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 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 ). شركة مساھمة سعودیة( للسادة مساھمي شركة اتحاد اتصاالت

 الرأي 

لقد راجعنا القوائم المالیة الموحدة لشركة اتحاد اتصاالت ("الشركة") والشركات التابعة لھا ("المجموعة")، والتي تشمل قائمة  
، والقوائم الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل، والتغیرات في حقوق  م۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المركز المالي الموحدة كما في  

دیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات المرفقة مع القوائم المالیة الموحدة، المكونة من ، والتدفقات النقالمساھمین
 ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى.

عرض بصورة عادلة، من جمیع النواحي الجوھریة، المركز المالي الموحد  وفي رأینا، إن القوائم المالیة الموحدة المرفقة تُ 
، وأدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وفقاً  م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للمجموعة كما في  

السعودیة، والم العربیة  المملكة  المعتمدة في  المالي  للتقریر  الدولیة  الھیئة للمعاییر  المعتمدة من  عاییر واإلصدارات األخرى 
 .للمراجعین والمحاسبینالسعودیة 

 أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر تم  
عة القوائم المالیة الموحدة" في تقریرنا ھذا. ونحن مستقلون عن  توضیحھا في قسم "مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراج

  ) (القواعد) بما في ذلك معاییر االستقاللیة الدولیة(   للمراجعین والمحاسبین  سلوك وآداب المھنةل  الدولیة  قواعدلالمجموعة وفقاً ل
المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة، وقد التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى 

 وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفیر أساس إلبداء رأینا.

 أمور المراجعة الرئیسیة

للقوائم المالیة   المھني، األكثر أھمیة عند مراجعتنا  التي اعتبرناھا، بحسب حكمنا  الرئیسیة ھي تلك األمور  المراجعة  أمور 
الموحدة للفترة الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة ككل، وعند تكوین رأینا فیھا، وال 

 تلك األمور. نبدي رأیاً منفصالً في
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 .)(یتبع  (شركة مساھمة سعودیة)اتصاالت للسادة مساھمي شركة اتحاد 

 أمور المراجعة الرئیسیة (یتبع) 

 إثبات اإلیرادات 

 القوائم المالیة الموحدة.  معمن اإلیضاحات المرفقة  ۳۱ و ۱۲-٥ راجع إیضاح

 كیفیة معالجة األمر أثناء مراجعتنا  أمر مراجعة رئیسي

تتعلق بمدى وجود ودقة واكتمال اإلیرادات  ثمة مخاطر متأصلة  
البیانات  من  الكبیر  والحجم  التسجیل  نظم  لتعقید  نظراً  المسجلة 
المختلفة  المنتجات  ضمن  الخدمات  من  مجموعة  وجود  وكذلك 

 والتي تباع بأسعار متغیرة. 
مطلوب من اإلدارة استخدام أحكاماً ھامة عند تحدید القیاس المالئم 

العنا إثبات  اإلیرادات ضمن  وتوقیت  المختلفة من   المنتجاتصر 
 متعددة العناصر.

 االعترافوبسبب التقدیرات واألحكام المدرجة عند تطبیق معیار 
اإلیرادات وتعقید نظم وعملیات تقنیة المعلومات المتعلقة بھا، فقد  ب

 قمنا بتحدید ھذا األمر كأمر مراجعة رئیسي. 

اختبارات   على  مراجعتنا  إجراءات  الرقابة  اشتملت 
استجابةً   التحقق  إجراءات  على  وكذلك  الصلة  ذات 

 لھذا الجانب. خاصة اآلتي: 
سیاسة   • مالئمة  مدى  اإلیرادات ب  االعترافتقییم 

مجموعة   وكذلك  المنتجات  مختلف  على  المطبقة 
لإلطار   وفقاً  كانت  إذا  ما  تقییم  بغرض  المنتجات 

 المحاسبي المطبق؛
منبمساعدة   • محددین  فریق  تكنولوجیا   أعضاء 

وكفاءة  وتنفیذ  تصمیم  تقییم  تم  لدینا،  المعلومات 
التشغیل للرقابة الداخلیة الرئیسیة لإلدارة بشأن بیئة 
تكنولوجیا المعلومات التي تعمل بھا نظم األعمال 
بما في ذلك الرقابة على الوصول إلى المعلومات  
تكنولوجیا   وتشغیل  وتطویره  البرنامج  وتغییر 

 المعلومات. 
مندة  بمساع • محددین  فریق  تكنولوجیا   أعضاء 

وكفاءة  وتنفیذ  تصمیم  تقییم  تم  لدینا،  المعلومات 
لتكنولوجیا   الرئیسیة  الداخلیة  للرقابة  التشغیل 
ودقة   اكتمال  مدى  بشأن  لإلدارة  المعلومات 

المطابقات    وإصدارالتصنیف   وضوابط  الفواتیر 
النظام  على  والفواتیر  التصنیف  نظم  من  الیومیة 

 ي.المحاسب
دقة   • مدى  حول  اختبارات  فواتیر   إصدار إجراء 

العمالء على أساس العینة وكذلك اختبار االئتمانات 
 والخصومات المطبقة.

 القیام بمراجعات تحلیلیة لمصادر اإلیرادات الھامة.  •
القیام بإجراءات محددة الختبار مدى دقة واكتمال   •

التعدیالت المتعلقة بالعقود المتضمنة التزامات أداء 
 تعددة. م
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 .(یتبع) (شركة مساھمة سعودیة)للسادة مساھمي شركة اتحاد اتصاالت 

 أمور المراجعة الرئیسیة (یتبع) 

 رسملة الموجودات وتقییم األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة للممتلكات والمعدات

 . القوائم المالیة الموحدة مع المرفقةمن اإلیضاحات  ۷ و ٦-٥ راجع إیضاح

 كیفیة معالجة األمر أثناء مراجعتنا  أمر مراجعة رئیسي

تمثل الممتلكات والمعدات نسبة كبیرة من موجودات المجموعة.  
تم استخدام التقدیرات واالفتراضات لتحدید القیم الدفتریة، بما في  
قیدھا  أو  معینة  تكالیف  رسملة  سیتم  ومتى  كان  إذا  فیما  ذلك 
جوھریة  االستھالك  نفقات  كانت  إذا  ما  وتحدید  كمصروفات، 

للمجموعة المالي  واألداء  المتعلقة للمركز  النفقات  تؤخذ   .
لألصل   المتوقع  اإلنتاجي  العمر  تقدیر  بعد  الدوري  باالستھالك 
والقیمة المتبقیة المتوقعة. قد تؤدي التغیرات في القیمة الدفتریة  
إلى  المتبقیة  القیم  أو  المتوقعة  للموجودات أو األعمار اإلنتاجیة 

مسألة   وھي  الموحدة  المالیة  القوائم  على  جوھري  ھامة  تأثیر 
 لمراجعتنا. 

الدفتریة  والقیم  الھامة  المحاسبیة  األحكام  تفاصیل  عرض  یتم 
 . ۷و  ٦-٦للممتلكات والمعدات في إیضاحي 

تم اعتبار تقییم الممتلكات والمعدات كأمر مراجعة رئیسي بسبب  
األعمار   تقییم  في  المستخدمة  واالفتراضات  األحكام  مستوى 

 اإلنتاجیة والقیم المتبقیة.

المستخدمة من قبل  ضوابط  اللقد حصلنا على فھم حول  
الممتلكات  برسملة  المتعلقة  الصلة  ذات  اإلدارة 

 والمعدات. 
تحویل   توقیت  وتقییم  الرسملة  سیاسات  بتقییم  قمنا 
بدء   تاریخ  مطابقة  من خالل  اإلنشاء  قید  الموجودات 
 االستھالك مع تاریخ جاھزیة الموجودات لالستخدام.  

اختبار التحقق لتحدید األعمار اإلنتاجیة المقدرة تضمن  
 والقیم المتبقیة ما یلي:

األخذ باالعتبار أحكام اإلدارة بما في ذلك مدى مالئمة  •
افتراضات األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة المطبقة 

 في احتساب االستھالك واإلطفاء. 
العینة مدى دقة رسملة التكالیف  • اختبار على أساس 

 قاق النفقات الرأسمالیة.واستح
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 ..یتبع)(  سعودیة)(شركة مساھمة  للسادة مساھمي شركة اتحاد اتصاالت

 األخرى المعلومات

األخرى. وتشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقریر السنوي، ولكنھا   المعلومات عن المسؤولة ھي اإلدارة إن
 تتضمن القوائم المالیة الموحدة وتقریرنا عنھا، ومن المتوقع أن یكون التقریر السنوي متاح لنا بعد تاریخ تقریرنا ھذا.ال 

وال یغطي رأینا في القوائم المالیة الموحدة المعلومات األخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكید فیما یخص 
 ذلك. 

المالیة الموحدة، فإن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرى المشار إلیھا أعاله عندما تصبح وبخصوص مراجعتنا للقوائم 
متاحة، وعند القیام بذلك، نأخذ بعین االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غیر متسقة بشكل جوھري مع القوائم المالیة  

 و یظھر بطریقة أخرى أنھا محرفة بشكل جوھري. الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا علیھا خالل المراجعة، أ

عندما یكون متاحاً لنا، إذا تبین لنا وجود تحریف جوھري فیھ، فإنھ یتعین علینا إبالغ األمر  ،عند قراءتنا للتقریر السنوي  
 للمكلفین بالحوكمة.

 مسؤولیات اإلدارة ومجلس اإلدارة عن القوائم المالیة الموحدة 

المالي   للتقریر  الدولیة  للمعاییر  الموحدة وعرضھا بصورة عادلة وفقاً  المالیة  القوائم  المسؤولة عن إعداد  اإلدارة ھي  إن 
للمراجعین والمحاسبین المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة  

، واألحكام المعمول بھا في نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، وھي المسؤولة عن الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة  
ضروریة، لتمكینھا من إعداد قوائم مالیة موحدة خالیة من تحریف جوھري، سواًء بسبب غش أو خطأ. 

ال ھي  اإلدارة  فإن  الموحدة،  المالیة  القوائم  إعداد  لمبدأ  وعند  وفقاً  االستمرار  على  المجموعة  قدرة  تقییم  عن  مسؤولة 
العالقة باالستمراریة واستخدام مبدأ االستمراریة  األمور ذات  مناسب، عن  االستمراریة، وعن اإلفصاح، بحسب ما ھو 

د بدیل واقعي سوى  كأساس في المحاسبة، ما لم تكن ھناك نیة لدى اإلدارة لتصفیة المجموعة أو إیقاف عملیاتھا، أو عدم وجو
 القیام بذلك.  

