسية ومخّفضة من صافي ربح السنة )معّدله(

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )37( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2020م

لد)ديسمبر)0د0دمايضاح
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

املوجودات

املوجودات)املتداولة
644414,280,958,د47,د1199النقدية وشبه النقدية

4562,634,928,374,ل75,د80,د12و30المدينون

157,006,263دد56,879,5ل13المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات أخرى

4661,166,419,725,ل504,56,ل14و30موجودات العقود

54150,654,462ل,69د,دلل15المخزون

4,523,289,782د4د,5د0,ل5,57إجمالي)الموجودات)المتداولة

املوجودات غير املتداولة

6656,216,851,ل6,64تكاليف العقود

60103,750,273ل,459,ل179الموجودات غير الملموسة 

77,415,701لل7,دد9,ل197حق استخدام األصول

166,715,260د558,75,د1859الممتلكات والمعدات

88354,098,085د,د59,د76إجمالي)الموجودات)غير)المتداولة

4,877,387,867لد7,5د4,6دد,6إجمالي)الموجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

املطلوبات املتداولة

4701,458,274,778,د95,د97,ل20الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع 

1,426,625,548دد704,985,8,ل21 و 30اإليرادات المؤجلة

88452,253,507د,5د6,0دد22 و 30مطلوبات العقود

40,113,984د40,98ل,د105الزكاة المستحقة 

3,377,267,817د5,57لل,4,068إجمالي)المطلوبات)المتداولة

املطلوبات غير املتداولة

54,157,328د70,89ل,2348مطلوبات عقود اإليجار

189,138,652ل94,776,76د24مكافأة نهاية الخدمة

947,654243,295,980,د4دإجمالي)المطلوبات)غير)المتداولة

63,620,563,797دد,د06,لل4,4إجمالي)المطلوبات

حقوق امللكية

00,000,000100,000,000د,ل25رأس المال 

79,55050,000,000ل,0دل26اإلحتياطي النظامي

28,204,000)69د,ل6,85(اإلحتياطي اآلخر 

41,078,620,070د6,0دد,0ل6األرباح المبقاة

051,256,824,070د,564,دد9,لإجمالي)حقوق)الملكية

4,877,387,867لد7,5د4,6دد,6إجمالي)المطلوبات)وحقوق)الملكية

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )37( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

رأس)الما1
ريا1)سعودي

اإلحتياطي))النظامي
ريا1)سعودي

اإلحتياطي)اآلخر
ريا1)سعودي

األرباح)المبقاة
ريا1)سعودي

اإلجمــــالي
ريا1)سعودي

100,000,00050,000,00028,204,0001,078,620,0701,256,824,070الرصيد)كما)في)ل)يناير)0د0دم

701,795,504701,795,504---صافي ربح السنة

-)70,179,550(-70,179,550- محّول إلى اإلحتياطي النظامي

)35,271,285(-)35,271,285(--خسائر الدخل الشامل اآلخر

216,016-216,016--اإلحتياطي اآلخر )إيضاح 30(

-)1,100,000,000(--1,100,000,000الزيادة في رأس المال )إيضاح 25(

05د,564,دد9,ل4د6,0دد,0ل6)69د,ل6,85(79,550ل,0دل00,000,000د,لالرصيد)كما)في)لد)ديسمبر)0د0دم

1,515,376,5761,665,376,576-100,000,00050,000,000الرصيد)كما)في)ل)يناير)9ل0دم

393,825,494393,825,494---صافي ربح السنة

)2,378,000()2,378,000(---إجمالي الدخل الشامل للسنة

-)28,204,000(28,204,000-إعادة تصنيف )إيضاح 37(

)800,000,000()800,000,000(---توزيعات األرباح )إيضاح 25(

4,070د56,8د,ل0,070د078,6,ل04,000د,8د00,000,00050,000,000لالرصيد)كما)في)لد)ديسمبر)9ل0دم

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )37( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

0د0دمإيضاح
ريا1)سعودي

9ل0دم
ريا1)سعودي

األنشطة التشغيلية 
434,758,765دد6,د77,د75صافي الربح قبل الزكاة

التسويات:
75,150,348د40,دل1789,8و 18اإلستهالك, اإلطفاء و اإلنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات 

17,053,376لدد,د8,77ل19استهالك حق استخدام األصول
48,67076,623,560د,2490و30مصروف منافع الموظفين

)8,525,623(660,دلل,1246و14انخفاض / )عكس اإلنخفاض( في قيمة المدينون وموجودات العقود
-9د6,6دل,6اإلنخفاض في تكاليف العقود 

732,121,051د4,د158,09مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم
)71,991,722(و1ربح من بيع شركة تابعة

)6,799,183(0د0,440,0دمخصص/ )عكس مخصص( عقود اإليجار والدفعات المقدمة للموردين
2,958,236د7,65د5,د9أعباء تمويلية

)15,555,969()40ل,9د6,ل(9إيرادات تمويلية
94535,792,839د,79د,044,ل

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)805,495,245()7,654د7,5لد(المدينون

0122,001,602ل978,9المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى
)290,262,122()9د5,550,8دد(موجودات العقود

)42,478,580(ل87,د9ل,0دالمخزون
16,340,814)4ل4,8د4(تكاليف العقود

609,478191,454,556,ل49الدائنين والمبالغ مستحقة الدفع
84438,700,677د,60د,78داإليرادات المؤجلة

116,477,803)9لد,8لد,6لل(مطلوبات العقود
282,532,344لدد,75,799ل,لالتدفقات)النقدية)الناتجة)من)األنشطة)التشغيلية

)99,869,791()0دل,ل8,95د(10زكاة مدفوعة
)15,617,000()0د9,765,8ل(24مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
4616,437,130ل,ل98,لإيرادات تمويلية مستلمة، صافي

7183,482,683ل5,د9,06لل,لصافي)التدفقات)النقدية)الناتجة)من)األنشطة)التشغيلية

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )37( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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0د0دمإيضاح
ريا1)سعودي

9ل0دم
ريا1)سعودي

األنشطة اإلستثمارية
)179,409,914()5,999,978د5(17و 18شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

100,000,000و1متحصالت من بيع شركة تابعة 
230,400,000وتصفية ودائع مرابحة ألجل، صافي

150,990,086)5,999,978د5(صافي)التدقفات)النقدية) المستخدمة)في()/)الناتجة)من)األنشطة)اإلستثمارية
األنشطة التمويلية

)12,578,423()د870,85,د(23إلتزامات ايجار مدفوعة 
)800,000,000(و25توزيعات أرباح مدفوعة

)812,578,423()د870,85,د(صافي)التدقفات)النقدية)المستخدمة)في)األنشطة)التمويلية
)478,105,654(686,د9ل,579صافي)الزيادة)/) النقص()في)النقدية)وشبه)النقدية

80,958892,386,612د,4ل4النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
644414,280,958,د47,د1199النقدية)وشبه)النقدية)في)نهاية)السنة

بنود غير نقدّية:
-00,000,000ل,ل25الزيادة في رأس المال

94,469,077ل4د,89د,دل19اإلعتراف بحق استخدام األصول حسب معيار المحاسبة الدولي 16
98786,294,692,دد9,دل23اإلعتراف بإلتزامات عن عقود اإليجار حسب معيار المحاسبة الدولي 16

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )37( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

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

قائمة التدفقات النقدية الموحدة - تتمة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
31 ديسمبر 2020م 

األنشطة-  1
الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت )»الشركة«(، هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري 
رقم 1010183482 وتاريخ 8 ذي القعدة 1423هـ )الموافق 11 يناير 2003م(. يقع المكتب المسجل للشركة في الرياض، شارع العليا، ص.ب 50، الرياض 
11372، المملكة العربية السعودية. خالل شهر ديسمبر 2020م، غيرت الشركة كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة 

)إيضاح 25(.

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

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

الموقع التاريخ رقم)السجل اسم)الفرع

الرياض 1431/09/20هـ 1010294137 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت

الرياض 1437/12/04هـ 1010464020 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت

الخبر 1435/07/15هـ 2051057553 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت

الجبيل 1435/07/15هـ 2055022604 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت

جدة 1435/07/15هـ 4030271030 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت

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

بلد)التأسيسالشركة)التابعة
نسبة)الملكية)%

لد)ديسمبر)9ل0دملد)ديسمبر)0د0دم

أ. شركة االتصاالت السعودية حلول لتكنولوجيا المعلومات 
100%00ل%مصر)شركة شخص واحد(

0%0%المملكة العربية السعوديةب. شركة المدفوعات الرقمية السعودية 

مسجلة أ-  محدودة  مسؤولية  ذات  هي شركة  التابعة«(  )»الشركة  واحد(  )شركة شخص  المعلومات  لتكنولوجيا  حلول  السعودية  االتصاالت  شركة 
في القاهرة، مصر بموجب السجل التجاري رقم 130135 بتاريخ 9 جمادى األول 1440هـ )الموافق 15 يناير 2019م( برأس مال 70،000 دوالر 
أمريكي 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. 
في يوليو 2019م، باعت الشركة شركة المدفوعات الرقمية السعودية إلى شركة اإلتصاالت السعودية »مالك الشركة« وتم إكتمال جميع االجراءات ب- 

القانونية لنقل الملكية في عام 2019م. بلغ صافي قيمة الشركة التابعة في تاريخ البيع 28,008,278 ريال سعودي، وقد قامت المجموعة ببيع 
االستثمار مقابل مبلغ 100,000,000 ريال سعودي. وقد نتج عن ذلك ربح قدره 71،991،722 ريال سعودي. 

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



solutions by stc ق-90

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
 31 ديسمبر 2020م 

أسس اإلعداد-  2

التغيير في الشكل القانوني 
على الرغم أن الفترة المالية األولى للشركة )بعد تحولها إلى شركة مساهمة( تبدأ من 31 ديسمبر 2020م إلى 31ديسمبر 2021م قد أعدت الشركة قوائمها 

المالية الموحدة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م، والتي تعكس سنتها المحاسبية.

بيان اإللتزام 
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«(. 

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة بناء على ما يلي:

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

السياسات المحاسبية الهامة-  3
السياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة في إعداد القوائم المالية الموحدة هي على النحو اآلتي:

أسس القياس والعملة الوظيفية
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.

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

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

الشركات التابعة هي كيانات تسيطر عليها المجموعة. تحدث السيطرة عندما تتعرض المجموعة، أو أن لديها حقوق، في عوائد متغيرة من مشاركتها مع 
الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها. 

على وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها إذا، وفقط إذا، كان لدى المجموعة:

السلطة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها(. 	
التعّرض أو الحقوق في عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها. 	

بشكل عام، هناك افتراض بأن غالبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة. لدعم هذا االفتراض وعندما يكون لدى المجموعة أقل من أغلبية حقوق 
التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كانت لديها سلطة 

على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك:

الترتيبات التعاقدية مع أصحاب األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها. 	
الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى. 	
حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المحتملة. 	
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
 31 ديسمبر 2020م

السياسات المحاسبية الهامة - تتمة  -3

أسس التوحيد - تتمة
تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق والظروف 
إلى وجود تغير في أحد عناصر السيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى المجموعة ويتم التوقف عند فقدان 
المجموعة 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 المجموعة ولحين توقف المجموعة عن ممارسة مثل هذه السيطرة. عند الضرورة، يتم إجراء 
التعامالت  إلغاء جميع  يتم  المحاسبية متماشية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.  التابعة لجعل سياساتها  المالية للشركات  القوائم  تعديالت على 
التي تحدث بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد وذلك لجميع التعامالت المتعلقة بالموجودات، المطلوبات، حقوق الملكية، الدخل، المصروفات، 

والتدفقات النقدية.

تتم المحاسبة عن التغيير في حصة ملكية شركة تابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. وفي حال فقدت المجموعة السيطرة على شركة 
تابعة، فإنه يلغي اإلعتراف بالموجودات ذات الصلة )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات والحقوق غير المسيطرة ومكونات حقوق الملكية األخرى، بينما يتم 

اإلعتراف بأي مكسب أو خسارة ناتجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم االعتراف باالستثمار المحتفظ به بالقيمة العادلة.