 عن اإلشراف على عملیة التقریر المالي في المجموعة.   ونالمسؤول  ممجلس إدارة المجموعة ھالمكلفین بالحوكمة، أي إن 

 مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة 

القوائم المالیة الموحدة ككل خالیة من تحریف جوھري سواًء  تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول عما إذا كانت  
بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقریر مراجع الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، 

في المملكة العربیة السعودیة   إال أنھ لیس ضماناً على أن المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة
ستكشف دائماً عن أي تحریف جوھري عندما یكون موجوداً. ویمكن أن تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوھریة  
إذا كان یمكن بشكل معقول توقع أنھا ستؤثر بمفردھا أو في مجموعھا على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون 

 لقوائم المالیة الموحدة.بناًء على ھذه ا

المھني  الحكم  نمارس  فإننا  السعودیة،  العربیة  المملكة  في  المعتمدة  للمراجعة  الدولیة  للمعاییر  وفقاً  المراجعة  وكجزء من 
 ونحافظ على نزعة الشك المھني خالل المراجعة. وعلینا أیضاً: 

وحدة، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصمیم  تحدید وتقییم مخاطر التحریفات الجوھریة في القوائم المالیة الم •
لتوفیر أساس إلبداء   أدلة مراجعة كافیة ومناسبة  المخاطر، والحصول على  وتنفیذ إجراءات مراجعة لمواجھة تلك 
رأینا. ویعد خطر عدم اكتشاف تحریف جوھري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ینطوي  

 ویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلیة. على تواطؤ أو تز
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 .(یتبع) (شركة مساھمة سعودیة) للسادة مساھمي شركة اتحاد اتصاالت

 مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

الرقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف،  الحصول على فھم ألنظمة   •
 ولیس بغرض إبداء رأي عن فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة بالمجموعة. 

تقییم مدى مناسبة السیاسات المحاسبیة المستخدمة، ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي   •
 ت بھا اإلدارة.قام

تم   • التي  المراجعة  أدلة  إلى  المحاسبة، واستناداً  لمبدأ االستمراریة كأساس في  اإلدارة  استخدام  استنتاج مدى مناسبة 
قدرة  بشأن  كبیراً  شكاً  تثیر  قد  أو ظروف  بأحداث  ذا عالقة  تأكد جوھري  عدم  ھناك  كان  إذا  ما  علیھا،  الحصول 

االستمراریة. وإذا تبین لنا وجود عدم تأكد جوھري، فإنھ یتعین علینا أن نلفت    المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ
االنتباه في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالیة الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر 

جعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریرنا.  كافیة، فإنھ یتعین علینا تعدیل رأینا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المرا
 ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة.

ةتقییم العرض العام، وھیكل ومحتوى القوائم المالیة الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالی  •
 الموحدة تعبر عن المعامالت واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق عرضاً بصورة عادلة. 

ضمن   • التجاریة  األنشطة  أو  للمنشآت  المالیة  بالمعلومات  یتعلق  فیما  ومناسبة  كافیة  مراجعة  أدلة  على  الحصول 
شراف وأداء عملیة المراجعة  المجموعة، إلبداء رأي حول القوائم المالیة الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجیھ واإل

 للمجموعة. ونظل الجھة الوحیدة المسؤولة عن رأینا في المراجعة.

لقد أبلغنا المكلفین بالحوكمة، من بین أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقیت المخطط للمراجعة والنتائج المھمة للمراجعة، بما 
الداخلیة تم اكتشافھا خالل المراجعة لشركة اتحاد اتصاالت ("الشركة") في ذلك أي أوجھ قصور مھمة في أنظمة الرقابة  

 والشركات التابعة لھا ("المجموعة").

بالمتطلبات األخالقیة ذات الصلة المتعلقة باالستقاللیة، وأبلغناھم  التزمنا  المكلفین بالحوكمة ببیان یفید بأننا قد  كما زودنا 
قد نعتقد بشكل معقول أنھا تؤثر على استقاللنا، وإجراءات الوقایة ذات العالقة، إذا    بجمیع العالقات واألمور األخرى التي

 تطلب ذلك.

ومن ضمن األمور التي تم إبالغھا للمكلفین بالحوكمة، نقوم بتحدید تلك األمور التي اعتبرناھا األكثر أھمیة عند مراجعة  
مور المراجعة الرئیسیة. ونوضح ھذه األمور في تقریرنا ما لم یمنع نظام القوائم المالیة الموحدة للفترة الحالیة، والتي تُعَد أ

أو الئحة اإلفصاح العلني عن األمر، أو عندما نرى، في ظروف نادرة للغایة، أن األمر ینبغي أال یتم اإلبالغ عنھ في تقریرنا 
 صلحة العامة المترتبة على ھذا اإلبالغ.ألن التبعات السلبیة للقیام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد الم

 إم جي لإلستشارات المھنیةكي بي 

 د. عبدهللا حمد الفوزان  
 ۳٤۸رقم الترخیص 

ھـ ۱٤٤٤ شعبان ۳الریاض في  
 م ۲۰۲۳فبرایر  ۲۳الموافق 



 إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(شركة 
 م2220 ديسمبر 31 كما فى الموحدةقائمة المركز المالى 

 ذلك( خالف)جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر 
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 م1220ديسمبر 31  م2220 ديسمبر 31 إيضاحات 

     األصول
     غير المتداولةاألصول 

 20,380,112  19,507,574 7 ممتلكات ومعدات

 7,910,52٤  7,607,659 8 أصول غير ملموسة 

 2,730,091  2,703,004 9 أصول حق اإلستخدام 

 -  9,474 10 إستثمار في مشروع مشترك
 11٦,92٦  29,155 11 تكاليف العقد

 71,007  80,132 1-12 أصول العقد

 70,7٤2  115,812 13 وأخرىأصول مالية 

 31,279,٤02  30,052,810  إجمالي األصول غير المتداولة
     

     األصول المتداولة
 107,728  109,047 1٤ مخزون

 380,919  378,728 11 تكاليف العقد

 ٤95,130  830,400 1-12 أصول العقد

 ٤,593,3٤9  4,928,663 15 مدينون

 1٤3,329  169,660 2-1٦ عالقةالمستحق من أطراف ذوي 

 313,388  458,622 13 أصول مالية وأخرى

 1,000,000  2,013,500 17 مرابحات قصيرة األجل

 1,050,٦٦3  827,725 18 النقد وما في حكمه

 8,08٤,50٦  9,716,345  إجمالي األصول المتداولة

 39,3٦3,908  39,769,155  إجمالي األصول
     

     واإللتزامات  المساهمينحقوق 
     حقوق المساهمين

  7,700,000    7,700,000  1 رأس المال

  2,648,971    2,648,971  19 إحتياطي نظامي

 (36,988)  90,075 20 إحتياطيات أخرى

 ٤,88٤,2٦3  5,919,489  أرباح مبقاة

 15,19٦,2٤٦  16,358,535  إجمالي حقوق المساهمين
     

     اإللتزامات غير المتداولة
 9,٦23,8٤0  8,310,441 21  قروض

 2,192,88٦  2,211,375  إلتزامات عقود اإليجار

 513,053  501,802 22 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 181,119  190,543 23 مخصص إزالة األصول

 21٦,5٦1  280,515 2-12 إلتزامات العقد

 357,5٦٤  260,425 2٤ إلتزامات مالية وأخرى

 13,085,023  11,755,101  إجمالي اإللتزامات غير المتداولة
     

     اإللتزامات المتداولة
 1,210,518  1,313,399 21 قروض

 927,505  1,009,659  إلتزامات عقود اإليجار

 ٤,٦0٦,٤٤5  4,531,738 25 دائنون

 737,٦13  694,956 2-12 إلتزامات العقد

 281,5٦3  161,127 2-1٦ المستحق إلي أطراف ذوي عالقة

 2,5٦1,٤٦٤  2,873,311 2٦ مصروفات مستحقة

 ٤٦٦,883  827,067 27 مخصصات

 127,205  152,562 28 زكاة وضريبة دخل

 1٦3,٤٤3  91,700 2٤ إلتزامات مالية وأخرى

 11,082,٦39  11,655,519  إجمالي اإللتزامات المتداولة

 2٤,1٦7,٦٦2  23,410,620  اإللتزامات إجمالي

 39,3٦3,908  39,769,155  إجمالي حقوق المساهمين واإللتزامات

 .الموحدةالمالية جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم  ٤2إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
 

 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  الرئيس التنفيذي للشئون المالية



 شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(
 م2220 ديسمبر 31 المنتهية فى للسنةالموحدة قائمة الربح أو الخسارة 

 ذلك( خالف)جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر 
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 م1220ديسمبر  31  م2220ديسمبر  31  إيضاحات 

 1٤,83٤,05٦  15,668,915  31 إيرادات

 (٦,1٦2,5٤1)  (6,305,559)  32 تكلفة اإليرادات

 8,٦71,515  9,363,356   إجمالي الربح

      

      المصاريف التشغيلية

 (1,389,991)  (1,462,886)  33 مصاريف بيعية وتسويقية

 (1,558,٤38)  (1,628,231)  3٤ مصاريف عمومية وإدارية

 (142,565)  (111,654) 15،1-12 وأصول العقد اإلنخفاض فى قيمة المدينون

  9،8،7 االستهالك واإلطفاء
(3,850,550)  (3,926,520) 

 (7,017,51٤)  (7,053,321)   إجمالي المصاريف التشغيلية

 1,٦5٤,001  2,310,035   الربح التشغيلي

      

      خرىالمصاريف األ اإليرادات و

 (18,848)  28,226  10 مشروع مشتركحصة في أرباح / )خسائر( 

 5,19٦  45,990   إيرادات تمويلية

  35 تمويلية تكاليف
(606,977)  (504,807) 

 15,383  1,496   إيرادات أخرى، بالصافى

 (503,07٦)  (531,265)   خرىإجمالي المصاريف األ

 1,150,925  1,778,770   صافى الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

      

 (79,38٤)  (121,830)  28 الزكاة وضريبة الدخل 

 1,071,5٤1  1,656,940   صافى الربح

      

      ربحية السهم :

 3٦ ربحية السهم األساسية والمخفضة )لاير سعودي(
 

2.15  1.39 
 

 .الموحدةالمالية جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم  ٤2إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 

 
 

 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  الرئيس التنفيذي للشئون المالية



 إتصاالت )شركة مساهمة سعودية( شركة إتحاد
 م2220 ديسمبر 31 المنتهية فى للسنةالموحدة قائمة الدخل الشامل 

 ذلك( خالف)جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر 
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 م1220ديسمبر  31  م2220ديسمبر  31  

     