اإليرادات

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 زائًدا 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. 
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اإليرادات - تتمة

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 المخزون ذو 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.
منتجات السحابة الخاصة بموفري خدمات السحابة الخارجيين:ب- 

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

هي التزام أداء منفصل.
يتم االعتراف باإليرادات على النحو التالي:  

المنتج  	 فيها  يستهلك  التي  الزمنية  الفترة  مدار  الخدمات على  العميل من هذه  يستفيد   - والمخصصة  المحددة مسبًقا  السحابية  المنتجات 
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 األساسي.ب- 

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.



solutions by stc93-ق

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
 31 ديسمبر 2020م

السياسات المحاسبية الهامة - تتمة  -3

اإليرادات - تتمة

الخدمات السحابية ومركز البيانات - تتمة
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 والخدمات المنفصلة على شكل عروض مجمعة على أساس أسعار بيعها المستقلة. يتم إثبات القيمة الموزعة بين خدمات السحابة 

ومراكز البيانات 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 السلع 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 السلع 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 الحق القانوني وقبول العميل الجهاز. يتم التعرف على إيرادات دعم الحلول خالل فترة 

زمنية باستخدام طريقة المخرجات على أساس الوقت المنقضي.

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 السلع والخدمات الفردية بصورة منفصلة إذا كانت مميزة، أي إذا كانت السلع أو الخدمات قابلة للتمييز بشكل مستقل عن 
البنود األخرى وإذا أمكن للعميل اإلستفادة منها.
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اإليرادات - تتمة

الخدمات المدارة - تتمة
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 وأخرى.

تقوم المجموعة بالمحاسبة عن السلع والخدمات الفردية بصورة منفصلة إذا كانت مميزة، أي إذا كان السلع 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 التركيب. 	
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.

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 السلع 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 قام العميل بشراءها. 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.
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خدمات األمن السيبراني - تتمة
وفي حالة خدمات األمن المدارة، يوجد هناك ثالث 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 األمن السيبراني كإيرادات وفًقا 

للسياسة المذكورة أعاله.

األمور األخرى

تكاليف العقود

تقوم المجموعة بتكبد تكاليف قبل تسليم السلع أو الخدمة للعميل. تتم رسملة 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 المخزون أو الخدمات إلى العميل. وتتم مراجعتها 

بشكل دوري لتحديد انخفاض القيمة.

األعمال 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 المخزون المتعلق 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 الموحدة 
كموجودات أو مطلوبات عقود، بناًء على العالقة بين قيام المنشأة باألداء وقيام العميل بالسداد. تمثل موجودات العقود حق المنشأة في العوض مقابل 
السلع أو الخدمات التي قامت المنشأة بتحويلها إلى العميل. وتمثل مطلوبات العقود التزام المنشأة بتحويل السلع أو الخدمات إلى العميل التي استلمت 
العقود، ومن  مقابلها )أو القيمة المستحقة( من العميل. تم إجراء بعض عمليات إعادة التصنيف من اإليرادات غير المقدم بها فواتير إلى موجودات 

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 السلع أو الخدمات 
المنصوص عليها قبل انتقالها إلى العميل، وكذلك المؤشرات األخرى مثل الطرف المسؤول بشكل رئيسي عن الوفاء ومخاطر المخزون والتقدير عند 

تحديد السعر.

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 السلع أو الخدمات بموجب هذا الترتيب وبالتالي تعمل كوكيل.
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اإليرادات - تتمة

األمور األخرى – تتمة

العوض المتغير

إذا كان المقابل المتفق عليه في العقد يتضمن عوض متغيًر، تقوم المجموعة بتقدير مبلغ العوض الذي تستحقه المجموعة مقابل تحويل السلع أو الخدمات 
إلى العميل. 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 الموحدة، 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

األدوات المالية
األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لكيان واحد وإلتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لكيان آخر.

الموجودات المالية أ. 
المجموعة  تصنف  النقدية.  للتدفقات  التعاقدية  والشروط  المالية  موجوداتها  إلدارة  المجموعة  أعمال  نموذج  على  المالية  الموجودات  تصنيف  يعتمد 

موجوداتها المالية على النحو التالي:

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو 	
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 	

سيتم االعتراف بأرباح أو خسائر األصول المقاسة بالقيمة العادلة إما من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو من خالل قائمة الدخل الشامل 
اآلخر الموحدة.

اإلثبات األولي

يتم قياس الموجودات المالية مبدئًيا بقيمتها العادلة مضاًفا إليها تكاليف المعاملة. يعترف بتكاليف المعامالت لألصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل قائمة الدخل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وذلك عند تكبدها.

يتم أخذ الموجودات المالية المتضمنة مشتقات مالية في اإلعتبار بالكامل عند تحديد ما إذا كانت تدفقاتها النقدية تفي بالمتطلبات على أنها المبلغ 
األساسي والفائدة فقط.



solutions by stc97-ق

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
 31 ديسمبر 2020م

السياسات المحاسبية الهامة - تتمة  -3

األدوات المالية - تتمة

الموجودات المالية - تتمة أ. 

القياس الالحق

أدوات الدين

تعترف المجموعة بثالثة تصنيفات للقياس الالحق ألدوات الدين:

التكلفة)المطفأة 	

يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، حيث تمثل تلك التدفقات النقدية مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة 
فقط، مقاسًة بالتكلفة المطفأة. يتم االعتراف بأرباح أو خسائر اإلستثمار في أدوات الدين التي يتم قياسها الحًقا بالتكلفة المطفأة، وليس جزًءا من عالقة 
تحوط، في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند إلغاء اإلعتراف باألصل أو انخفاض قيمته. يتم تضمين دخل الفوائد من هذه الموجودات المالية في 

اإليرادات التمويلة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفًعال.

القيمة)العادلة)من)خال1)الدخل)الشامل)اآلخر 	

يتم قياس األصول المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات المالية، حيث تمثل التدفقات النقدية لألصول مدفوعات 
أصل المبلغ والفوائد بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط. يتم أخذ التغير في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل اآلخر، باستثناء 
إثبات مكاسب أو خسائر انخفاض القيمة وإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية، والتي يتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة 
الموحدة. عندما يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابًقا في الدخل الشامل اآلخر من 
حقوق الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وإدراجها في اإليرادات / المصروفات األخرى. يتم تضمين دخل الفوائد من هذه الموجودات المالية 

في اإليرادات التمويلة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفًعال. يتم عرض أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في اإليرادات / المصروفات األخرى.

القيمة)العادلة)من)خال1)الربح)أو)الخسارة 	

عند  المصنفة  المالية  الموجودات  أو  للمتاجرة،  بها  المحتفظ  المالية  الموجودات  الدخل،  قائمة  من خالل  العادلة  بالقيمة  المالية  الموجودات  تشمل 
االعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، أو الموجودات المالية المطلوب قياسها بالقيمة العادلة. يتم تصنيف الموجودات المالية ذات 
التدفقات النقدية التي ال تمثل فقط مدفوعات المبلغ األساسي والفوائد وقياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، بغض النظر عن نموذج األعمال.

يتم تسجيل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة مع االعتراف بصافي التغيرات 
في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. تشمل هذه الفئة األدوات المشتقة.

أدوات حقوق الملكية

تقيس المجموعة جميع االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة وتعرض التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية 
في الدخل الشامل اآلخر. يستمر االعتراف بتوزيعات األرباح من هذه االستثمارات في بيان الربح أو الخسارة لألغراض الخاصة كإيرادات أخرى عندما 

يثبت حق المجموعة في استالم المدفوعات. لن يكون هناك إعادة تصنيف الحقة للتغيرات في القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة.

إلغاء االعتراف

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

انتهت صالحية حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل، أو 	
قامت المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تحملت التزاًما بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير  	

جوهري إلى طرف ثالث بموجب ترتيب »مرور«، وإما:

قامت المجموعة بتحويل جميع مخاطر ومزايا األصل بشكل جوهري؛ أوأ- 
لم تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بشكل جوهري بجميع مخاطر ومزايا األصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.ب- 
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اإلنخفاض

عند تاريخ التقرير، تطبق المجموعة نهًجا من ثالث مراحل لقياس خسائر االئتمان المتوقعة على الموجودات المالية المحتسبة بالتكلفة المطفأة والقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تنتقل األصول من خالل المراحل الثالث التالية بناًء على التغيير في جودة االئتمان منذ االعتراف األولي:

أ()المرحلة)ل:)الخسائر)اإلئتمانية)المتوقعة)لمدة)االثني)عشر)شهًرا

بالنسبة للتعرضات التي لم تكن هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلعتراف المبدئي والتي لم تنخفض قيمتها اإلئتمانية عند إنشائها، يتم 
اإلعتراف بالجزء من الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر المرتبط بإحتمالية وقوع أحداث التعثر خالل االثني عشر شهًرا التالية.

ب()المرحلة)د:)الخسائر)اإلئتمانية)المتوقعة)على)مدى)العمر)-)لم)تهبط)قيمتها)اإلئتمانية

بالنسبة لمخاطر االئتمان التي حدثت فيها زيادة جوهرية في مخاطر اإلئتمان منذ التحقق المبدئي ولكنها لم تنخفض قيمتها اإلئتمانية، يتم إثبات الخسائر 
اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر.

ج()المرحلة)د:)الخسائر)االئتمانية)المتوقعة)على)مدى)العمر)–)هبوط)في)قيمتها)اإلئتمانية

النقدية  التدفقات  على  تأثير ضار  لها  التي  األحداث  من  أكثر  أو  وقوع حدث  انخفضت عند  االئتمانية  قيمتها  أن  على  المالية  الموجودات  تقييم  يتم 
المستقبلية المقدرة لذلك األصل. بالنسبة لألصول المالية التي انخفضت قيمتها اإلئتمانية، يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

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

تأخذ المجموعة في اإلعتبار إحتمالية التعثر عند اإلعتراف األولي باألصل، وما إذا كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان بشكل مستمر خالل كل 
فترة تقرير. لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان، تقارن المجموعة مخاطر التعثر عن السداد التي تحدث على األصل كما في تاريخ 

التقرير مع مخاطر التعثر عن السداد كما في تاريخ اإلعتراف األولي. وهي تعتبر المعلومات المعقولة والداعمة المتاحة.

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

يتم اإلعتراف بأرباح أو خسائر انخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة.

المبسط  النهج  يتطلب  المبسط. ال  النهج  بناًء على  التجاريون  للمدينون  المتوقعة  االئتمانية  بالخسائر  المجموعة  تعترف  التجاريون،  للمدينون  بالنسبة 
اإلعتراف بالخسائر المتوقعة من المجموعة تّتبع التغيرات في مخاطر االئتمان؛ وبدالً من ذلك، تعترف المجموعة بمخصص خسارة على أساس خسائر 

االئتمان المتوقعة على مدى العمر في تاريخ كل تقرير مالي من تاريخ المدينون التجاريون.

قد يتضمن الدليل الموضوعي على أن الموجودات المالية التي قد انخفضت قيمتها مؤشرات تدل على أن المدين أو مجموعة من المدينين تواجههم 
صعوبات مالية كبيرة، أو تعثراً عن السداد أو تأخر في سداد األرباح أو أصل المدفوعات، واحتمال دخولهم في اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى، 
وحيث تشير البيانات الملحوظة إلى ذلك وجود انخفاض مهم نسبيا في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، مثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف 

االقتصادية المرتبطة بالتعثر عن السداد.

والتدفقات  العقد،  للمجموعة بموجب  المستحقة  التعاقدية  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  الفرق في  أنها  المتوقعة على  يتم قياس خسائر االئتمان 
النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها. تقوم المجموعة بتقييم جميع المعلومات المتاحة، بما في ذلك حالة تأخر االستحقاق، والتصنيفات اإلئتمانية، 
ووجود تأمين من الطرف الثالث، والعوامل التطلعية لإلقتصاد الكلي في قياس خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بموجوداتها المدرجة بالتكلفة المطفأة.