 1,071,5٤1  1,656,940  صافى الربح

     

     البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة

 (7,992)  32,690  مخصص مكافأة نهاية الخدمةلإكتوارية إعادة قياس 

 31,11٦  (28,789)  لالستثمارات في حقوق الملكيةالتغير في القيمة العادلة 

 -  96  مشتركالمشروع لل اآلخرالدخل الشامل حصة في 

 23,12٤  3,997  إجمالي البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة

     

     البنود التي يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة:

 (589)  (5,354)  عمالت من عمليات أجنبيةفروق ترجمة 

 7,122  153,462  التغير فى القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية

 3٤,821  7,744  إلى الربح أو الخسارة  تحوط التدفقات النقدية المحول

 ٤1,35٤  155,852  إجمالي البنود التي يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة

     

 ٦٤,٤78  159,849  الشامل اآلخرالدخل إجمالي 

 1,13٦,019  1,816,789  الشاملالدخل إجمالي 
 

 .الموحدةجزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  ٤2إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 

 
 

 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  الرئيس التنفيذي للشئون المالية
 

  



  
 )شركة مساهمة سعودية(شركة إتحاد إتصاالت 

 م2220 ديسمبر 31 المنتهية فى للسنةالموحدة  التدفقات النقديةقائمة 
 ذلك( خالف)جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر 
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 م2022ديسمبر  31  إيضاحات 
 

 م2021ديسمبر  31
      التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 1,071,5٤1  1,656,940   صافى الربح

      التسويات:
 3,92٦,520  3,850,550  9،8،7 االستهالك واإلطفاء

 1٤2,5٦5  111,654  15،1-12 وأصول العقد خسائر اإلنخفاض فى قيمة المدينون
 (77,859)  11,175  1٤ مخصص تقادم المخزون

 ٦2,200  71,533  22 مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 21٦,٦٦5  449,586   مخصصات

 17,783  17,550   خسائر بيع ممتلكات ومعدات
 18,8٤8  (28,226)  10 حصة في )أرباح( / خسائر مشروع مشترك

 (5,196)  (45,990)   إيرادات تمويلية
 50٤,807  606,977  35 تمويلية تكاليف

 79,38٤  121,830  28 زكاة وضريبة دخل
 (13,70٤)  (19,183)   أخرى

      التغيرات في:
 ٤3,٤٦٤  (12,494)   المخزون

 (59,375)  89,962   تكاليف العقد
 (86,463)  (316,343)   أصول العقد

 (849,327)  (566,394)   مدينون 
 (31,130)  (26,331)   المستحق من أطراف ذوي عالقة

 (73,7٤3)  (38,470)   أصول مالية وأخرى
 51,080  220,916   دائنون 

 (112,815)  21,297   إلتزامات العقد
 128,727  (120,436)   المستحق إلى أطراف ذوي عالقة

 327,297  213,157   مصروفات مستحقة
 (170,609)  (68,957)   المخصصات

 ٦,8٦0  (25,841)   إلتزامات مالية وأخرى
 (2,558)  (2,308)   مخصص إزالة األصول

 5,11٤,9٦2  6,172,154   النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 (41,899)  (50,094)  22 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

 (299,514)  (358,439)   تمويلية مدفوعة تكاليف
 (٤٤,171)  (79,728)  28 مدفوعة زكاة وضريبة دخل

 ٤,729,378  5,683,893   التشغيليةصافي النقد الناتج من األنشطة 
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (2,132,089)  (2,329,482)   ممتلكات ومعداتمدفوعات ل
 (87,236)  (101,500)   صول غير ملموسةمدفوعات أل

 33٤  681   متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
 (700,000)  (1,013,500)   مرابحات قصيرة األجل
 2,899  37,846   إيرادات تمويلية مستلمة

 (2,91٦,092)  (3,405,955)   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 700,000  -   قروضمتحصالت من 
 (1,403,750)  (1,259,886)   قروضمدفوعات عن 

 (٦10,8٦٤)  (600,756)   إلتزامات عقود اإليجارمدفوعات 
 (377,507)  (640,234)   مدفوعةأرباح توزيعات 

 (1,٦92,121)  (2,500,876)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
 121,1٦5  (222,938)   صافي التغير في النقد وما في حكمه      

 929,٤98  1,050,663   النقد وما في حكمه في بداية السنة

 1,050,٦٦3  827,725  18 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
 

 .المالية الموحدةجزًء ال يتجزأ من هذه القوائم  ٤2إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 
 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  الرئيس التنفيذي للشئون المالية



 شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(
 م2220 ديسمبر 31 المنتهية فى للسنةالموحدة  المساهمينقائمة التغيرات في حقوق 

 ذلك( خالف)جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر  
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 .المالية الموحدةجزًء ال يتجزأ من هذه القوائم  ٤2إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
 
 
 

 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  الرئيس التنفيذي للشئون المالية
 
 

  

 المساهمين إجمالي حقوق   مبقاة أرباح   أخرى إحتياطيات   نظامي إحتياطي   المال  رأس 

 (36,988)  2,٦٤8,971  7,700,000 م2022يناير  1كما في الرصيد 
 4,884,263  15,196,246 

          
 1,٦5٦,9٤0  1,٦5٦,9٤0  -  -  - صافى الربح

 159,8٤9  32,78٦  127,0٦3  -  - الشامل األخرالدخل 

 1,81٦,789  1,٦89,72٦  127,0٦3  -  - الشاملالدخل  إجمالي 

          
 (٦5٤,500)  (٦5٤,500)  -  -  - أرباح توزيعات

 16,358,535  5,919,489  90,075  2,648,971  7,700,000 م2022ديسمبر   31كما في  الرصيد

 
      

 (109,٤58)  2,٦٤8,971  7,700,000 م2021يناير  1كما في الرصيد 
 

٤,205,71٤ 
 

1٤,٤٤5,227 

      
 

 
 

 
 1,071,541  1,071,541  -  -  - صافى الربح

 64,478  )7,992(  72,470  -  - ىاألخر ةالشامل)الخسارة(  /الدخل 

 1,136,019  1,063,549  72,470  -  - الشاملالدخل  إجمالي 

          
 (385,000)  (385,000)  -  -  - أرباح  توزيعات

 15,196,246  4,884,263  (36,988)  2,٦٤8,971  7,700,000 م2021ديسمبر   31كما في  الرصيد



 شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(

 المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم 

 م2220 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 ذلك( خالف)جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر 
 

12 

 التكوين والنشاط  -1
 

 شركة إتحاد إتصاالت 1-1
 

صادر  101020389٦أو " الشركة "( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية، بموجب سجل تجاري رقم شركة إتحاد إتصاالت )"موبايلي " 
، المملكة 11321، الرياض 23088المكتب الرئيسي للشركة هو ص.ب عنوان م(. 200٤ديسمبر  1٤هـ )الموافق 1٤25ذو القعدة  2في مدينة الرياض بتاريخ 

 ة.العربية السعودي
 

 189بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم وذلك م( 200٤أغسطس  18هـ )الموافق 1٤25رجب  2بتاريخ  ٤0تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/
 ة إتحاد إتصاالت".م( القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية بإسم "شرك200٤أغسطس  10هـ )الموافق 1٤25جمادى اآلخرة  23بتاريخ 

 
م( على رخص إنشاء وتشغيل شبكة الهاتف 200٤أغسطس  10هـ )الموافق 1٤25جمادى اآلخرة  23بتاريخ  190حصلت الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

 الجوال بجميع عناصرها وتقديم خدماتها كافة على المستوى المحلي والدولي من خالل شبكتها الخاصة.
 

م( حصلت الشركة على ترخيص موحد 2017فبراير  21هـ )الموافق 1٤38جمادى اآلولى  2٤بتاريخ  5125برقم  يئة االتصاالت والفضاء والتقنيةهوبموجب قرار 
 خطوط الصوت الثابت واإلنترنت الثابت.خدمات لتقديم كافة خدمات االتصاالت المرخصة بما في ذلك 

 
ل شبكة اإلتصاالت الالسلكية المتنقلة وشبكات األلياف البصرية وتمديداتها، وإدارة وتركيب وتشغيل شبكات الهاتف يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنشاء وتشغي

. وقد بدأت الشركة واألجهزة الطرفية وأنظمة وحدات اإلتصاالت باإلضافة إلى بيع وصيانة أجهزة الهاتف وأنظمة وحدات اإلتصال في المملكة العربية السعودية
 م(.2005مايو  25هـ )الموافق 1٤2٦ربيع الثاني  17التجارية في  عملياتها

 
 ريـال سعودي للسهم الواحد.  10مليون سهم بقيمة  770مليون ريـال سعودي مقسمة إلى  7,700يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 

 

 الشركات التابعة 1-2

 
 الملكية في كل منها:فيما يلي ملخص بالشركات التابعة للشركة ونسب 

 
 نسبة الملكية بلد التأسيس االسم

 م2021ديسمبر  31 م2022ديسمبر  31  
 غير مباشرة مباشرة غير مباشرة مباشرة  

 ٪0,01 ٪99,99 ٪0,01 ٪99,99 الهند شركة موبايلي انفوتك الهند الخاصة المحدودة
 ٪ ٤ ٪9٦ ٪ ٤ ٪9٦ السعوديةالمملكة العربية  شركة شبكة زاجل الدولية لإلتصاالت*

 - ٪100 - ٪100 المملكة العربية السعودية الشركة الوطنية لحلول األعمال
 ٪100 -    ٪100 -    اإلمارات العربية المتحدة الشركة الوطنية لحلول األعمال م.م.ح
 - ٪100 - ٪100 البحرين شركة موبايلي فنتشرز القابضة ذ.م.م

 - ٪100 - ٪100 المملكة العربية السعودية شركة اتحاد الرقمية المالية  
 
 
، والتي الزالت في مرحلة إستكمال تم وافق مجلس إدارة شركة اتحاد اتصاالت على تصفية شركة شبكة زاجل الدولية لإلتصاال2021مارس  15 بتاريخ *

 .اإلجراءات والمتطلبات القانونية لتصفيتها
 

 



 شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(

 المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم 

 م2220 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 ذلك( خالف)جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر 
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 والنشاط )يتبع(التكوين   -1
 

 الشركات التابعة )يتبع( 1-2
 

 الرئيسية للشركات التابعة فيما يلي: األنشطةتتمثل 

 .خدمات تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات ودعم الفواتير واالختبار وتسويق المنتجات وإدارة العمليات وخدمات الدعم وخدمات مركز االتصال •

 اآللي واألجهزة اإللكترونية وصيانتها وتشغيلها وتقديم الخدمات المرتبطة بها.تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب  •

 .ستشارات اإلدارية العليا وأنشطة الخدمات اإلدارية للمكاتبتقديم خدمات اإل •

 تأسيس وتملك الشركات المتخصصة في األنشطة التجارية. •

 التي لديها حصص مملوكة فيها وتوفير الدعم الالزم لها.إدارة الشركات الشقيقة أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى  •

 استثمار أموالها في األسهم والسندات واألوراق المالية. •

 تملك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون. •

تجارية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغاللها وتأجيرها أو التأجير تملك أو تأجير حقوق الملكية الفكرية من براءات االختراع والعالمات ال •

 الفرعي لها للشركات الشقيقة أو لغيرها.