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

اإللتزامات المالية ب. 

االعتراف والقياس األولي

يتم تصنيف المطلوبات المالية تحت أي من الفئتين التاليتين:

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة، و 	
المطلوبات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال. 	

تتكون فئة االلتزام المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من فئتين فرعيتين:

محدد: التزام مالي تحدده المنشأة كالتزام بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي، و 	
محتفظ به للمتاجرة: التزام مالي مصّنف على أنه محتفظ به للمتاجرة، مثل التزام األوراق المالية المقترضة في البيع على المكشوف، والتي  	

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

يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئًيا عندما تصبح المجموعة طرًفا في المخصصات وااللتزامات التعاقدية بموجب األداة المالية. يتم تسجيل 
المطلوبات بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والسلف والدائنون، فإن المتحصالت المستلمة تكون صافية من تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة.

القياس الالحق

يستمر تسجيل المطلوبات المالية بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة مع تسجيل التغيرات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

بالنسبة للمطلوبات المالية األخرى، بما في ذلك القروض والسلف، بعد التحقق المبدئي، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة 
الفعال. ويتم االعتراف باألرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات وذلك من خالل عملية إطفاء معدل 

الفائدة الفعال.

يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة عند االستحواذ والرسوم أو التكاليف التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من طريقة 
معدل الفائدة الفعال. يتم تضمين إطفاء سعر الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرى الموحدة.

دائنون تجاريون وأخرى

تمثل هذه المبالغ مطلوبات السلع والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية الفترة المالية والتي لم يتم سدادها. يتم االعتراف بها مبدئًيا بقيمتها العادلة 
ويتم قياسها الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال.

عقود الضمان المالي

يتم اإلعتراف بعقود الضمان المالي كإلتزام مالي في وقت إصدار الضمان. ويتم قياس االلتزام مبدئًيا بالقيمة العادلة المعدلة بتكاليف المعاملة المنسوبة 
مباشرة إلى إصدار الضمان. حيث يتم تحديد القيمة العادلة للضمان المالي على أنها القيمة الحالية للفرق في صافي التدفقات النقدية بين المدفوعات 
التعاقدية بموجب أداة الدين والمدفوعات التي قد تكون مطلوبة بدون ضمان، أو المبلغ المقدر الذي سيكون مستحق الدفع لطرف ثالث لتحمل االلتزام.

عندما يتم تقديم الضمانات المتعلقة بالقروض أو الدائنين اآلخرين للشركات الزميلة بدون تعويض، يتم المحاسبة عن القيم العادلة كمساهمات ويتم 
االعتراف بها كجزء من تكلفة االستثمار.

إلغاء االعتراف

يتم إلغاء االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم التسوية أو الوفاء بااللتزام بموجب االلتزام. عندما يتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس الُمقرض 
بشروط مختلفة إلى حد كبير، أو يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري، فإن مثل هذا التبادل أو التعديل يتم التعامل معه على أنه إلغاء االعتراف 
بااللتزام األصلي واالعتراف بمسؤولية جديدة. يتم االعتراف بالفرق في القيم الدفترية المعنية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرى 

الموحدة.
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مقاصة األدوات المالية
تتم تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم تسجيل صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة إذا كان هناك حق قانوني واجب النفاذ حالًيا 

لمقاصة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس الصافي، وذلك لالعتراف باألصول وتسوية المطلوبات في وقت واحد.

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 والدخل الشامل 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 استنفادها خالل دورة العمليات العادية 	
في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة 	
عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو 	
عندما تكون نقدية 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.
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قياس القيمة العادلة - تتمة
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.

المصاريف
تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل أساسي من التكاليف المتكبدة بشأن توزيع وبيع منتجات المجموعة.

تتكون المصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف غير المباشرة التي ال تعتبر 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 والدخل الشامل األخرى الموحدة.

توزيعات األرباح
تقوم الشركة بإثبات اإللتزامات المتعلقة بدفع توزيعات األرباح على مساهمين الشركة عند الموافقة على التوزيع من قبل الجمعية العمومية 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 

المساهمين. 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.
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منافع الموظفين - تتمة

مكافأة نهاية الخدمة- تتمة
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 والدخل الشامل األخرى الموحدة.

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

والدخل الشامل 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 والدخل الشامل األخرى الموحدة. إن أية تغيرات في صافي المطلوبات نتيجة لعمليات التقويم االكتوارية والتغيرات في االفتراضات 

يتم إعادة قياسها في بنود الدخل الشامل األخرى.

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

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

المخزون
يقيد المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. يتم تحديد تكاليف المخزون على أساس المتوسط المرجح. يمثل صافي القيمة البيعية 
سعر البيع التقديري للمخزون ناقصا كافة التكاليف المقدرة لإلنجاز والتكاليف الالزمة إلجراء البيع. يجنب مخصص مالئم للمخزون 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.
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الموجودات غير الملموسة - تتمة
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 والدخل الشامل األخرى الموحدة عند التوقف عن إثبات األصل.

الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقًصا مجمع االستهالك المتراكم ومجمع خسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت. تتضمن هذه التكلفة تكلفة 
استبدال جزء من الممتلكات والمعدات وتكاليف اإلقتراض لمشاريع البناء طويلة األجل إذا تم استيفاء معايير االعتراف. عندما تكون هناك حاجة الستبدال 
أجزاء كبيرة من الممتلكات والمعدات على فترات زمنية، تقوم المجموعة باستهالكها بشكل منفصل على أساس عمرها اإلنتاجي المحدد. وبالمثل، عند 
إجراء فحص رئيسي، يتم االعتراف بتكلفتها في القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كبديل إذا تم استيفاء ضوابط االعتراف. يتم االعتراف بجميع 
تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في الدخل أو الخسارة عند تكبدها. يتم تضمين القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إليقاف تشغيل األصل بعد استخدامه 

في تكلفة األصل المحدد إذا تم استيفاء معايير االعتراف بالمخصص.

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

من 3 إلى 5 سنواتأجهزة الحاسب اآللي

5 سنواتاألثاث

من 5 إلى 20 سنةالمعدات المكتبية

5 سنوات أو فترة اإليجار، أيهما أقصرتحسينات المباني المستأجرة

5 سنواتالسيارات

يتم التوقف عن إثبات بند الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية من االستخدام المستمر لألصل او 
الستبعاده. يتم تضمين أي المكسب أو الخسارة الناتجة عن استبعاد األصل )محسوًبا بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( 
في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند استبعاد األصل. تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق استهالك الممتلكات والمعدات في كل 

فترة مالية منتهية ويتم تعديلها مستقباًل، إذا كان ذلك مناسًبا.

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 والدخل الشامل األخرى الموحدة .
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المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16( عقود اإليجار
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على عقد إيجار عند بداية العقد. بالنسبة لجميع ترتيبات اإليجار، تعترف المجموعة بحق استخدام 

الموجودات ومطلوبات اإليجار باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة كما يلي:

حق استخدام األصول
تعترف المجموعة بحق استخدام األصول في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي التاريخ الذي يكون األصل األساسي فيه متاًحا لإلستخدام(. يتم قياس حق 
استخدام األصول بالتكلفة، ناقًصا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة، ويتم تعديلها ألي إعادة قياس مطلوبات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة 
حق استخدام األصول مبلغ مطلوبات عقود اإليجار المعترف بها والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ البدء 
ناقًصا أي حوافز إيجارية مستلمة. ما لم تكن المجموعة متأكدة بشكل معقول من حصولها على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة اإليجار، يتم استهالك 
حق استخدام األصول المعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة اإليجار، أيهما أقصر. يخضع حق استخدام األصول 

للهبوط في القيمة. يتألف حق استخدام األصول بشكل أساسي من حقوق استخدام المباني والتي تستهلك خالل فترة اإليجار المعنية.

مطلوبات عقود اإليجار
في تاريخ بدء عقد اإليجار، تعترف المجموعة بمطلوبات عقود اإليجار مقاسًة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المقرر سدادها على مدى فترة اإليجار. 
تشتمل دفعات اإليجار على دفعات ثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة الجوهرية( مطروًحا منها أي حوافز إيجارية مستحقة القبض، ودفعات اإليجار 
المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ثابت، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن دفعات اإليجار أيًضا سعر ممارسة خيار 
الشراء المؤكد بشكل معقول أن تمارسه المجموعة ودفع غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المجموعة لخيار اإلنهاء. 
يتم االعتراف بدفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي أدى إلى الدفع. 

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء عقد اإليجار إذا كان معدل الفائدة الضمني في 
عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. بعد تاريخ البدء، يتم زيادة مبلغ مطلوبات عقود اإليجار لتعكس تراكم الفائدة وخفض مدفوعات اإليجار. باإلضافة 
إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات عقود اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة عقد اإليجار أو تغيير في جوهر مدفوعات اإليجار 

الثابت أو تغيير في تقييم شراء األصل األساسي.

اإليجارات قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة
تطبق المجموعة إعادة قياس اإليجار قصير األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل للمباني التجارية وأماكن اإلقامة والمكاتب )على سبيل المثال، تلك 
اإليجارات التي لها مدة إيجار 12 شهًرا أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار شراء(. كما أنها تطبق إعفاء اإليجار من االعتراف باألصول منخفضة 
القيمة على عقود إيجار المباني التجارية وأماكن اإلقامة والمكاتب التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار على عقود اإليجار قصيرة 

األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

العقود المحملة بخسائر
إذا كان لدى المجموعة عقد محمل بخسارة، يتم االعتراف بااللتزام الحالي بموجب العقد وقياسه كمخصص. ومع ذلك، قبل ان يتم تكوين مخصص 

منفصل للعقد المحمل بخسارة، تعترف المجموعة بأي خسارة انخفاض في القيمة التي حدثت على الموجودات المرتبطة لذلك العقد. 

العقد المحمل بخسارة هو عقد تتعدى بموجبه التكاليف التي ال يمكن تجنبها )أي التكاليف التي ال يمكن للمجموعة تجنبها بسبب وجود العقد( للوفاء 
بااللتزامات بموجب العقد والتي تتعدى المنافع االقتصادية المتوقع استالمها بموجبه. التكاليف التي ال يمكن تجنبها بموجب العقد تعكس أقل تكلفة 
صافية للخروج من العقد، والتي هي تكلفة الوفاء األقل وأي تعويضات أو غرامات ناتجة عن عدم الوفاء بالعقد. تشمل تكلفة تنفيذ العقد التكاليف التي 

تتعلق مباشرة بالعقد )أي التكاليف اإلضافية وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد(.
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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.

الحاالت المحتملة
ال يتم االعتراف بالمطلوبات المحتملة في القوائم المالية الموحدة. ويتم الكشف عنها ما لم تكن هناك إمكانية تدفق الموارد التي تنطوي على منافع اقتصادية 

بعيدة. وال يتم االعتراف بالموجودات المحتملة في القوائم المالية الموحدة ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية.

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.

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

للمجموعة )صــانع القرار التشــغيلي الرئيســي( وذلك لتوزيع الموارد بين القطاعات ولتقييم أدائها.

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتها المجموعة: 
قامت المجموعة ألول مرة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت التي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2020م. لم تقم المجموعة بتطبيق 

أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولم يسري مفعوله بعد.

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )3( تجميع األعمال:
يوضح التعديل الذي أُدخل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )3( تجميع األعمال، أنه لكي يتم اعتباره عماًل، يجب أن تتضمن مجموعة متكاملة 
من األنشطة واألصول، كحد أدنى، مدخالت وعمليات جوهرية تساهم مًعا بشكل كبير في القدرة على إنشاء المخرجات. باالضافة إلى إنه يوضح أن 
األعمال يمكن أن توجد دون تضمين جميع المدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء المخرجات. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة 

للمجموعة، ولكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حالة دخول المجموعة في أي عمليات اندماج أعمال.

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )7( و )9( ومعيار المحاسبة 
الدولي )39( إحالل معدل الفائدة المرجعي:

توفر التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية )9( ومعيار المحاسبة الدولي )39( األدوات المالية: اإلعتراف والقياس عدًدا من اإلعفاءات، والتي 
تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بإصالح معيار معدل الفائدة. تتأثر عالقة التحوط إذا أدت التعديالت إلى عدم التأكد من 
توقيت و / أو مبلغ التدفقات النقدية على أساس المعيار للبند المغطى أو أداة التحوط. ليس لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة 

للمجموعة حيث ليس لديها أي عالقات تحوط من معدل الفائدة.
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تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )1( و )8( تعريف األهمية نسبية: 
توفر التعديالت تعريًفا جديًدا للمادة التي تنص على أن »المعلومات الجوهرية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر حذفها أو تحريفها أو تعتيمها 
على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية، »والتي توفر معلومات مالية حول 
كيان محدد ». توضح التعديالت أن األهمية النسبية ستعتمد على طبيعة أو حجم المعلومات، سواء بشكل فردي أو مع معلومات أخرى، في سياق القوائم 
المالية. يعد التحريف في المعلومات أمًرا جوهرًيا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون. لم يكن 

لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحدة وليس من المتوقع أن يكون لها أي تأثير مستقبلي على المجموعة.

اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في 29 مارس 2018:
اإلطار المفاهيمي ليس معياًرا، وال يتجاوز أي من المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات في أي معيار. الغرض من اإلطار المفاهيمي هو مساعدة 
مجلس معايير المحاسبة الدولية في تطوير المعايير، ومساعدة المعّدين على تطوير سياسات محاسبية متسقة في حالة عدم وجود معيار قابل للتطبيق، 
ومساعدة جميع األطراف على فهم المعايير وتفسيرها. سيؤثر ذلك على الكيانات التي طورت سياساتها المحاسبية بناًء على اإلطار المفاهيمي. يتضمن 
اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة والتعاريف المحدثة ومعايير االعتراف باألصول والخصوم ويوضح بعض المفاهيم الهامة. لم يكن لهذه 

التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16(، امتيازات اإليجار ذات الصلة 
بفيروس كورونا المستجد )كوفيد -19(:

توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16( بشأن محاسبة تعديل عقود اإليجار إلمتيازات 
بـفيروس كورونا  اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة لوباء كوفيد-19. كوسيلة عملية، قد يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط 

المستجد )كوفيد-19( من المؤجر يعد تعدياًل لعقد اإليجار.

ينطبق التعديل على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2020م. يُسمح بالتطبيق المبكر. لم يكن لهذا التعديل أي تأثير على القوائم 
المالية الموحدة للمجموعة.

معايير صادرة ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد
بالرجوع)إلى)اإلطار)المفاهيمي)-)تعديالت)على)المعيار)الدولي)إلعداد)التقارير)المالية)د

في مايو 2020م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 3 مجموعات األعمال - إشارة إلى اإلطار 
المفاهيمي.  تهدف التعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية، والصادر في عام 1989م ، وباإلشارة إلى اإلطار 
المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في مارس 2018م دون التغيير في متطلباته بشكل كبير، كما أضاف المجلس استثناًء لمبدأ االعتراف بالمعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 3 لتجنب إصدار مكاسب أو خسائر محتملة »لليوم الثاني« الناشئة عن االلتزامات وااللتزامات المحتملة التي ستكون من ضمن نطاق 
معيار المحاسبة الدولي 37 أو تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 21 ، إذا تم تكبدها بشكل منفصل. وفي نفس الوقت، قرر المجلس 
توضيح التوجيهات الحالية في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 3 لألصول المحتملة التي لن تتأثر باستبدال اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي إلعداد 

وعرض القوائم المالية.

التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022م وتطبق بأثر مستقبلي.

الممتلكات)واآلالت)والمعدات:)المتحصالت)قبل)االستخدام)المقصود)-)تعديالت)على)معيار)المحاسبة)الدولي)رقم)6ل

المقصود، والذي يحظر على  المتحصالت قبل االستخدام  الممتلكات واآلالت والمعدات -  الدولية  في مايو 2020م، أصدر مجلس معايير المحاسبة 
المنشآت خصم تكلفة البند ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات، وأي متحصالت من بيع البنود المنتجة أثناء إحضار ذلك األصل إلى الموقع الحالي 
والتي هي بحالتها الضرورية لتكون قادرة على العمل بالطريقة التي تحددها اإلدارة. وبدالً من ذلك، تعترف المنشأة بمتحصالت بيع هذه البنود، وتكاليف 

انتاجها في قائمة األرباح أو الخسائر.
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معايير صادرة ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد - تتمة
التعديل ساري المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022م ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات 

المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة عندما تطبق المنشأة التعديل ألول مرة.

هذا التعديل ليس من المتوقع أن يكون ذو تأثير جوهري على المجموعة.

العقود)المحملة)بخسائر-)تكاليف)إتمام)العقد)-)تعديالت)على)معيار)المحاسبة)الدولي)7د

في مايو 2020م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 37 لتحديد التكاليف التي يجب على المنشأة تضمينها 
عند تقييم ما إذا كان العقد محمل بخسارة أم خاسًرا.

تطبق التعديالت »نهج التكلفة المتعلقة المباشرة ». تتضمن التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد تقديم سلع أو خدمات كاًل من التكاليف اإلضافية وتوزيع 
التكاليف المتعلقة مباشرًة بأنشطة العقد. التكاليف العامة واإلدارية ال تتعلق مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة على الطرف 

المقابل بموجب العقد.

التعديالت سارية المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022م. ستطبق المجموعة هذه التعديالت على العقود التي لم تفي بعد 
بجميع التزاماتها في بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها التعديالت ألول مرة.

المعيار)الدولي)إلعداد)التقارير)المالية)رقم) 9()-)اختبار)الرسوم)في)»0ل%«)إللغاء)االعتراف)بالمطلوبات)المالية

كجزء من التحسينات السنوية 2018م - 2020م على معالجة معايير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية 
تعدياًل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9. يوضح التعديل الرسوم التي تتضمنها الشركة عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد 
المقترض  بين  المستلمة  أو  المدفوعة  الرسوم  تلك  الرسوم فقط  المالي االصلي. تشمل هذه  االلتزام  اختالًفا جوهرًيا عن شروط  المعدل تختلف  أو 

والمقرض، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر.

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

التعديل ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022م مع السماح بالتطبيق المبكر. ستطبق المجموعة التعديالت على المطلوبات 
المالية التي تم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها المنشأة التعديل ألول مرة.

هذا التعديل ليس من المتوقع أن يكون ذو تأثير جوهري على المجموعة.

السياسات المعتمدة الجديدة

معامالت الدفع على أساس األسهم 
يتلقى الموظفين التنفيذيين للشركة مكافآت على شكل دفعات على أساس األسهم ضمن برنامج حوافز الموظفين طويلة االجل، حيث يقوم الموظفين 
التنفيذيين بتقديم خدماتهم مقابل حصــولهم على أســهم بالشــركة )معامالت التسوية بأدوات حقوق الملكية(. يتم قياس تكاليف معامالت الدفع على 
أساس األسهم بالرجوع الى القيمة العادلة الدوات حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ المنح. تاريخ المنح هو التاريخ الذي تتفق فيه الشــــركة مع الموظف 
على اتفاقية الدفع على أســـاس األسهم, بحيث يتوفر فهم مشـــترك الحكام وشـــروط االتفاقية بين الطرفين. يتم ادراج مصروف الدفع على أساس األسهم 
ضمن بند مصاريف منافع الموظفين، خالل الفترة التي يتم فيها استيفاء الخدمة وشــروط األداء )فترة االســتحقاق(، مع تســجيل المبلغ المقابل ضــمن 
بند احتياطيات أخرى في حقوق الملكية وذلك وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )2( الدفع على أساس األسهم. تعكس المصروفات المتراكمة 
المحققة لمعاماالت تسـوية االسـهم في تاريخ كل تقرير مالي وحتى تاريخ المنح مدى انتهاء صـالحية فترة المنح وأفضـل تقدير للشركة ولعدد االسهم 
التي سيتم منحها في النهاية. يمثل المصروف الذي سيتم تحميله أو عكسه في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة لفترة مالية الحركة في المصروفات 

المتراكمة المسجلة في بداية ونهاية تلك الفترة.
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األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات-  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.

إن لألحكام والتقديرات 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.

التغيير في التقديرات المتعلقة بالعمر اإلنتاجي لألصول

خالل العام، قامت المجموعة بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات. وتعتقد اإلدارة أنه من المناسب تغيير العمر اإلنتاجي المقدر 
للممتلكات والمعدات على النحو التالي:

معد1)التقدير)المعد1 معد1)التقدير)السابق الفئة)الفرعية الفئة)األساسية

5 سنوات 3 سنوات خوادم الكمبيوتر أجهزة الحاسب اآللي

5 سنوات 3 سنوات أجهزة مجموعة العمل أجهزة الحاسب اآللي

5 سنوات 4 سنوات السيارات المركبات

تم تطبيق التغييرات في األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات بأثر مستقبلي اعتباًرا من 1 يناير 2020م. وقد نتج عن التغييرات في األعمار 
اإلنتاجية انخفاض صافي مخصص اإلستهالك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بمبلغ 33.86 مليون ريال سعودي وزيادة في صافي ربح السنة 

بنفس المبلغ.

خسائر اإلئتمان المتوقعة

التجاريين  المدينين  تجميع حسابات  تم  المتوقعة،  االئتمان  لقياس خسائر  المبسطة.  الطريقة  المجموعة  تطبق  العقود،  وموجودات  للمدينون  بالنسبة 
بناًء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة واأليام التي تجاوزت تاريخ االستحقاق. تم احتساب معدالت الخسارة المتوقعة من المعلومات التاريخية 
للمجموعة ويتم تعديلها لتعكس النتائج المستقبلية المتوقعة والتي تتضمن أيًضا المعلومات التطلعية لالقتصاد الكلي. تقدر المجموعة مخصصات كل من 
شركة االتصاالت السعودية والحكومة والقطاع الخاص على حدة، وذلك بناًء على التقييم الداخلي فيما يتعلق بإمكانية تحصيل األرصدة ويتم إجراء هذا 
التقييم بناًء على المعلومات المتاحة. يتم تقدير المبلغ القابل للتحصيل عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل المبلغ. بالنسبة للمبالغ المنفردة الهامة 
نسبيا، يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي. بالنسبة للمبالغ المنفردة الغير هامة نسبيا، والتي تأخر السداد عن موعد استحقاقها، يتم تقييمها بشكل 

جماعي ويتم تكوين المخصص وفًقا لطول فترة التأخير.

اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

يحدث االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقد القيمة القابلة لالسترداد، وهي القيمة العادلة ناقًصا تكاليف 
االستبعاد أو القيمة الحالية، أيهما أعلى. تستند عملية احتساب القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد إلى البيانات المتاحة من معامالت البيع الملزمة، 
والتي تتم على أسس تجارية لموجودات مماثلة أو أسعار سوق يمكن مالحظتها ناقًصا التكاليف اإلضافية للتخلص من األصل. يستند حساب القيمة قيد 
الحالية على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. التدفقات النقدية مستمدة من الميزانية للسنوات الخمس القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي 
لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء الوحدة المدرة للنقد التي يتم اختبارها. المبلغ القابل لالسترداد 
هو األكثر حساسية لمعدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة وذلك باإلضافة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل 

النمو المستخدم ألغراض االستقراء.
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اإلنخفاض في قيمة المخزون 

يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. وعندما يصبح المخزون قديماً أو متقادماً، يتم إجراء تقدير لصافي القيمة البيعية لها. بالنسبة 
لكل بند من بنود المخزون الهامة، يتم إجراء تقدير لكل بند على حده. بالنسبة لبنود المخزون غير الهامة بمفردها ولكنها تعتبر قديمة أو متقادمة، فانه يتم 

تقديرها بشكل جماعي ويجنب مخصص حسب نوع المخزون وعمرها أو درجة تقادمها على أساس أسعار البيع التاريخية ناقصا تكاليف البيع المقدرة.