 .التقنية فى الخدمات المالية •

 :موعة"(تتضمن القوائم المالية الموحدة للشركة البيانات المالية للشركات التابعة التالية ) يشار إليها فيما بعد باسم " المج

 شركة موبايلي انفوتك الهند الخاصة المحدودة 1-2-1
 

٪ من رأس مالها والتي زاولت كامل 99.99الهند بنسبة  –م باالستثمــار في شركـة موبايلــي انفوتــك الخاصة المحدودة، بنجـالور 2007قامت الشركة خـالل سنة 
خدمات تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات ودعم الفواتير واالختبار وتسويق المنتجات وإدارة العمليات في  سييالرئ ويتمثل نشاطها م2008نشاطها التجاري خالل سنة 

شركـة موبايلــي انفوتــك الخاصة المحدودة ٪ المتبقية من رأس مال 0.01الــ نسبة االستحواذ على تم م 2009في بداية عام و. وخدمات الدعم وخدمات مركز االتصال
 مارس من كل عام ويتم استخدام 31 تنتهى فيلشركـة موبايلــي انفوتــك الخاصة المحدودة من قبل الشركة الوطنية لحلول األعمال وهي شركة تابعة. السنة المالية 

 موحدة للمجموعة.نفس الفترة المالية عند إعداد القوائم المالية اللشركـة موبايلــي انفوتــك الخاصة المحدودة عن  القوائم المالية
 

 شركة شبكة زاجل الدولية لإلتصاالت 1-2-2
 

٪ من حصص الشركاء في شركة شبكة زاجل الدولية لالتصاالت )"زاجل"(، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة 9٦م، بحيازة ما نسبته 2008قامت الشركة خالل سنة 
وإشتمل الشراء جميع  .الحاسب اآللي واألجهزة االلكترونية وصيانتها وتشغيلها وتقديم الخدمات المرتبطة بهاتجارة الجملة والتجزئة في أجهزة في  سيييتمثل نشاطها الرئ

مليون ريـال سعودي نتج عن ذلك شهرة  80ها واسمها التجاري وعالماتها التجارية الحالية والمستقبلية مقابل سعر شراء إجمالي قدره إلتزاماتحقوق وأصول زاجل و
مملوكة من قبل الشركة شركة شبكة زاجل الدولية لالتصاالت ٪ المتبقية من رأس مال ٤ليون ريـال سعودي كما في تاريخ الحيازة. تجدر اإلشارة إلى أن الـــ م ٦3بمبلغ 

 م.201٤ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في بالكامل الوطنية لحلول األعمال وهي شركة تابعة. هذا وقد انخفضت قيمة الشهرة 

والتي الزالت في مرحلة إستكمال اإلجراءات  تم وافق مجلس إدارة شركة اتحاد اتصاالت على تصفية شركة شبكة زاجل الدولية لإلتصاال2021مارس  15ي ف
 .والمتطلبات القانونية لتصفيتها

 

 الشركة الوطنية لحلول األعمال    1-2-3
 

 سييالرئ يتمثل نشاطها رأس مال الشركة الوطنية لحلول األعمال وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة٪ من 95م، باالستثمار في 2008قامت الشركة خالل عام 
 .تقديم خدمات اإلستشارات اإلدارية العليا وأنشطة الخدمات اإلدارية للمكاتبفي 

 قبل شركة بيانات األولى لخدمات الشبكات.من والتي كانت مملوكة ٪ المتبقية 5الـ  باالستحواذ علي نسبةقامت الشركة  ،م2021خالل عام و
  

 :اإلستثمارات التاليةتمتلك الشركة الوطنية لحلول األعمال 

 القيمة الدفترية  نسبة الملكية  بلد التأسيس  االسم

 
 

  
ديسمبر  31

 م2022
 

ديسمبر  31
 م2021

ديسمبر  31 
 م2022

 
ديسمبر  31

 م2021

 إى كوميرس تاكسى الشرق األوسط
 

 ٪10  ٪9.5  لوكسمبورغ
 

1,702  1.702 
 

 
 .م.حمالشركة الوطنية لحلول األعمال  1-2-4
 

٪ 100 تملك تبلغ بنسبة م اإلجراءات القانونية المتعلقة باالستثمار في الشركة الوطنية لحلول األعمال201٤الشركة الوطنية لحلول األعمال السعودية خالل عام  أكملت
 .وإستيرادها وتصديرها الحاسب اآلليتجارة أنظمة  في سيييتمثل نشاطها الرئ دولة اإلمارات العربية المتحدة، ومقرها من رأس مالها



 شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(

 المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم 

 م2220 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 ذلك( خالف)جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر 
 

1٤ 

 التكوين والنشاط )يتبع(  -1
 

 الشركات التابعة )يتبع( 1-2
  
 م.م.ذشركة موبايلي فنتشرز القابضة  1-2-5

 
شركة بحرينية  وهى ٪ من رأس مالها100 تملك تبلغ بنسبة م اإلجراءات القانونية المتعلقة باالستثمار في شركة موبايلي فينتشرز القابضة201٤الشركة خالل عام  أكملت

 .العمل كشركة قابضة للشركات التجارية أو الصناعية أو الخدمية في سيييتمثل نشاطها الرئ ذات مسئولية محدودة
 

 :اإلستثمارات التاليةتمتلك شركة موبايلي فينتشرز القابضة 
 

 القيمة الدفترية  نسبة الملكية  بلد التأسيس  االسم

 
 

  
ديسمبر  31

 م2022
 

ديسمبر  31
 م2021

ديسمبر  31 
 م2022

 
ديسمبر  31

 م2021

 3٦.711  7,873  ٪7.٦٦  ٪07.5  جزر الكايمن  أنغامى ش.ذ.م.م

 -  -  ٪3.28  ٪3.28  البريطانيةفيرجن جزر   دكان أفكار
 

 

م، تم بدء تداول 2022فبراير  ٤ بتاريخ و ،”(VMAC)“ عملية اندماج أعمالها مع شركة  فيزتاس ميديا ، أعلنت شركة أنغامي أنها أكملتم2022فبراير  3 بتاريخ
 .ANGH" في الواليات المتحدة األمريكية تحت رمز NASDAQأسهم شركة أنغامي في بورصة "

 
 
 شركة اتحاد الرقمية المالية 1-2-6
  

 مساهمة مقفلةوهي شركة  من رأس مالها ٪100 بنسبة تملك تبلغ شركة اتحاد الرقمية المالية تأسيساإلجراءات القانونية المتعلقة بم 2019خالل عام الشركة  أكملت
من البنك الخاص بها  الترخيص على شركة اتحاد الرقمية الماليةحصلت  م2022مارس  17بتاريخ . التقنية فى الخدمات المالية في سيييتمثل نشاطها الرئ سعودية

 .م2022أكتوبر  2وبدأت بتقديم خدماتها بتاريخ  المركزي السعودي
 
 

 أسس اإلعداد   -2
 

 بيان اإلمتثال 2-1
 

 "المجموعة"(.بـ )يشار إليهم مجتمعين المعلومات المالية للشركة وشركاتها التابعة الموحدة تتضمن هذه القوائم المالية 
 

 منفي المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة  ةالمعتمدللتقرير المالى للمعايير الدولية وفقاً الموحدة تم إعداد هذه القوائم المالية 
 .للمراجعين والمحاسبينالهيئة السعودية 

 
 على كافة الفترات المعروضة. متسقةالسياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تم تطبيقها بصورة 

   

 أساس القياس 2-2
 

 بإستخدام مفهوم اإلستمرارية.وتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة بالتكلفة التاريخية ما لم يذكر خالف ذلك 
 

 عملة العرض والنشاط 2-3
 

  خالف ذلك. ما لم يذكر لاير سعوديباللاير السعودي والذي يعتبر عملة النشاط للمجموعة.  تم تقريب كافة المبالغ إلى أقرب ألف الموحدة المالية القوائم تم عرض هذه 



 شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(

 المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم 

 م2220 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 ذلك( خالف)جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر 
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 أساس التوحيد  -3
 

 :يكون لدى المجموعةتتحقق السيطرة عندما 

 توجيه األنشطة المتعلقة بالشركة المستثمر فيها(. القدرة علىعلى الشركة المستثمر فيها )الحقوق الحالية التي تمنحها  سلطة -
 مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها. نتيجةالتعرض أو الحقوق في العوائد المتغيرة  -
 ها.على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائد سلطتهاالقدرة على استخدام  -
 

بية حقوق التصويت بصورة عامة هناك إفتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة. لدعم هذا اإلفتراض وعندما يكون للمجموعة حقوق تصويت أقل من أغل
كافة الحقائق والظروف ذات العالقة في تقييم ما إذا كان لديها سلطة على الشركة المستثمر  أو حقوق مماثلة على الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في اإلعتبار

ة األخرى وحقوق التصويت فيها، بما في ذلك الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها والحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدي
 المحتملة.للمجموعة وحقوق التصويت 

 
الظروف والوقائع تشير إلى أن هناك تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر  تتقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها أو ال إذا كان

على الشركة التابعة. يتم التحكم الثالث. يتم توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف المجموعة عند فقدان السيطرة 
ها أو المستبعدة خالل السنة، إن وجدت، في القوائم المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ إدراج نتائج الشركات التابعة المستحوذ علي

 توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.
 

وجود عجز في إلى المسيطرة، حتى لو أدى ذلك  مساهمي المجموعة وحقوق الملكية غير علىاألرباح أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر يتم توزيع 
 رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة.