اإلفتراضات 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.

تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد واإلنهاء 

تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها مدة عقد اإليجار الغير القابلة لإللغاء، إلى جانب أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار إذا كان من 
المؤكد وبشكل معقول أنه ستم ممارسته، أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار، إذا من المؤكد بشكل معقول عدم ممارسته.

لدى المجموعة عدة عقود إيجار تشمل شروط التمديد واإلنهاء. تطبق المجموعة الحكم في تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ما إذا كان سيتم 
ممارسة خيار تجديد أو إنهاء عقد اإليجار أم ال. أي أنه يأخذ في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافًزا اقتصادًيا لها لممارسة إما التجديد 
أو اإلنهاء. بعد تاريخ البدء، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث مهم أو تغيير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها ويؤثر على 

قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار تجديد العقد أو إنهائه.

معدل االقتراض اإلضافي لعقود اإليجار

ال يمكن للمجموعة بسهولة تحديد معدل الفائدة الضمني في اتفاقية اإليجار، وبالتالي، فإنها تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس إلتزامات اإليجار. 
هو معدل الفائدة الذي يتعين على المجموعة دفعه لالقتراض على مدى فترة مماثلة، وبضمان مماثل، األموال الالزمة للحصول على أصل بقيمة مماثلة لحق 
استخدام األصل في بيئة اقتصادية مماثلة. وبالتالي يعكس معدل االقتراض اإلضافي ما يجب على المجموعة أن تدفعه، وهو األمر الذي يتطلب تقديًرا في 
حالة عدم توفر معدالت ملحوظة، مثل الشركات التابعة التي ال تدخل في معامالت تمويلية أو عندما تحتاج إلى تعديالت لتعكس أحكام وشروط عقد اإليجار. 

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

المخصصات

بحسب طبيعتها، تعتمد المخصصات 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. 

تقدير تكاليف العقود 

تعترف المجموعة بإيرادات العقود بناًءا على مرحلة إكتمال المشروع في تاريخ التقرير، وذلك عندما يمكن تقدير نتائج العقد بشكل موثوق. يتم فياس 
مراحل إكتمال المشروع بالرجوع إلى النسبة التكاليف المتحملة للعمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالي تكاليف العقد المقدرة. االفتراضات مطلوبة لتقدير 
إجمالي تكاليف العقد المحتملة والتغييرات القابلة لالستراداد والمؤثرة على مراحل اكتمال المشروع يتم إجراء التقديرات بناًءا على الخبرة السابقة 

ومعرفة مهندسي المشروع والفرق الفنية األخرى. من المحتمل أن يكون لهذه التقديرات تأثير على مبلغ اإليرادات واألرباح ذات الصلة المعترف بها.

في نهاية كل فترة تقرير مالي، يتعين على المجموعة تقدير التكاليف إلتمام العقود بناًء على العمل الذي سيتم تنفيذه بعد فترة التقرير. يتضمن ذلك تقييًما 
موضوعًيا لتقدم المشروع وفًقا للجدول الزمني وتقييم العمل الذي سيتم تنفيذه والتكاليف المرتبطة بتسليم العقد بالكامل إلى العميل. سيؤثر هذا التقدير 
على إيرادات وتكاليف وأصول والتزامات العقد وتكاليف المشروع المستحقة. يتأثر قياس إيرادات العقد بمجموعة متنوعة من أوجه عدم اليقين )بما في 
ذلك تقدير التكلفة( التي تعتمد على نتيجة األحداث المستقبلية. غالًبا ما تحتاج التقديرات إلى مراجعة عند حدوث األحداث وحل حاالت عدم اليقين. 

لذلك، فإن مبلغ إيراد العقد المعترف به قد يزيد أو ينقص من فترة إلى أخرى. 
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اإليرادات، صافي-  5
فيما يلي تحلياًل إليرادات المجموعة:

لد)ديسمبر)0د0دم)
ريا1)سعودي)

لد)ديسمبر)9ل0دم)
ريا1)سعودي

2,084,811,085ل86,د5,75لد,دتكامل األنظمة 

9875,337,511د8,9ل7,8د4,لاالتصاالت واالنترنت

8,845,986903,483,037دد,لخدمات االستعانة بمصادر خارجية

4477,558,152دد,677,004الخدمات السحابية

5430,268,898دد,دل578,4األمن السيبراني

251,803,274د78,60ل,ل40الخدمات المدارة

05234,034,346ل,405,د6دالخدمات الرقمية

5,257,296,303د9,06ل4,ل6,89

نوع العمالء

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

3,193,951,504د8,49لد,4,467

00,5702,063,344,799ل,4د4,دالبيع لشركة االتصاالت السعودية )شركة االتصاالت السعودية هي العميل النهائي(

5,257,296,303د9,06ل4,ل6,89

وقت تسجيل االيرادات

السلع أو اخلدمات التي حتولت إلى العميل:

84,844,238,289د05,867,8د,6خالل فترة 

5413,058,014دد,ل685,55في وقت محدد

5,257,296,303د9,06ل4,ل6,89

تم اإلفصاح عن موجودات العقود ومخصص خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة باإليرادات المكتسبة من الخدمات المستمرة في إيضاح 14.

مصاريف البيع والتوزيع-  6

لد)ديسمبر)0د0دم)
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم)
ريا1)سعودي

705,587118,658,905,ل4لتكاليف موظفين ذات الصلة 

32,484,951د4د,4دد,دلمصاريف تسويق وإعالن

78,9651,520,752ل,دمصاريف تكنولوجيا المعلومات

54,043,772ل6,5دد,لمصاريف السفر

755,555د78,07داستهالك واطفاء 

85131,703ل,د9دأخرى

6,667157,595,638لل,59ل
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المصاريف العمومية واإلدارية -  7

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لدديسمبر)9ل0دم)
ريا1)سعودي

4200,440,158ل08,460,4دتكاليف موظفين ذات الصلة 

67,787,90437,382,397خدمات مهنية 

60450,851,464,ل56,96استهالك واطفاء

6,47629,368,655دد,44مصاريف تكنولوجيا المعلومات

)8,746,875(66,460ل,0دمخصص/ )عكس مخصص( عقود اإليجار 

97810,325,523,ل4,46لمصاريف مكتبية

10,988,983ل64,دلد,دلالضيافة والمناسبات االجتماعية

0,560,4591,523,792لمصاريف ايجار 

9513,667,790د,8لل,7مصاريف السفر

0791,438,421,ل60,لمصاريف خدمات

2,905,902ل4,975,87أخرى

350,146,210ل8د,4د459,7

)خسائر( / إيرادات األخرى, صافي -  8

لد)ديسمبر)0د0دم)
ريا1)سعودي)

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

7662,283,013,ددل,ددخل عموالت

-   )7,908ل5,د(خسائر انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات )ايضاح8.1و 18(

)40,171()799,د95(خسائر عمالت اجنبية

)101,911(740,لأخرى

2,140,931)ل0د,5دد,د(

تمثل القيمة المسجلة خسائر انخفاض األصول المتعلقة بمكاتب معينة والتي من   8-1
المخطط إعادتها إلى المؤجر.

)التكاليف( / اإليرادات التمويلية، صافي-  9

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

)2,958,236()د7,65د5,د(تكلفة تمويل على مطلوبات االيجار

4015,555,969ل,9د6,لالدخل من ودائع مرابحة ألجل

12,597,733)دل898,5(
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الزكاة-  10
إن المجموعة تابعة ومملوكة فعلياً وبالكامل لشركة االتصاالت السعودية )»الشركة األم«(. وفقاً للقرار الوزاري رقم 1005 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1428هـ 
)الموافق 15 مايو 2007م(، تقوم الشركة األم بتقديم اإلقرارات الزكوية على أساس قوائمها المالية الموحدة وعلى أساس الوعاء الزكوي الموحد وتسديد 
اإللتزام الزكوي وفقاً لذلك. تم تقدير حصة الشركة في الزكاة للسنة وقدرها 51,978,118 ريال سعودي )31 ديسمبر 2019م: 40,933,271 ريال سعودي( 

على أساس الوعاء الزكوي المستقل للشركة وتم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 

يوجد لدى الشركة األم اعتراض مفتوح يتعلق بالربط عن عامي 2008م و2009م، والذي يخضع للمراجعة من قبل األمانة العامة للجان الضريبية )لجنة 
االستئناف سابًقا(، وتعتقد الشركة األم أن يتم تسوية هذه الربوط دون أي إلتزامات جوهرية. قامت الشركة األم بتسوية الربط لعامي 2014م و2018م 
من خالل التسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل. واخيرا، لقد تلقت الشركة األم الربوط عن األعوام من 2015م وحتى 2017م من الهيئة العامة للزكاة 
الربوط، وتعتقد الشركة األم أن نتيجة هذا االعتراض ستكون في صالحها وال يلزم وجود مخصصات  والدخل، وقد اعترضت الشركة األم على هذه 

إضافية جوهرية.

كانت حركة مخصص الزكاة للسنة على النحو التالي:

لدديسمبر)0د0دم)
ريا1)سعودي

لدديسمبر)9ل0دم)
ريا1)سعودي

98499,050,504,دلل,40الرصيد كما في 1 يناير
840,933,271لل,978,ل5المحّمل للسنة

)99,869,791( )0دل,ل8,95د(المدفوع خالل السنة
40,113,984د40,98ل,د5الرصيد كما في 31 ديسمبر

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 تتكون كما يلي:

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

9,928ل47,ددنقد في الصندوق
39,271,030د7ل,ل8,45أرصدة لدى البنوك

985,000,000375,000,000ودائع مرابحة ألجل )*(
644414,280,958,د47,د99

)*( تمثل ودائع المرابحة لدى بنوك مختلفة وتحمل معدل ربح من0.25% إلى 0.45% سنوًيا. تاريخ االستحقاق لجميع هذه الودائع أقل من 90 يوًما.

المدينون-  12

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

40574,257,537ل,85د,دل8اجمالي المدينون التجاريون )من غير المستحق من الجهات ذات العالقة(
)64,524,138()ل74,796,54(ناقصاً: مخصص خسائر ائتمان متوقعة

8,488,599473,050,119د7صافي المدينون التجاريون
2,207,101,329ل07,98ل,46ل,داجمالي المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة )إيضاح 30(

)45,223,074()4دل,80,845(ناقصاً: مخصص خسائر ائتمان متوقعة )الجهات ذات العالقة( )إيضاح 30(
8572,161,878,255,د6د,065,دصافي المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة

4562,634,928,374,ل75,د80,داجمالي المدينون
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المدينون - تتمة   -12

المدينون التجاريون

يبلغ متوسط فترة اإلئتمان بشأن مبيعات البضائع والخدمات 60 يوماً. وال يتم تحميل إيرادات تمويلية على المدينون التجاريون.

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 اإلئتمان.

بما أن المجموعة تأخذ بعين االعتبار تماثل الخصائص اإلقتصادية للشركة/ األفراد فيما يتعلق بفئات التصنيف. يتم إجراء تقويم لعمالء القطاع الخاص 
للتأكد من وجود انخفاض في القيمة على أساس جماعي. ليس لدى الشركة مدينون تجاريون وموجودات تعاقدية ال يتم االعتراف بمخصص خسارة لها 

بسبب الضمانات.

يمثل أحد مدينون المجموعة ما نسبته 13% )31 ديسمبر 2019م: 17%( من إجمالي رصيد المدينون التجاريون بإستثناء المستحق من الجهات ذات 
العالقة. 

ال يوجد 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 )باستثناء الجهات ذات العالقة(:

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

854,418,689دل,4د64,5الرصيد كما في 1 يناير

10,105,449د40,د7د,0لالمحمل للسنة 

64,524,138ل74,796,54الرصيد)كما)في)لد)ديسمبر

الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة والغرامات المتعلقة بالمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة:

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

07455,654,192,ددد,45الرصيد االفتتاحي

)10,431,118(050,دد5,6دمحمل / )عكس( للسنة 

445,223,074دل,80,845الرصيد)الختامي) *(

)*( يشمل المبلغ أعاله 49.81 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2019م: 36.99 مليون ريال سعودي( يتعلق بالمدينون التجاريون والتي ال تعتبر شركة 
االتصاالت السعودية العميل النهائي.