 
 لتزاماتواإل صولاألاستبعاد  يتم إجراء تسويات للقوائم المالية للشركات التابعة، عند الضرورة، لتتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم

 قات النقدية بين شركات المجموعة بالكامل عند التوحيد.والمصروفات والتدف واإليرادات
 

 القابلة للتحديد في الشركة المستثمر فيها في تاريخ االستحواذ. صولاأليتم قياس حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة حصتها في صافي 
 

 ق الملكية.يتم المحاسبة عن التغيرات في ملكية شركة تابعة بدون فقدان السيطرة كمعامالت ضمن حقو

 :يتم عمل التالي في حال فقدان المجموعة للسيطرة على شركة تابعة
 الشركة التابعة. إلتزامات)بما فيها الشهرة( و أصولبإلغاء اإلعتراف  -
 إلغاء اإلعتراف بالقيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة. -
 في الملكية. قات تحويل العمالت المتراكمة المسجلةوإلغاء اإلعتراف لفر -
 اإلعتراف بالقيمة العادلة لمقابل الشراء المستلم. -
 اإلعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمارات محتفظ بها. -
 اإلعتراف بأي فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. -
ً في قائمة الدخل الشامل اآلخر - الموحدة إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو األرباح المبقاة أيهماً  إعادة تصنيف عناصر حصة المجموعة المعترف بها سابقا

 .كما لو قامت المجموعة بإستبعاد أصول وإلتزامات الشركة التابعة بشكل مباشرمالئماً، 
 

 الجديدةالتفسيرات والتعديالت والمعايير   -4
 

بشكل مبكر  تطبيقهايتم  لم م2022ديسمبر  31المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ كما في  بعض  هناك أدناه،هو موضح  كما
ري على . ومن غيرالمتوقع ان يكون لتطبيق هذه المعايير والتفسيرات أي اثر جوه التطبيقعند تاريخ سريانها حسب قابلية  تطبيقهامن قبل المجموعة حيث سيتم 
 :المجموعة في تاريخ سريانها

 

 التعديالت والتفسيرات

 كمتداولة وغير متداولة اإللتزاماتتصنيف  -"عرض القوائم المالية"  1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

اإلفصاح عن السياسات  -للتقرير المالي للمعايير الدولية  2"عرض القوائم المالية" وبيان الممارسة  1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 المحاسبية
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 تصنيف المتداول مقابل غير المتداول 5-1
 

 متداولة : صولاأل تعتبرفي قائمة المركز المالي الموحدة على أساس تصنيف متداولة/ غير متداولة.  لتزاماتواإل صولاألتقوم المجموعة بعرض 

 ،العاديةالعمليات تحققها أو يعتزم بيعها أو استهالكها خالل دورة  عندما يتوقع -

 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة، -

 عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو -

 .لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية إلتزاماتلسداد أية أن يكون نقداً وما في حكمه ما لم يكن مقيداً نتيجة لتحويله أو استخدامه  -

 غير متداولة. أصولكاألخرى  صولاألتصنف جميع 
 

 
 متداولة : لتزاماتاإل تعتبرو

 عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية، -

 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة، -

 شهراً بعد الفترة المالية، أو عندما تستحق السداد خالل اثني عشر -

 .لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية لتزاماتعند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد اإل -

 غير متداولة. إلتزاماتاألخرى ك لتزاماتتصنف جميع اإل
 

 تجميع األعمال 5-2
 

ة العادلة، التي يتم احتسابها يتم المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ وذلك عندما تنتقل السيطرة للمجموعة. يتم قياس العوض المحول بالقيم
المجموعة تجاه مالكي الشركة المستحوذ عليها السابقين  التي تكبدتها لتزاماتعلى أنها مجموع القيم العادلة بتاريخ االستحواذ لألصول المحولة من قبل المجموعة، واإل

االعتراف بالتكاليف المتعلقة بعمليات االستحواذ عموماً  يتم باإلضافة إلى حقوق الملكية الُمصدرة للمجموعة مقابل الحصول على السيطرة على الشركة المستحوذ عليها.

 .في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها
 

التصنيف والتخصيص المالئم وفقاً لبنود العقد والظروف  المالية التي تم تحملها من أجل لتزاماتا تقوم المجموعة باالستحواذ على أعمال، تقوم بتقييم األصول واإلعندم
 .هاويشمل ذلك فصل المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالية أُخرى في العقد الرئيسي للجهه المستحوذ علي اإلقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ االستحواذ.

 
كحقوق ملكية( في كل تاريخ تقرير يتم اإلعتراف بأي مقابل محتمل محول بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. يتم قياس كافة المقابالت المحتملة )باستثناء تلك المصنفة 

ة والتسويات الالحقة التغيرات في القيمة العادلة المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. ال يتم إعادة قياس المقابل المحتمل المصنف كحقوق ملكيراج ويتم إد
 ضمن حقوق الملكية.الحقا يتم المحاسبة عنها 
 

األعمال المستحوذ عليها، والقيمة العادلة في تاريخ  مبلغ أي حصص غير مسيطر عليها فييتم قياس الشهرة مبدئيا على أنها الزيادة في مجموع العوض المحول، و

عن صافي المبالغ في تاريخ االستحواذ لألصول المستحوذ  -إن وجد-المجموعة في األعمال المستحوذ عليها االستحواذ لحصة حقوق الملكية المحتفظ بها سابقاً من قبل

التقييم تجاوزت صافي القيمة العادلة لألصول القابلة  المفترض تحملها. وبعد إتمام عملية إعادة التقييم، وفي حال استكمال عملية إعادة زاماتلتالقابلة للتحديد واإل عليها

قيمة العادلة في تاريخ العوض المحول، ومبلغ أي حصص غير مسيطرة في األعمال المستحوذ عليها، وال التي تم تحملها مجموع لتزاماتللتحديد المستحوذ عليها واإل

المجموعة بإعادة تقييم إذا ما تم االعتراف بكافة  إن وجدت. تقوم -لحصة حقوق الملكية المحتفظ بها سابقاً من قبل المجموعة في األعمال المستحوذ عليها االستحواذ

جراءات المستخدمة في قياس المبالغ المعترف بها في تاريخ االستحواذ. إذا الصحيح ويتم مراجعة اإل التي تم تحملها بالشكل لتزاماتاألصول المستحوذ عليها وكافة اإل

من صفقة شراء بسعر تفاضلي  عندها يتم االعتراف بربح ،إعادة التقييم تظهر زيادة في صافي األصول المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول ما زالت نتيجة

 .ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
  

انخفاض القيمة للشهرة المكتسبة من تجميع األعمال  منها الخسائر المتراكمة النخفاض القيمة. ولغرض فحصمخصوماً بعد االعتراف المبدئي، تقاس الشهرة بالتكلفة 

 لتزاماتإذا كانت األصول األُ خرى أو اإلللنقد متوقع أن تستفيد من عملية تجميع االعمال بغض النظر عما  ومن تاريخ االستحواذ، سيتم توزيعها على وحدات مولدة

 .عليها قد تم تخصيصها لتلك الوحدات المستحوذ
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انخفاض قيمة الشهرة المبدئية إال إذا توفرت  فلن يتم فحص إذا لم يتم توزيع الشهرة المكتسبة على الوحدات المولدة للنقد المحددة بسبب عدم اكتمال االحتساب المبدئي،

منافع  القيمة الدفترية للشهرة على الوحدات المولدة للنقد أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد التي متوقع أن تستفيد من مؤشرات النخفاض القيمة تمكن المجموعة من توزيع

الوحدة فإن الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة سوف تظهر  دة للنقد وتم استبعاد جزء من عمليات هذهعملية تجميع األعمال. أينما تم توزيع شهرة على الوحدة المول

للعملية  الخسارة من استبعاد هذه العملية. إن الشهرة المستبعدة في مثل هذه الظروف يتم قياسها بناًء على قيمة مماثلة ضمن القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو

 تبعدة والجزء المتبقي من الوحدة المولدة للنقد.المس
 

المولدة للنقد( التي تتعلق بها الشهرة. وعندما تقل القيمة  يحدد االنخفاض في الشهرة وذلك بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكل وحده مولدة للنقد )أو مجموعة الوحدات

 فترية، يتم إثبات خسارة االنخفاض. وال يمكن عكس خسائر االنخفاض في الشهرة في الفترات المستقبلية.الد القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد عن قيمتها
 

صافي أصول المنشأة في حالة التصفية يمكن قياسها بشكل  يتم قياس حقوق الملكية غير المسيطرة والتي تمثل حصة ملكية حالية تخول مالكيها امتالك حصة تناسبية في

اختيار  الملكية غير المسيطرة في المبالغ المعترف بها لصافي األصول القابلة للتحديد في المنشأة المستحوذ عليها. يتم يمة العادلة أو بالحصة التناسبية لحقوقأولي إما بالق

تاريخ االستحواذ ما لم تتطلب المعايير الدولية بقيمتها العادلة في  قياس أساس كل معاملة على حدة. ويتم قياس المكونات األُ خرى لحصص حقوق الملكية غير المسيطرة

 أساس اخر للقياس. المملكةللتقرير المالي األُخرى المعتمدة في 
 

المحتمل أو كالتزام مالي. يتم الحقاً إعادة قياس المقابل  يتم قياس أي مقابل محتمل سيدفع )ان وجد( بقيمته العادلة في تاريخ االستحواذ ويتم تصنيفه إما كحقوق ملكية

في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. وفي الحالة التي يتم فيها تصنيف المقابل المحتمل على  والمصنف كالتزام مالي بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات

 حقوق ملكية عندها ال يُعاد قياسه ويتم المحاسبة عن تسويتها الحقاً ضمن حقوق الملكية. أنه
 

ً في المنشأة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة في تاريخ  عندما تتم عملية تجميع األعمال على مراحل، يتم قياس حصة المجموعة في حقوق الملكية المحتفظ بها سابقا

الناشئة عن الحصص في المنشأة المستحوذ عليها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. إن المبالغ  -وجدت إن -االستحواذ، ويتم االعتراف بما ينتج من مكسب أو خسارة

كانت هذه المعالجة مالئمة فيما لو تم  االستحواذ والمدرجة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في حال قبل تاريخ

 استبعاد تلك الحصص.
 

فتقوم المجموعة بعرض البنود التي لم تكتمل عملية  ألعمال حتى نهاية فترة التقرير والتي تشكل الفترة التي حدث فيها التجميع،إذا لم تكتمل المحاسبة المبدئية لتجميع ا

 لمعترف فيها بتاريخفترة قياسها، والتي ال تزيد عن مدة سنة من تاريخ االستحواذ، يتم تعديل القيمة المؤقتة ا احتسابها بقيمة مؤقتة في القوائم المالية الموحدة. خالل

تاريخ االستحواذ وإذا تم التأكد بأن ذلك سيكون  االستحواذ بأثر رجعي لكي تعكس المعلومات التي تم الحصول عليها حول الحقائق والظروف التي كانت موجودة في

إضافية إذا تم الحصول على معلومات  إلتزاماتباالعتراف بأصول أو فترة القياس تقوم المجموعة  مؤثراً على قياس المبالغ المعترف بها إعتباراً من ذلك التاريخ. خالل

إعتباراً من ذلك التاريخ. وتنتهي  لتزاماتحقائق أو ظروف كانت موجودة في تاريخ االستحواذ وإذا تبين أن ذلك سينتج عنه االعتراف باألصول أو اإل جديدة حول وجود

الحقائق والظروف التي ُوجدت في تاريخ االستحواذ، أو بمجرد علمها بعدم إمكانية  التي كانت تسعى لها حول فترة القياس بمجرد حصول المجموعة على المعلومات

 الحصول على معلومات أكثر.
 

 مشتركة مشاريعاالستثمار في شركات زميلة و 5-3
 

التأثير الهام هو قدرة المجموعة على المشاركة في  مشتركة عليها.الشركة الزميلة هي شركة تمارس المجموعة عليها تأثيراً هاماً وليست مسيطرة أو لديها سيطرة 

 .بها، والتعتبر سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات القرارات والسياسات المالية والتشغيلية في الشركة المستثمر
 

لديها الحق في صافي أصول الترتيب المشترك. السيطرة  تيب كما أنالمشروع المشترك هو ترتيب مشترك والذي يكون بموجبه للمجموعة سيطرة مشتركة على ذلك التر

 على الترتيب، والتي تتواجد فقط عندما تتطلب قرارات بشأن األنشطة ذات الصلة الموافقة باإلجماع من األطراف المشتركة هي المشاركة التعاقدية المتفق عليها للسيطرة

 .المشاركين في السيطرة.
 

للشركة المستثمر فيها، التمثيل في مجلس اإلدارة أو  بنسبة من حق التصويت –بشكل مباشر أو غير مباشر  –ديد التأثير الهام تتضمن االحتفاظ إن االعتبارات في تح

أو التوزيعات األُ خرى،  في صنع السياسات، بما في ذلك المشاركة في القرارات المتعلقة بتوزيعات االرباح جهات حوكمة مماثلة في الشركة المستثمر فيها، المشاركة

 الجوهرية بين المجموعة والمنشأة المستثمر فيها، تبادل الموظفين اإلداريين أو توفير المعلومات التقنية األساسية. المعامالت
 

طريقة حقوق الملكية. وفقا لطريقة حقوق باستخدام  تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة

 المشاريع المشتركة في قائمة المركز المالي الموحدة مبدئيا بالتكلفة ويتم تعديله الحقا لالعتراف بحصة المجموعة الملكية. يتم االعتراف باالستثمار في الشركات الزميلة أو

في قيمة صافي االستثمارات. إضافة إلى ذلك، في  منها أي انخفاضمخصوماً لة أو المشاريع المشتركة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركة الزمي

حصتها في أي تغيرات، عندما ينطبق ذلك، في ب باإلعترافالمشروع المشترك، تقوم المجموعة  أي تغير مباشرةً ضمن حقوق ملكية الشركة الزميلة أوب اإلعترافحالة 

في تلك الشركات الزميلة  الملكية الموحدة. عندما تزيد حصة المجموعة في خسائر الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة عن حصة ملكيتها حقوققائمة التغيرات في 

شتركة(، تتوقف صافي استثمار المجموعة في شركات زميلة أو مشاريع م أو المشاريع المشتركة )التي تتضمن أي حصص طويلة األجل، في جوهرها، تشكل جزءاً من

 .الخسائر اإلضافية المجموعة عن االعتراف بحصتها في
 

متوقعة أو قامت بتسديد دفعات بالنيابة عن الشركات  قانونية أو إلتزاماتفقط إلى الحد الذي يكون فيه لدى المجموعة  إلتزاماتيتم االعتراف بالخسائر اإلضافية وإثباتها ك

المشترك بقدر حصة  استبعاد المكاسب أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة أو المشروعيتم  الزميلة أو المشاريع المشتركة.

 المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
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التاريخ الذي أصبحت فيه الشركة المستثمر بها شركة  المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة وفق طريقة حقوق الملكية بدءاً من تتم

مار عن حصة المجموعة من صافي القيمة شركة زميلة أو مشروع مشترك، فإن أي زيادة في تكلفة االستث زميلة أو مشروعا مشتركا . عند االستحواذ على االستثمار في

 القابلة للتحديد يتم االعتراف بها كشهرة، والتي تدرج ضمن القيمة الدفترية لالستثمار. لتزاماتلألصول واإل العادلة
 

بعد إعادة التقييم، مباشرة في قائمة الربح أو  االستثمار، القابلة للتحديد عن تكلفة لتزاماتيتم إثبات الزيادة في حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة لألصول واإل

 الخسارة الموحدة في سنة االستحواذ.
 

أو مشروع مشترك، أو عندما يتم تصنيف االستثمار  تتوقف المجموعة عن استخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي يتوقف فيه االستثمار عن كونه شركة زميلة

 .كمحتفظ به للبيع
 

حقوق الملكية، فتعيد المجموعة تصنيف المكسب أو  المجموعة بتخفيض حصتها في شركة زميلة أو مشروع مشترك مع استمرار المجموعة باستخدام طريقةعندما تقوم 

ن المكسب والخسارة يتضمن بذلك االنخفاض في حصة الملكية، في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، إذا كا الخسارة المثبت سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر والمتعلق

 ذات العالقة. لتزاماتاألصول أو اإل استبعاد
 

باألرباح والخسائر الناتجة من المعامالت مع الشركة  عندما تقوم أي منشأة ضمن المجموعة بالتعامل مع شركة زميلة أو مشروع مشترك للمجموعة، يتم االعتراف

 .للمجموعة فقط بقدر حصص الملكية غير المملوكة من قبل المجموعة الموحدةالزميلة أو المشروع المشترك في القوائم المالية 
 

 النقد وما في حكمه 5-4
  

تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل والخاضعة  يتكون النقد وما يماثله المدرج في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد لدى البنوك ومرابحات قصيرة األجل والتي

 .وهرية للتغيرات في القيمةلمخاطر غير ج
  

 واإللغاءالالحق  القياساألولي ، اإلعتراف –األدوات المالية  5-5
 
 المالية صولاأل   5-5-1
 
 األولي  والقياساإلعتراف    5-5-1-1
  

للبنود التي اليتم االعتراف بها  -والذي يتم قياسه مبدئًيا بسعر المعاملة( مبدئيًا بالقيمة العادلة جوهرى  ىتمويلعنصر بدون  مدينونيتم قياس األصل المالي )ما لم يكن 

 .مباشرة إلى اكتسابه ساهمتمضافًا إليه  تكاليف المعاملة التي  -بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 
 
 والقياس الالحق فالتصني 5-5-1-2
 

المالية على نحو القياس بالتكلفة المطفأة ، أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أدوات حقوق الملكية  صولاأليتم تصنيف  عند اإلثبات المبدئي ،

 المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة. صولاألفي الدخل الشامل اآلخر أو 
 

المالية وخصائص التدفقات النقدية  صولاألبشكل عام على نموذج العمل الذي يتم فيه إدارة  9الدولي للتقرير المالي  المالية بموجب المعيار صولاأليستند تصنيف 

 التعاقدية.
 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: تصنيفهيتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم 
 
 التدفقات النقدية التعاقدية. و الحصول علىمن أجل  صولباألنموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ حتفظ به ضمن إذا كان م -

 .قائمإذا كانت بنوده التعاقدية ينشأ عنها، بتواريخ محددة، تدفقات نقدية تقتصر على دفعات للمبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي ال -
 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم  الدين يتم قياس أدوات

 التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية. وتحصيل نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل إذا كان محتفظ به ضمن  -

 ده التعاقدية ينشأ عنها، بتواريخ محددة، تدفقات نقدية تقتصر على دفعات للمبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم.إذا كانت بنو -
 

ثمار بالقيمة العادلة قة فى اإلستعند اإلعتراف المبدئي باإلستثمار فى األسهم غير المحتفظ به للمتاجرة ، يمكن للمجموعة اختيار غير قابل لإللغاء لعرض التغيرات الالح

 من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا اإلختيار على أساس كل إستثمار على حدة.
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 الالحق )يتبع(التصنيف والقياس  5-5-1-2

  
ح بارألل اخالن لة مدلعاابالقيمة ه يتم قياسها عالن أمبيهو کما ة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فأطلمالمصنفة بالتکلفة ر المالية غيودات اجولماجميع إن 

مجموعة تحديد أصل مالي بشكل غير قابل لإللغاء والذي يستوفي المتطلبات ر. ويشمل ذلك جميع األصول المالية المشتقة. عند اإلعتراف المبدئي ، يجوز لللخسائأو ا

إذا كان ذلك يزيل أو يقلل ل الدخل الشامل اآلخر كأصل مالى مقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة خالالتي سيتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من 

 .بي الذي قد ينشأبشكل كبير من عدم التطابق المحاس
 

 على تصنيفها ، كما هو موضح أدناه:المالية  صوللأليعتمد القياس الالحق 

الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تخفيض التكلفة المطفأة من خسائر  صولاأليتم قياس هذه  بالتكلفة المطفأةالمالية  صولاأل

قائمة بإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في  انخفاض القيمة. يتم اإلعتراف

 الربح أو الخسارة الموحدة.قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم إثبات أي مكسب أو خسارة في إستبعاد اإلستثمار في 

بالقيمة العادلة من خالل المالية  صولاأل

 أدوات الدين - الدخل الشامل اآلخر

الحقا بالقيمة العادلة. يتم اإلعتراف بالفوائد المحتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية وأرباح  صولاأليتم قياس هذه 

الربح أو الخسارة الموحدة. يتم اإلعتراف بصافى قائمة وخسائر صرف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في 

الدخل الشامل الموحدة. عند االستبعاد ، يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر  قائمةاألرباح والخسائر األخرى في 

 الربح أو الخسارة الموحدة.قائمة إلى الدخل الشامل الموحدة قائمة المتراكمة في 

بالقيمة العادلة من خالل المالية  صولاأل

 أدوات حقوق الملكية - الدخل الشامل اآلخر

الربح أو الخسارة الموحدة قائمة الحقا بالقيمة العادلة. يتم إثبات توزيعات األرباح كدخل في  صولاأليتم قياس هذه 

ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم اإلعتراف بصافى األرباح والخسائر 

 الربح أو الخسارة الموحدة.قائمة إلى  الدخل الشامل الموحدة والتي ال يتم إعادة تصنيفهاقائمة األخرى في 

ل خالن لة مدلعاابالقيمة المالية  صولاأل

 رلخسائح أو ابارألا

الحقا بالقيمة العادلة. يتم اإلعتراف باألرباح والخسائر الصافية ، بما في ذلك أي فوائد أو  صولاأليتم قياس هذه 

 .دةالربح أو الخسارة الموحقائمة إيرادات توزيعات أرباح ، في 

 

 إلغاء اإلعتراف 5-5-1-3
 

 :حدوث التالى عندبشكل أساسي يتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من األصول المالية المماثلة( 
 ؛ أو  إنتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل -
بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل بدون أي تأخير جوهري لطرف ثالث من  تعهدهاحقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو نقل بالمجموعة  قيام -

 :وإما؛ خالل ترتيبات 
 ، أو ( قيام المجموعة بتحويل كافة المخاطر ومزايا األصل بصورة جوهرية )أ

 لم تقم المجموعة بنقل أو اإلحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األصل بصورة جوهرية.نقل السيطرة على األصل حتى ولو ( )ب
  

 المالية صولاألإنخفاض  5-5-1-4
 
، اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة أو ةفأطلما بالتکلفة قياسها ميت لتيا نيدلا أدوات ولح قعةولمتا نالئتماا رخسائ باإلعتراف بمخصص عةولمجما ومتق
في أدوات حقوق الملكية. يعكس مبلغ إلستثمارات اال يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة . لماليا نلضماا ودعقو عقود اإليجار إلتزاماتو العقد أصولو المدينونو

 خسائر االئتمان المتوقعة التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي باألداة المالية المعنية.
 