عند تحديد إمكانية استرداد أرصدة المدينون التجاريون تقوم المجموعة بأخذ التغيرات في الجودة االئتمانية للمدينون التجاريون 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 أرصدة المدينون التجاريون المنخفضة القيمة.



solutions by stc ق-114

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
 31 ديسمبر 2020م

المدينون - تتمة   -12

أعمار المدينون التجاريون غير منخفضة القيمة

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

أرصدة المدينون غير الحكومية

70,280,845د06,57د,ددلغير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

618,762,091د479,7,دلحتى 3 أشهر

994,56014,986,349,د46 إلى 6 أشهر

71,657,504د75,046,0 إلى 12 أشهر 

096,154,531د,د9ل,للأكثر من سنة

5111,841,320لد,9ل5,0دد

أرصدة المدينون الحكومية

234,910,717ددل,69,979دغير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

5,69021,912,105دد,د5حتى 3 أشهر

480,707,00544,623,255 إلى 6 أشهر

39,917,355د0ل,608,د77 إلى 12 أشهر 

9,46419,845,367د5,8دأكثر من سنة

84361,208,799د,469,دل5

8,488,599473,050,119د7

أعمار المدينون التجاريون المنخفضة القيمة

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

أرصدة المدينون غير الحكومية

11,070,333د9د,لل5,للحتى 3 أشهر

4844,251,792,ل0,86ل4 إلى 6 أشهر

972,805,973د,59د,74 إلى 12 أشهر 

26,499,972د8د,8,544دأكثر من سنة

76,45644,628,070د,55

أرصدة المدينون الحكومية

-د8ل,46د,دحتى 3 أشهر

460,090184,199 إلى 6 أشهر

980855,572,د07,ل7 إلى 12 أشهر 

18,856,297دد9,8د6,0لأكثر من سنة

0,08519,896,068د9,5ل

64,524,138ل74,796,54



solutions by stc115-ق

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
 31 ديسمبر 2020م

المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى -  13

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

96,666,78932,279,169المدينون اآلخرون )إيضاح 13.1(

9,78742,360,019ل8,7دمصاريف مدفوعة مقدماً )إيضاح 13.2(

79,618,892د7,666,66لدفعات مقدمة إلى الموردين، صافي )إيضاح 13.3(

852,748,183د,6د8,دودائع 

157,006,263دد56,879,5ل

يشمل المدينون اآلخرون مبلغ 80.66 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2019م: 19.13   13-1
مليون ريال سعودي( مستحقة من الجهات ذات العالقة.

الموجودات   13-2 لبعض  المخصص  خصم  بعد  مقدًما  المدفوعة  المصاريف  عرض  يتم 
 31( سعودي  ريال  مليون   22.65 بمبلغ  تحصيلها  في  المشكوك  مقدًما  المدفوعة 

ديسمبر 2019م: 22.65 مليون ريال سعودي(.

يتم عرض الدفعات المقدمة للموردين بعد خصم مخصص السلف القديمة بمبلغ   13-3
9.36 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2019م: 9.09 مليون ريال سعودي(.

موجودات العقود -  14
موجودات العقود هي قيمة األعمال المنفذة من قبل المجموعة خالل السنة ولم تتم فوترتها إلى العمالء كما في تاريخ إعداد القوائم المالية.

لد)ديسمبر)9ل0دم)ريا1)سعوديلد)ديسمبر)0د0دم)ريا1)سعودي

 1,174,967,842ل8,67ل0,5ل5,لاجمالي موجودات العقود )إيضاح 30(

)8,548,117()05د,5,957(مخصص اإلنخفاض

4661,166,419,725,ل504,56,ل

كانت حركة مخصص اإلنخفاض المتعلق بموجودات العقود للسنة المنتهية في 31 ديسمبر كما يلي:

لد)ديسمبر)0د0دم)
ريا1)سعودي)

لد)ديسمبر)9ل0دم
)ريا1)سعودي

716,748,070لل,8,548الرصيد كما في 1 يناير

)8,199,953()دل590,9,د(عكس اإلنخفاض للسنة 

058,548,117د,5,957الرصيد كما في 31 ديسمبر



solutions by stc ق-116

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
 31 ديسمبر 2020م

المخزون-  15

لد)ديسمبر)0د0دم)
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

80210,644,211ل,40د,ل45مواد ومستلزمات
ناقصاً: مخصص المخزون بطيئ الحركة والمتقادم 

)إيضاح 15.1(
 )59,989,749()86ل,د68,08(

54150,654,462ل,69د,دلل

قامت المجموعة بتحميل مخزون بمبلغ 1,483.75 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2019م: 781.85 مليون ريال سعودي( على قائمة الربح أو الخسارة 
والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

كانت الحركة في مخصص المخزون بطيئ الحركة والمتقادم كما يلي:  15-1
لد)ديسمبر)0د0دم)

ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)0د0دم

ريا1)سعودي

59,989,74927,868,698الرصيد كما في 1 يناير

32,121,051 7د4,د8,09صافي المحمل للسنة

8659,989,749ل,د68,08الرصيد كما في 31 ديسمبر

االستثمارات في األسهم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل -  16
األخر

تمتلك المجموعة استثماًرا بنسبة 1٪ في شركة سفاير )تعمل في خدمات تكنولوجيا   16-1
2014م.  يونيو  السعودية في  العربية  المملكة  تأسيسها في  تم  والتي  المعلومات(، 
القانونية  اإلجراءات  تزال  وال   2020 ديسمبر   31 في  كما  التصفية  قيد  سفاير  شركة 
للتصفية قيد التنفيذ. وبناء على ذلك، قامت المجموعة بإثبات انخفاض قيمة لهذا 

االستثمار بنسبة 100٪، وتبلغ قيمة االستثمار 1 مليون ريال سعودي.

تمتلك المجموعة 5٪ كإستثمار في شركة اإلتصاالت السعودية لإلستثمار التجاري   16-2
ريال   50,000 بتكلفة  تسجيلها  تم  والتي  اإلتصاالت(  خدمات  في  )تعمل  المحدودة 
سعودي وذلك لعدم إمكانية تحديد قيمتها العادلة بصورة موثوقة. يتم بيع هذا 

اإلستثمار الى الشركة األم بالتكلفة.



solutions by stc117-ق

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
 31 ديسمبر 2020م

الموجودات غير الملموسة-  17

األعما1)الرأسمالية)تحت)التنفيذبرامج)لحاسب)اآللي)ريا1)سعودي)التكلفة:
ريا1)سعودي)

االجمالي
ريا1)سعودي)

745,د56,56ل133,355,37923,208,366كما في 1 يناير 2020م 
00ل,4,797د11,560,73313,236,367إضافات
)7,694لل,0ل(-)10,117,694(استبعاد 
و)31,691,628(31,691,628تحويل 

ل5ل,د4د,ل7ل166,490,0464,753,105كما في 31 ديسمبر 2020م 
اإلطفاء املتراكم

د47,دل8,د5-52,813,472كما في 1 يناير 2020م
0دد,0,898د-30,898,330إطفاء

)لل7,8د9,د(-)3,927,811(استبعاد 
ل99,د79,78-79,783,991كما في 31 ديسمبر 2020م

صايف القيمة الدفترية 
60ل,459,ل059ل,د86,706,0554,75كما)في)لد)ديسمبر)0د0دم

التكلفة:
96,171,560 14,141,349 82,030,211كما في 1 يناير 2019م 

17,525,47756,939,99974,465,476اضافات
-)34,431,353(34,431,353تحويل

)14,073,291()13,441,629()631,662(استبعاد اصول الشركة التابعة
133,355,37923,208,366156,563,745كما في 31 ديسمبر 2019م

اإلطفاء املتراكم
31,967,626-31,967,626كما في 1 يناير 2019م

21,243,953-21,243,953اطفاء
)398,107(-)398,107(استبعاد اصول الشركة التابعة

52,813,472-52,813,472كما في 31 ديسمبر 2019م
صايف القيمة الدفترية 

80,541,90723,208,366103,750,273كما في 31 ديسمبر 2019م

تم توزيع اإلطفاء المحمل للسنة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرى كما يلي: 

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي)

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

 9,389,503  دد4,دل7,دل تكلفة اإليرادات
 15,000 890,د0ل مصاريف البيع والتوزيع )إيضاح 6(

 11,839,450 8ل0,ل7,08لالمصاريف العمومية واإلدارية )إيضاح 7(
021,243,953دد,0,898د  

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، دخلت المجموعة في اتفاقية مع احدى الشركات التابعة للشركة األم لبيع أصول بصافي قيمتها الدفترية 
بقيمة 6.19 مليون ريال سعودي.



solutions by stc ق-118

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
 31 ديسمبر 2020م

الممتلكات والمعدات-  18

أجهزة)الحاسب)
اآللي

ريا1)سعودي

األثاث)والمعدات)
المكتبية

ريا1)سعودي

تحسينات)
المباني)

المستأجرة
ريا1)سعودي

سيارات
ريا1)سعودي

األعما1)
الرأسمالية)
تحت)التنفيذ
ريا1)سعودي

اإلجمالي
ريا1)سعودي

التكلفة:

9,854ل9,0دد53,442,5811,422,50013,660,976 214,359,17056,134,627الرصيد كما في 1 يناير 2020م 

878,د0د,لل689,577471,649,3355 2,867,435 11,143,091 24,853,440 إضافات

و)64,605,590(-8,737,963 1,392,162 54,475,465 تحويل

)ددد,689,د4(- )1,525,901( )3,139,046( )38,024,276( استبعاد

509,دد807,5لد0,704,7د4 077,دلل,د 078,دد5,د6 4د0,8د79965,5,د55,66دالرصيد)كما)في)لد)ديسمبر)0د0دم)

اإلستهالك املتراكم واالنخفاضات:

04,594د,د7ل-725,475 21,011,188 28,617,588 121,950,343الرصيد كما في 1 يناير 2020م

د5,07ل58,9-284,972  12,070,856  10,070,369 36,488,876 مصروف االستهالك وانخفاض

)0ل44,9د,7ل(-- )432,339(  )858,319( )15,954,252( استبعاد

974,757,دلدو0,447ل0,ل 649,705,دد 8د9,6د7,8د 484,967,د4لالرصيد)كما)في)لد)ديسمبر)0د0دم)

صايف القيمة الدفترية 

د558,75,د59لد0,704,7د4 0د6,ل0ل,ل د7د,د0,87د 96ل,ل7,70د دد78,8ل,دللكما)في)لد)ديسمبر)0د0دم

أجهزة)الحاسب)
اآللي

ريا1)سعودي

األثاث)والمعدات)
المكتبية

ريا1)سعودي

تحسينات)المباني)
المستأجرة
ريا1)سعودي

سيارات
ريا1)سعودي

األعما1)
الرأسمالية)تحت)

التنفيذ
ريا1)سعودي

اإلجمالي
ريا1)سعودي

التكلفة:

132,082,90437,462,07540,356,7281,245,82514,077,061225,224,593الرصيد)كما)في)ل)يناير)9ل0دم)

73,525,135125,575,250- 36,576,01910,980,1894,493,907إضافات

 -   )73,941,220(13,919,26911,792,401477,900 47,751,650تحويل

)3,321,603(-  -  - )2,921,677()399,926( استبعاد

)8,458,386(-)301,225()3,200,455()3,305,229()1,651,477(استبعاد أصول الشركة التابعة

214,359,17056,134,62753,442,5811,422,50013,660,976339,019,854الرصيد)كما)في)لد)ديسمبر)9ل0دم)

اإلستهالك املتراكم واإلنخفاضات:

123,222,560-82,868,85825,321,49414,519,881512,327الرصيد كما في 1 يناير 2019م 

53,906,395-39,801,1086,765,7627,052,247287,278مصروف االستهالك واالنخفاض

)3,226,576(---)2,830,946()395,630(استبعاد

)1,597,785(-)74,130()560,940()638,722()323,993(استبعاد أصول الشركة التابعة

172,304,594-121,950,34328,617,58821,011,188725,475الرصيد)كما)في)لد)ديسمبر)9ل0دم)

صايف القيمة الدفترية 

92,408,82727,517,03932,431,393697,02513,660,976166,715,260كما في 31 ديسمبر 2019م
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
 31 ديسمبر 2020م

الممتلكات والمعدات - تتمة  -18
تم توزيع مصروف االستهالك واالنخفاض للسنة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرى الموحدة على النحو التالي:

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي)

830,538,161ل55,8د,ددتكلفة المبيعات

740,555د8ل,74دمصاريف البيع والتوزيع )إيضاح 6(

6522,627,679ل,867,لدمصاريف عمومية وإدارية)إيضاح7(

-  7,908ل5,دخسائر انخفاض في الممتلكات واآلالت والمعدات )إيضاح 8(

53,906,395د5,07ل58,9

األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ كما في 31 ديسمبر 2020م، تمثل بشكل رئيسي بناء مرفق للحوسبة عن بعد. ومن المتوقع بدء التشغيل خالل عام 
2021م.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، دخلت المجموعة في اتفاقية مع احدى الشركات التابعة للشركة األم للبيع أصول بصافي قيمتها الدفترية 
بقيمة 25,44 مليون ريال سعودي.