للخسائر اإلئتمانية المتوقعة. يتم  ، ودائما يتم إثبات اإلنخفاض على أساس مدى العمرالعقد أصولو المدينونقيمة  في ضالنخفاا بالحتسا طلمبسا لنهجا عةولمجما قبطت

، مع تعديلها للعوامل الخاصة المالية باستخدام معدل تدفق يعتمد على تجربة خسارة االئتمان التاريخية للمجموعة  صولاألهذه  عن قعةولمتا نالئتماا رخسائتقدير 

، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود حيثما كان التقرير  إعدادبالمدينين ، والظروف االقتصادية العامة وتقييم كل من االتجاه الحالي وكذلك التوقعات للظروف في تاريخ 

 ذلك مناسبًا.
 

على مدى العمر عندما تكون قعة ولمتن االئتمار اخسائ. يتم إستخدام في القيمة تطبق المجموعة النهج العام لحساب االنخفاض بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى ،

شكل كبير منذ شهًرا عندما ال تزيد مخاطر االئتمان على األداة المالية ب 12لمدة قعة ولمتن االئتمار اخسائهناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي و 

 االعتراف األولي.

ر في مخاطر التعثر الذي يحدث على يتم تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألداة المالية قد زادت بشكل كبير منذ تسجيلها المبدئي من خالل األخذ في االعتبار التغي

 مدى العمر المتبقي لألداة المالية.
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فإن المجموعة تقوم بمقارنة مخاطر حدوث تعثر على األداة المالية  لتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األدوات المالية قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي ،

المجموعة في االعتبار المعلومات كما في نهاية فترة إعداد التقرير مع مخاطر حدوث تعثر على األداة المالية في تاريخ االعتراف األولي. عند إجراء هذا التقييم ، تأخذ 

 ة للدعم ، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات المستقبلية المتوفرة.الكمية والنوعية التي تكون معقولة وقابل
 

بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى . عندما ينتقل رصيد العميل إلى الفئة "غير النشطة" بناًء على تحليل عمر الدين للمدينونتعتبر المجموعة حدوث تعثر بالنسبة 

 :حدوث تعثر حيث أن الخبرات السابقة تشير إلى أن المديونيات التي تستوفي أحد المعايير التالية غير قابلة لالسترداد بشكل عامتعتبر المجموعة ما يلي على أنه 

 عندما يكون هناك عدم إلتزام بالعهود المالية من قبل الطرف المقابل ؛ أو -

 ية تشير إلى أنه من غير المحتمل أن يقوم المدين بدفع مديونياته.المعلومات التي يتم تطويرها داخليًا أو يتم الحصول عليها من مصادر خارج -
 
 

في أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة لمالية على داة األاتم تحديد إذا لمبدئي التسجيل امنذ ظ بشكل ملحوداد لمالية لم تزداة األاعلى ن الئتماامخاطر أن لمجموعة اتعتقد 

( أن يكون لدى المقترض قدرة قوية 2، )للتعثر ( أن األداة المالية لديها مخاطر منخفضة 1منخفضة إذا: )الئتمانية المخاطر االذات ية األداة الماليتم تحديد لتقرير. ايخ رتا

الممكن ولكن ليس  ( حدوث تغيرات سلبية في الظروف االقتصادية والتجارية على المدى الطويل ، من3القريب. )على المدى ه النقدية التعاقدية إلتزاماتعلى الوفاء ب

 التدفق النقدي التعاقدية. إلتزاماتبالضرورة ، تقليل قدرة المقترض على الوفاء ب
 

 مقدارو ( الخسارة في حالة وجود عجز نسبةأي )عجز والخسارة في حالة العجز حدوث احتمالية معادلة تتكون من ستخدام عن طريق إالخسائر االئتمانية المتوقعة  تقاس

 .مستقبليةعلى البيانات التاريخية المعدلة بواسطة معلومات احتمالية العجز . يعتمد تقييم حالة العجزفي الخسارة 
 

في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة لجميع األدوات المالية مع إجراء تعديل مقابل قيمتها الدفترية من  االنخفاض في القيمة عكسخسائر أو تقوم المجموعة باإلعتراف ب

يتم إثبات مخصص الخسارة  حيثاب مخصص الخسارة ، باستثناء االستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، خالل حس

 .المالي في قائمة المركز المالي الموحدةمن القيمة الدفترية لألصل  يخصمفي قائمة الدخل الشامل الموحدة والمتراكم في احتياطي إعادة تقييم اإلستثمار ، وال 

 المالية لتزاماتاإل    5-5-2
 
 والقياساإلعتراف  5-5-2-1
 

المالية ما عدا  لتزاماتمالية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يتم قيد كافة اإل إلتزاماتالمالية عند اإلثبات األولي ك لتزاماتيتم تصنيف اإل

المالية بالقيمة العادلة من خالل  لتزاماتبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مبدئياً بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف المعامالت المباشرة. يتم قياس اإل لتزاماتاإل

 قة بها يتم اإلعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة عند تكبدها. األرباح أو الخسائر مبدئياً والحقاً بالقيمة العادلة، وأي تكاليف معامالت متعل

 المشتقات المالية    5-5-3
 

 تقاس المشتقات بالقيمة العادلة. وبعد االعتراف األولي، يسجل أي تغيير في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 
ت الدفي معرات لتغين اعبالمعامالت المستقبلية المحتملة والتى تنشأة طتبرلماية دلنقت افقادلتافي رات لتغياية طلتغوط تحكأدوات  تلمشتقاف اعة بتصنيولمجموم اتق

 بح.رلا
 

في عالقات التحوط عند  وعةيتم تحديد فاعلية التحوط عند نشأة عالقة التحوط وبشكل دوري لضمان وجود عالقة اقتصادية بين البند المتحوط وأداة التحوط. تدخل المجم

 . له توافق الشروط الهامة ألداة التحوط بالضبط مع شروط البند المتحوط
 

تقوم المجموعة بتوثيق العالقة االقتصادية بين البند المتحوط له بحيث عند نشأة عالقة التحوط تقوم المجموعة بتوثيق هدف وإستراتيجية إدارة المخاطر لتنفيذ التحوط. 

. تقوم المجموعة بتوثيق بما في ذلك إذا كانت التغيرات في التدفقات النقدية ألدوات التحوط يتوقع أن تساوي التغيرات في التدفقات النقدية للبنود المتحوط لها وأداة التحوط

 أهداف واستراتيجية إدارة المخاطر للقيام بمعامالت التحوط.
 

مل الموحدة ويظهر التغير المتراكم وعند تصنيف المشتقات كأداة تحوط للتدفقات النقدية، يسجل الجزء الفعلي من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات في قائمة الدخل الشا

على التغير الموحدة عترف بها في قائمة الدخل الشامل . يقتصر الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالمساهمينفي احتياطي التحوط في حقوق 

الفعلي من التغيرات في القيمة العادلة  غيرالتراكمي في القيمة العادلة للبند المتحوط له ، والذي يتم تحديده على أساس القيمة الحالية ، منذ بداية التحوط. و يسجل الجزء 

 للمشتقات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 

على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر فيها التدفقات النقدية المتوقعة التي تم التحوط المساهمين يعاد تصنيف المبلغ المتراكم في حقوق 

 بها على الربح أو الخسارة أو عند تأثير البند الذي تم التحوط به على الربح أو الخسارة.
 

محاسبة التحوط بأثر  التحوط يستوفي الضوابط ذات الصلة بمحاسبة التحوط أو تم بيع أداة التحوط، أو انتهاءها أو إنهاءها او استخدامها يتم عندئذ التوقف عن إذا لم يعد

 مستقبلي.
 

 على قائمة الربح او الخسارة الموحدة.المساهمين ي حقوق وإذا لم يعد ممكنا  توقع حدوث التدفقات النقدية المستقبلية لمعاملة التحوط يعاد تصنيف المبلغ المتراكم ف
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 الممتلكات والمعدات      5-6

 
 االنخفاض في القيمة المتراكمة. مجمع االستهالك المتراكم وخسائر منهامخصوماً تعرض الممتلكات والمعدات في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة 

 
المقاولين والمواد والعمالة المباشرة، حتى تاريخ وضع هذه  تشمل تكلفة شبكة االتصاالت ومعداتها جميع النفقات المتكبدة إلى نقطة ربط العميل، بما في ذلك أتعاب

 األصول في الخدمة.

 

األصول عندما يكون األصل جاهزاً لالستخدام الذي أنشئ  استهالك هذهتسجل األصول قيد اإلنشاء بالتكلفة ناقصا أي خسائر انخفاض في القيمة تم االعتراف بها. يبدأ 

 من أجله.
 