حق استخدام األصول-  19
فيما يلي حركة حق استخدام األصول بموجب تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 16، عقود اإليجار:

أراضي)ومباني
ريا1)سعودي

سيارات
ريا1)سعودي

اإلجمالي
ريا1)سعودي

76,462,7721,713,07678,175,848معترف به عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 16

16,293,229-16,293,229إضافات 

)17,053,376()870,537()16,182,839(مصروف االستهالك عن السنة

76,573,162842,53977,415,701الرصيد كما في 1 يناير 2020م 

13,289,341-13,289,341إضافات

)18,772,331()728,421()18,043,910(مصروف االستهالك عن السنة

لل7,دد9,ل87لل,4للد8,59ل8,ل7الرصيد)كما)في)لد)ديسمبر)0د0دم

يتم استهالك حق استخدام األصول على النحو التالي: 

15 سنةأراضي مؤجرة

4 سنواتالمباني

3 سنواتسيارات
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الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع-  20

لد)ديسمبر)0د0دم)
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم)
ريا1)سعودي

070,944367,288,723,د65دائنون تجاريون 

9570,081,455د7,7لل,5د4تكلفة مشاريع مستحقة 

870319,964,455,د499,08المصاريف المستحقة )إيضاح 20.1(

76115,854,581د,9,657ددرسوم التوصيل المستحقة )إيضاح 30(

70660,592,669,د4,94للمبالغ مستحقة الى الجهات ذات العالقة )إيضاح 30(

9822,517,177د,04ل,40مطلوبات عقود اإليجار )إيضاح 23(

71,975,718د977,4,لمخصص ضريبة استقطاع

4701,458,274,778,د95,د97,ل

تشمل المصاريف المستحقة مبلغ 108.06 مليون ريال سعودي )2019م: 40.70 مليون   20-1
ارصدة  تسوية  عادًة  يتم  السعودية.  االتصاالت  لشركة  مستحقة  سعودي(  ريال 

الدائنون التجاريون في غضون 90 يوًما من تاريخ الفاتورة. 

اإليرادات المؤجلة-  21
يمثل هذا البند فواتير صادرة إلى العمالء بالزيادة عن قيمة األعمال المنفذة من قبل المجموعة حسب شروط الفوترة المذكورة في اتفاقيات العمالء كما 

في بتاريخ إعداد القوائم المالية.

مطلوبات العقود-  22
تمثل مطلوبات العقود المبالغ المستلمة من عمالء المجموعة وذلك مقابل الفواتير المستقبلية. 

مطلوبات عقود اإليجار-  23

لد)ديسمبر)0د0دم)
ريا1)سعودي)

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

-76,674,505رصيد افتتاحي

72,621,047 ومعترف به عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16

13,673,645 987,دد9,دل اضافة لمطلوبات عقود اإليجار، صافي

2,958,236 د7,65د5,د تكاليف تمويلية 

 )12,578,423()د870,85,د(مدفوعات

76,674,505ل9د,75د,88إجمالي)المطلوبات)المخصومة)كما)في)لد)ديسمبر
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مطلوبات عقود اإليجار - تتمة   -23
فيما يلي تحليل استحقاق التدفقات النقدية غير المخصومة المتعلقة بمدفوعات اإليجارات في 31 ديسمبر 2020م.

لد)ديسمبر)0د0دمتحليل)االستحقاق)للتدفقات)النقدية)غير)المخصومة
ريا1)سعودي)

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

4527,201,174د,79د,40اقل من سنة
59,493,762لد87,5ل,ل5أكثر من سنة

466,77686,694,936,ل9إجمالي)المطلوبات)غير)المخصومة)كما)في)لد)ديسمبر

فيما يلي عرض مطلوبات عقود اإليجار المخصومة كما في 31 ديسمبر 2020 في قائمة المركز المالي الموحدة.

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي)

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

9822,517,177د,04ل,40الجزء المتداول )شامل الدائنون والمبالغ مستحقة الدفع(
54,157,328د70,89ل,48الجزء غير المتداول

76,674,505ل9د,75د,88اإلجمالي

مكافأة نهاية الخدمة-  24

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي)

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

189,138,652ل94,776,76دإلتزام)المنافع)المحددة

تقوم المجموعة بمنح مكافأة نهاية الخدمة )خطة منافع( 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 إلتزام المنافع المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة بشأن برنامج المنافع المحددة لنهاية الخدمة يمثل القيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة 
بتاريخ إعداد القوائم المالية.

يتم إحتساب التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مؤهلين باستخدام طريقة إئتمان الوحدة المتوقعة. يتم تحديد القيمة الحالية إللتزام 
المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة بإستخدام أسعار العمولة لسندات الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة التي 
ستدفع بها المنافع، وتكون لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. ونظًرا لنقص السيولة وقيود السوق العميقة التي تفرضها سندات الشركات 

المحلية، يجدر اإلشارة إلى إصدار الحكومة السعودية ألسعار السندات المقومة بالدوالر األمريكي. 

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

يوضح الجدول التالي الحركة في التزام المنافع المحددة

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

125,754,092د8,65دل,89لكما في 1 يناير
65470,662,560,د88,د8تكلفة الخدمة المتوقعة 

50,0005,961,000د,6تكاليف تمويلية
65476,623,560,ددل,90إجمالي مصروف منافع الموظفين المثبت في الربح أو الخسارة

852,378,000د,ل7د,5دالخسائر المثبتة في الدخل الشامل اآلخر
)15,617,000()0د9,765,8ل(مدفوعات

189,138,652ل94,776,76دكما)في)لد)ديسمبر
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اإلفتراضات االكتوارية الهامة

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

فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في التقويم االكتواري: 

لد)ديسمبر)9ل0دملد)ديسمبر)0د0دم

15%5ل%معد1)االنخفاض)

5.6%4.5%معد1)زيادة)الرواتب)

3,45%65.د%معد1)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 2020م:

القيمة)األساسيةالتغير)في)االفتراضات
ريا1)سعودي

األثر)على)التزام)المنافع)المحددة

الزيادة)في)االفتراضات
ريا1)سعودي

النقص)في)االفتراضات
ريا1)سعودي

1294,776,761265,335,000329,553,000%معدل الخصم

20294,776,761270,072,000324,582,000%معدل االنخفاض 

1294,776,761328,533,000265,558,000%معدل زيادة الرواتب

تشمل تكلفة اإليرادات تكاليف موظفين بمبلغ 1,579 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2019م: 1,245 مليون ريال سعودي(.

رأس المال وتوزيعات األرباح-  25

رأس المال  25-1
خالل عام 2020م، قرر مساهموا الشركة في إجتماعهم المنعقد في تاريخ 12 صفر 1442هـ )الموافق 29 سبتمبر 2020م( زيادة رأس مال الشركة من 
100،000 ريال سعودي إلى 1،200،000،000 ريال سعودي )مقسم إلى 120،000،000 سهم بقيمة 10 ريال سعودي لكل سهم( وتغيير الهيكل القانوني 
للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية الخاصة بزيادة رأس المال وتغيير الهيكل القانوني 
بما في ذلك موافقة وزارة التجارة التي تم الحصول عليها بتاريخ 8 جمادى األولى 1442هـ )الموافق 23 ديسمبر 2020م( وإصدار القرار الوزاري في 16 

جمادى األولى 1442هـ )الموافق 31 ديسمبر 2020 م(.

توزيعات األرباح  25-2
لم يتم اإلعالن عن توزيعات لألرباح في السنة المنتهية في 31 ديسبمر 2020م. أوصى مجلس اإلدارة في اإلجتماع المنعقد بتاريخ 15 ذو القعدة 1440هـ 

)الموافق 18 يوليو 2019م( عن توزيع أرباح قدرها 80 ريال سعودي للسهم الواحد بإجمالي 800.000.000 ريال سعودي.

اإلحتياطي النظامي-  26
طبقاً لنظام الشركات السعودي والنظام األساس للشركة، يجب على الشركة أن تحول 10% من دخل السنة إلى االحتياطي النظامي. وطبقاً للنظام األساس 

للشركة، يجوز للشركة التوقف عن اجراء هذه التحويالت عندما يبلغ مجموع اإلحتياطي 30% من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
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ربحية السهم-  27
يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة صافي ربح الفترة العائد إلى مساهمي للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم للسنة المنتهية في 31 

ديسمبر كما 2020م يلي: 

لد)ديسمبر)9ل0دملد)ديسمبر)0د0دم
795,504393,825,494,ل70صافي ربح الفترة “ريال سعودي”

0,000,000120,000,000دلالمتوسط المرجح لعدد األسهم لربحية السهم األساسية والمخّفضة )معّدله(
5.853.28الربحية)األساسية)والمخفضة)للسهم)الواحد)“ريا1)سعودي”

ليس لدى المجموعة أسهم مخّفضة محتملة، وبالتالي فإن ربحية السهم المخّفضة تساوي ربحية السهم األساسية.

األدوات المالية-  28

فئات األدوات المالية

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

تصنيف)الموجودات/)لد)ديسمبر)0د0دم
مستوى)القيمة)العادلةالقيمة)الدفتريةالمطلوبات)المالية

املوجودات املالية

ال ينطبق 644,د47,د99تكلفة االستهالكنقدية وشبه نقدية

ال ينطبق 4,408,805,996تكلفة االستهالكمدينون وموجودات العقود ومدينون آخرون

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

القيمة العادلة من خالل الدخل 
المستوى الثالثوالشامل

املطلوبات املالية

ال ينطبقد6د,4دل,دد0,دتكلفة االستهالكدائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع

تصنيف)الموجودات/)لد)ديسمبر)9ل0دم
مستوى)القيمة)العادلةالقيمة)الدفتريةالمطلوبات)المالية

املوجودات املالية

ال ينطبق 414,280,958تكلفة االستهالكنقدية وشبه نقدية

ال ينطبق 3,836,728,603تكلفة االستهالكمدينون وموجودات العقود ومدينون آخرون

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

القيمة العادلة من خالل الدخل 
المستوى الثالث-الشامل

املطلوبات املالية

ال ينطبق1,512,432,106تكلفة االستهالكدائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع

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

القيمة العادلة لألدوات المالية

يرى كبار المدراء أن القيمة الدفترية لألدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة تقارب قيمتها العادلة باستثناء اإلستثمارات من خالل 
الدخل الشامل اآلخر والتي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة على نحو دقيق.
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إدارة المخاطر المالية والرأسمالية-  29

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:

خال1)سنة)واحدةمعد1)الربح%
ريا1)سعودي

أكثر)من)سنه)واحدة
ريا1)سعودي

اإلجمالي
ريا1)سعودي

31 ديسمبر 2020م

1,933,849,072-1,933,849,072بدون ربحدائنون ومبالغ مستحقة الدفع

1.5740,279,24551,187,5311,466,776 الى %1.86التزامات االيجار ذات عالقة بحق إستخدام األصول

خال1)سنة)واحدةمعد1)الربح)%
ريا1)سعودي

أكثر)من)سنه)واحدة
ريا1)سعودي

اإلجمالي
ريا1)سعودي

31 ديسمبر 2020م

1,435,757,601-1,435,757,601بدون ربحدائنون ومبالغ مستحقة الدفع

27,201,17459,493,76286,694,936 3.53 الى %3.92التزامات االيجار ذات عالقة بحق اسخدام األصول

إدارة مخاطر االئتمان

تدار مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء اآلخرين من قبل المجموعة من خالل وضع حدود ائتمانية ومراقبة االرصده المدينة القائمة. ال تعتقد اإلدارة 
أن هناك أي مخاطر ائتمانية كبيرة مرتبطة بهذه االرصده المدينة وهي واثقة من أنه سيتم استردادها بالكامل. تجري المجموعة حالًيا معظم معامالتها 
مع شركة االتصاالت السعودية )الشركة األم(، وتقدم أيًضا خدمات للحكومة. تم االعتراف بأن شركة االتصاالت السعودية والحكومة تتمتعان بتصنيف 
ائتماني مرتفع، وبالتالي تعتبر مخاطر االئتمان منخفضة. ال تتوقع المجموعة أي تعثر في السداد من هذه االرصده المدينة، إال في حالة وجود نزاعات. 

يتم مراقبة األرصدة المدينة األخرى على أساس مستمر.

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

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.
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إدارة مخاطر االئتمان - تتمة

يتم إنشاء مخصص انخفاض قيمة المدينون التجاريون وموجودات العقود عندما يكون ذلك مطلوباً، استناداً إلى التحصيل المتوقع للمدينين التجاريين. 
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصة لقياس خسارة اإلئتمان 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 وموجودات العقود من عمالء القطاع الخاص 
كما في 31 ديسمبر 2020م:

مخصص)الخسارة)متوسط)معد1)الخسارة)المرجحإجمالي)القيمة)العادلةلد)ديسمبر)0د0دم

5.215,957,166%114,342,069غير مفوترة

7.1111,511,216%0161,907,973-90 يوم

14.3310,860,544%9175,802,007-180 يوم

28.291,303,304%1814,606,455-270 يوم

44.423,056,093%2716,879,734-365 يوم

44.429,960,592%22,422,820أكثر من سنة

5ل648,9,د054.لل%058,ل85,96د

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 رأس مال المجموعة من حقوق الملكية التي تتكون من رأس المال، االحتياطي اآلخر،االحتياطي النظامي واألرباح المبقاة.

المعلومات الخاصة بالجهات ذات العالقة-  30
تمثل الجهات ذات العالقة من الشركة األم، والشركات التي تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة أو تخضع لتأثير شركة االتصاالت السعودية )»الشركة 
األم«(، وكذلك أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة. 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 مدرجة تأسست في المملكة العربية السعودية.

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

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

9,4694,174,560,648ل9,دلد,5بيع بضاعة وخدمات إلى )الشركة األم وشركاتها التابعة( )أ(

077,760186,660,921,د5دمشتريات )الشركة األم(

-4د5,ل99,07لخصم على مشاريع معّينة )ب(

بيع األصول غير الملموسة والممتلكات والمعدات 
)إيضاح 17 و18( )جهات أخرى ذات عالقة(

-59د,7د6,لد

-6ل6,0لدمصرويف الحوافز طويلة األجل محملة من الشركة األم
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المعلومات الخاصة بالجهات ذات العالقة - تتمة   -30
تتضمن مبيعات السلع والخدمات للشركة األم ووشركاتها التابعة لها مبلغ 2.9 مليار ريال سعودي )31 ديسمبر 2019م: 2.1 مليار ريال سعودي( أ- 

والتي ال تعد الشركة األم العميل النهائي.
تمثل هذه المبالغ خصًما على بعض المشاريع التي يتم تنفيذها من خالل الشركة األم.ب- 

كانت األرصدة التالية قائمة لدى الجهات ذات العالقة في تاريخ إعداد القوائم المالية:

لد)ديسمبر)0د0دم
)ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

2,207,101,329ل07,98ل,46ل,دالمدينون: إجمالي )إيضاح 12(

79754,271,015ل,دد949,4موجودات العقود

19,133,843 د69,ل80,66الموجودات األخرى: مبالغ مستحقة من الجهات ذات العالقة )إيضاح 13(

)1,330,334,861()ل7د,7دل,606,ل(اإليرادات المؤجلة

)60,592,669()706,د4,94لل(مبالغ مستحقة إلى الجهات ذات العالقة )إيضاح 20(

)115,854,581()76د,9,657دد(رسوم التوصيل المستحقة )إيضاح 20(

)404,155,445()60,457,485د(مطلوبات العقود

 )40,704,701()د08,058,88ل(المصاريف المستحقة )إيضاح 20(

لمبالغ المدينون القائمة غير مضمونة ويتم تسويتها نقًدا أو مقاصة من رصيد مستحق الدفع. لم يتم إعطاء أي ضمانات أو استالمها.

أعمار)المبالغ)التي)لم)تنخفض)قيمتها)المستحقة)من)الجهات)ذات)العالقة:

متأخرة)السداد)ولم)تنخفض)قيمتها

اإلجمالي
ريا1)سعودي

غير)متأخرة)السداد)
وغير)منخفضة)

القيمة
ريا1)سعودي

حتى)د)أشهر
ريا1)سعودي

4)إلى)6)أشهر
ريا1)سعودي)

7ودل)شهر
ريا1)سعودي

أكثر)من)سنة)
ريا1)سعودي

4,089لد,98,474,9874د06ل,79,906دد5د,0د450,5دد47,4ل,دد8579,د6د,065,دلد)ديسمبر)0د0دم

312,161,859,9991,291,463,728540,264,896213,706,971110,482,8045,941,600 ديسمبر 2019م

تم دفع التعويضات التالية لكبار موظفي اإلدارة خالل العام:

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

0932,830,747د,لل4,9دمنافع الموظفين

كانت المبالغ التالية مستحقة الدفع فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة ومخصص اإلجازات السنوية لكبار موظفي اإلدارة:

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

5,578,9953,161,140مكافأة نهاية الخدمة واإلجازات السنوية
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المعلومات القطاعية -  31
إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة المبينة أدناه وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية )8(. ويتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 
)8( تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي للمجموعة وتستخدم 

لتخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.

تعمل المجموعة في خدمات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت كما هو مذكور أدناه. تتعلق غالبية إيرادات المجموعة ،دخلها وموجوداتها بعملياتها داخل 
المملكة. قطاعات التشغيل التي يتم رفع التقارير عنها بإنتظام إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي للمجموعة هي مصادر اإليرادات والموارد الموزعة 

على القطاع التشغيلي على أساس اإليرادات وتفاصيلها كما يلي:

خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية: تعد هذه الخدمات المتطلبات األساسية لألعمال، وتمكن العمالء من الحصول على المتطلبات  	
األساسية لتكنولوجيا المعلومات مع األنظمة، األجهزة /البرامج، واإلتصال باإلنترنت. )بما في ذلك: تكامل األنظمة وخدمات اإلتصاالت واإلنترنت(.

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

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

ال توجد إيرادات بين القطاعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م )31 ديسمبر 2019م: صفر(. وعليه، فإن تسوية إيرادات القطاعات مع إجمالي 
اإليرادات ال تعد ذات أهمية.

لد)ديسمبر)0د0دم)
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

2,960,148,596ل80,ل57,د74,دخدمات اإلتصاالت وتقنية المعلومات األساسية

4,5881,155,286,311د0,0د6,لخدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة

6741,141,861,396,دد7,8ل5,لالخدمات الرقمية

5,257,296,303د9,06ل4,ل6,89إجمالي)اإليرادات)

)4,410,051,699()0دل,5,469,447(إجمالي تكلفة اإليرادات

)499,216,225()664,964,608(إجمالي المصاريف التشغيلية 

86,730,386)دل7,ددد,د(إجمالي )المصاريف( / االيرادات الغير تشغيلية 

)40,933,271()8لل,978,ل5(زكاة السنة

795,504393,825,494,ل70إجمالي)صافي)ربح)السنة

المطلوبات الرأسمالية -  32
لم يكن لدى المجموعة أي مطلوبات رأسمالية بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.
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األحداث الهامة -  33
تم التعرف على ساللة جديدة من فيروس كورونا المستجد ألول مرة في نهاية ديسمبر 2019م، وتم األعالن من قبل منظمة الصحة العالمية أنها جائحة في 
مارس 2020م. استمر انتشار فيروس كورونا المستجد  في جميع أنحاء العالم تقريًبا بما في ذلك المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى تباطؤ األنشطة 

االقتصادية واالجتماعية وإغالق العديد من القطاعات على المستويين العالمي والمحلي.

أنشطتها  على  تأثيره  بتقييم  المجموعة  قامت  واإلقتصادية،  اإلجتماعية  األنشطة  لبعض  تعطيل  من  عنه  نتج  وما  للفيروس  السريع  لالنتشار  استجابة 
التشغيلية الحالية والمستقبلية واتخذت سلسلة من اإلجراءات الوقائية واالحترازية، بما في ذلك تفعيل العمل عن بعد ضمان سالمة موظفيها وعائالتهم، 
والتفعيل الكامل للحلول التقنية وتوفير قنوات رقمية بقدرات وتسهيالت أكبر لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للعمالء ووصولها إلى مواقعهم حفاظاً 

على سالمتهم.

في نهاية الربع الثاني من عام 2020م سمحت حكومة المملكة العربية السعودية بعودة جميع األنشطة االقتصادية والتجارية، مع الحرص على تنفيذ كافة 
اإلجراءات الوقائية المعتمدة، وااللتزام بالتباعد اإلجتماعي.

حتى تاريخ إعداد هذه البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، لم تتكبد عمليات المجموعة ونتائجها المالية تأثيًرا كبيًرا من 
تفشي كورونا المستجد ، مع األخذ في االعتبار التأثير المنخفض للوباء على عمليات وأنشطة الشركات العاملة في قطاع االتصاالت. تم تقييم تأثير الوباء 
على عمليات المجموعة والنتائج المالية باستخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تحتوي على مصادر عدم اليقين ألنها تعتمد على العديد 

من العوامل والتطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل موثوق.

تواصل المجموعة مراقبة تأثير هذا الوباء على أعمالها ونتائجها المالية.

األحداث الالحقة لفترة إعداد القوائم المالية-  34
قررت الجمعية العمومية في إجتماع الجمعية العمومية الغير عادّية المنعقد بتاريخ 4 رجب 1442هـ )الموافق 16 فبراير 2021م( توزيع أرباح قدرها 3.33 

ريال سعودي للسهم الواحد بإجمالي 400,000,000 ريال سعودي.

لم تنشأ أحداث أخرى بعد 31 ديسمبر 2020م وقبل إصدار البيانات المالية الموحدة، والتي قد يكون لها تأثير كبير على البيانات المالية الموحدة في 
31 ديسمبر 2020م.

اإللتزامات المحتملة-  35

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

05,670,965247,219,506دخطابات الضمان 

إعتماد القوائم المالية-  36
تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية الموحدة وفًقا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 3 رجب 1442 هـ )الموافق 15 فبراير 2021م(. 

أرقام المقارنة-  37
أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية بما يتماشى مع تبويب السنة الحالية. 

كما في 31 ديسمبر 2019م، قامت المجموعة بإعادة تصنيف المكاسب االكتوارية غير المحققة المتراكمة المتعلقة بتعويضات نهاية الخدمة والبالغة 
28,204,000 ريال سعودي من األرباح المبقاة إلى اإلحتياطي اآلخر المعروض كبند منفصل ضمن حقوق الملكية.