عندما يتم استبدال أجزاء هامة من الممتلكات والمعدات )ما  منفصل.عن كل بند بشكل عندما يكون ألجزاء بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة 

كأصول فردية لها عمر إفتراضي محدد. تحمل جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األُ خرى على قائمة الربح أو  العتراف بتلك األجزاءعدا األراضي(، تقوم المجموعة با

 لتها.لألصل، وعندئذ يتم رسم الذي تزيد فيه من اإلنتاجية أو تطيل من العمر اإلنتاجي الجزءالموحدة خالل فترة التقرير التي تكبدت بها، باستثناء  الخسارة
  

 .أدناهالثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة  يتم احتساب االستهالك بهدف تخفيض تكلفة األصول، باستثناء األراضي، بشكل رئيسي باستخدام طريقة القسط

 

 معدل اإلستهالك  

 ٪5  مباني

 ٪10  ةمستأجر عقارات علىتحسينات 

 ٪20 -٪ 3  معدات شبكة االتصاالت

 ٪33 -٪ 10  وبرامج حاسب آليأجهزة 

 ٪33 -٪ 1٤  معدات مكتبية ومفروشات

 ٪25 -٪ 20  سيارات

 

. كما تتم رسملة األجور والتكاليف المباشرة األخرى، أما اإلصالحات لألصولتتم رسملة التجديدات والتحسينات الرئيسية إذا كانت تزيد من اإلنتاجية أو العمر التشغيلي 

 والتحسينات الصغيرة فيتم تحميلها كمصاريف عند حدوثها. 
 

منسوبة مباشرة إلى اإلنشاء ى التكاليف التظهر األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة لحين انتهاء اإلنشاء أو التركيب، وعندئذ يتم تحويل تكلفة هذه الموجودات باإلضافة إل

 التنفيذ. أو التركيب، بما في ذلك تكاليف االقتراض المرسملة، إلى فئة الموجودات المعنية. ال يتم تحميل االستهالك على األعمال الرأسمالية قيد
 
 

اقتصادية مستقبلية من االستخدام المستمر له. تحدد المكاسب أو الخسائر أو عند عدم توقع أية منافع  يتم إلغاء االعتراف ببند من بنود الممتلكات والمعدات عند استبعاده

االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة  استبعاد أو إلغاء االعتراف بالممتلكات والمعدات بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم الناتجة من

 ألُ خرى.الموحدة ضمن اإليرادات أو المصاريف ا
 

ل استهالك الممتلكات ويتم تعديلها، إذا دعت الحاجة لذلك. يتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر االفتراضي وطريقة استهالك الممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية يُحمَّ

 .مستقبليبأثر  الموحدةالربح أو الخسارة والمعدات على قائمة 
 
 

  الملموسةغير  صولاأل     5-7
 

المتراكم في القيمة. تمثل تكلفة األصول غير الملموسة  تعرض األصول غير الملموسة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض

إلنتاجية لألصول غير الملموسة على أنها إما محددة أو غير محددة. يتم بتاريخ االستحواذ. يتم تقييم األعمار ا المستحوذ عليها من عملية تجميع األعمال القيمة العادلة

المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل سنة  األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى أعمارها اإلنتاجية اإلقتصادية، ويتم مراجعة العمر اإلنتاجي إطفاء

 رات على أساس مستقبلي.مالية، مع أخذ تأثير أية تغييرات في التقدي
 

قيمتها، يتم مراجعة العمر االفتراضي لألصول غير  ال يتم إطفاء األصول غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد، بل يتم اختبارها سنوياً للتأكد من وجود انخفاض في

إجراؤه للعمر االفتراضي اليزال هناك ما يؤيده، ويعتبر أثر التغيير من عمر محدد إلى كان التقييم الذي تم  الملموسة التي ليس لها عمر محدد سنوياً وذلك للتأكد فيما اذا

 .محدد كتعديل مستقبلي عمر غير

التي تم فيها وحدة في الفترة غير الملموسة المنتجة داخلياً باستثناء تكاليف التطوير المرسملة ال يتم رسملتها ويتم اإلعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة  الم صولاأل

 تكبد المصروفات.
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  )يتبع(غير الملموسة  صولاأل     5-7
 
 رسوم الترخيص والطيف الترددي  5-7-1
 

 يتم تسجيل تراخيص اإلتصاالت المستحوذ عليها مبدئياً بالتكلفة أو بالقيمة العادلة إذا كانت جزًء من تجميع أعمال.

والطيف الترددي وشروط تجديد الترخيص وفيما  فترات إطفاء رسوم الترخيص والطيف الترددي على أساس مدة الترخيص السارية الستخدام تلك الرخصيتم تحديد 

نتاجية المقدرة عندما تصبح قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإل إذا كان الترخيص يعتمد على تقنيات معينة. يحمل اإلطفاء على

 .الشبكة ذات الصلة متاحة لإلستخدام خدمات
 
 الشهرة  5-7-2
 

المحتملة  لتزاماتواإل لتزاماتواإل صوللألالشهرة هي المبلغ الذي ينتج عندما تتجاوز القيمة العادلة للمقابل المحول لألعمال المستحوذ عليها صافي القيمة العادلة 

يتم توزيع الشهرة من تاريخ دمج األعمال على الوحدات المولدة للنقد التي يتوقع حيث المعترف بها. عندما تقوم المجموعة بتجميع أعمال يتم استخدام طريقة االستحواذ. 

 غراض اإلدارة الداخلية وال تزيد أبداً عن قطاع التشغيل.الشهرة ألمتابعة وتقييم تم فيه يأن تستفيد من دمج األعمال. تمثل كل وحدة مولدة للنقد أدنى مستوى 
 
 حقوق االستخدام غير القابلة لإللغاء  5-7-3
 
محددة. يتم االعتراف بحقوق االستخدام غير القابلة  الذي تم منح حق استخدامه لفترةويتعلق هذا البند بحق استخدام جزء من سعة كابالت النقل األرضي أو البحري  

التي تتكون عموماً من األلياف البصرية والستخدام جزء محدد من األصل المعني،  "غير القابل لإللغاء"المحدد  بالتكلفة كأصل عندما يكون لدى المجموعة الحقلإللغاء 

ثابت على الفترة المتوقعة لالستخدام أو فترة ال النطاق العريض، وتمتد فترة حق االستخدام ألغلبية العمر اإلنتاجي لألصل المعني. ويتم إطفاؤها بطريقة القسط أو أصول

 .العقد، أيهما أقصر
  

 برامج الحاسب اآللي  5-7-4

لالستخدام. يحمل اإلطفاء في قائمة الربح أو الخسارة  يتم رسملة تراخيص برامج الحاسب اآللي على أساس التكاليف التي تم تكبدها عند شراء برنامج معين وتهيئته
 .المقدر إعتباراً من تاريخ إتاحة البرنامج لالستخدام القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجيالموحدة بطريقة 

 
 إلغاء االعتراف باألصول غير الملموسة  5-7-5

المكاسب أو الخسائر الناتجة من استخدامها أو استبعادها.  يتم إلغاء االعتراف باألصول غير الملموسة عند استبعادها أو عند عدم توقع أية منافع اقتصادية مستقبلية من
 بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل ويتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. إلغاء االعتراف باألصول غير الملموسة يتم قياسها بالفرق

 
 
 تكاليف اإلقتراض     5-8
 

مؤهلة والتي تتطلب فترة زمنية هامة حتى تكون جاهزة لالستخدام المحدد لها أو بيعها كجزء من تكلفة  أصولإنشاء  يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تعود مباشرة علي
خصيصاً لتمويل مشروع، يمثل المبلغ المرسمل تكاليف اإلقتراض الفعلية المتكبدة. وحيثما يكون هناك فائض نتيجة على إقتراض األصل المعني. حيثما يتم الحصول 

مها من إجمالي ر مؤقت لمبلغ تمويل األموال المقترضة لفترة قصيرة خاص بغرض تمويل مشروع فإن الدخل المحقق من االستثمار المؤقت لهذه المبالغ يتم خصاستثما
تخدام معدالت المتوسط المرجح العامة يتم إحتساب المبلغ المرسمل باس قروضالالمستخدمة لتمويل مشروع جزًء من  قروضالتكلفة اإلقتراض المرسملة. عندما تشكل 

 المالئمة.
 من الفائدة والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق باإلقتراض.اإلقتراض األخرى في الفترة التي تكبدت فيها. تتكون تكاليف اإلقتراض يتم قيد كافة تكاليف 

 
 غير المالية صولاألانخفاض     5-9
 

. في حالة وجود أي مؤشر أو عندما يتطلب إجراء إختبار إنخفاض انخفاض في قيمة األصل ما يشير إلى احتمالتقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك 
 منهامخصوماً ي القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد سنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل. القيمة القابلة لالسترداد لألصل هال القيمة

ا لم يولد األصل تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن تلك متكاليف االستبعاد وقيمته القابلة لإلستخدام أيهما أعلى. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل الفردي 
 . عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد قيمتها القابلة لالسترداد يتم إعتبار األصل منخفض األخرىالموجودة في األصول أو مجموعات األصول 

 ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد. القيمة
 

بة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة عند تقييم القيمة القابلة لالستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضري
معامالت السوق األخيرة. في حال عدم إمكانية يتم األخذ في اإلعتبار تكاليف االستبعاد  منهامخصوماً . عند تحديد القيمة العادلة صلباأل الخاصةوالمخاطر  للنقودالزمنية 

 تحديد مثل هذه المعامالت فيتم استخدام نموذج التقييم المناسب.
 

 .شهرةبال قالقيمة فيما يتعل وال يتم عكس أي خسائر إنخفاضالقيمة يتم إختبار الشهرة سنوياً إلنخفاض 
 

 .القيمة مع وظيفة األصل المنخفضبما يتفق المصروفات  بنودالموحدة في الربح أو الخسارة في قائمة القيمة يتم اإلعتراف بخسائر إنخفاض 
 

. كل تقرير لتحديد ما إذا كان مؤشر على أن خسائر اإلنخفاض المعترف بها سابقاً لم تعد موجودة أو قد إنخفضتتاريخ في باستثاء الشهرة يتم إجراء تقييم  صوللألبالنسبة 
بحيث ال تتجاوز محدودا خسائر اإلنخفاض يكون عكس قيمة المؤشر تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد.  اهذعند وجود مثل 

د خصم االستهالك في حالة عدم اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض ة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها بالصافي بعتالقيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد وال قيم
 .في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة العكسفي السنوات السابقة. يتم اإلعتراف بهذا  في قيمة األصل
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  والضرائبالزكاة    5-10
 

يتم تحميل مخصص الزكاة الخاصة بالمجموعة على قائمة الربح أو الخسارة  و)الهيئة(.  الزكاة والضريبة والجماركهيئة وفقاً ألنظمة زكاة بإحتساب الالمجموعة تقوم 
 يتم تحميل هذه الضريبة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.وتخضع الشركات التابعة األجنبية لضريبة الدخل في البالد التي تمارس فيها نشاطها. و الموحدة.

طبقاً لنظام ضريبة شركة وشركاتها التابعة السعودية باستقطاع الضريبة الواجبة عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية وذلك تقوم ال
 الدخل السعودي. 
المركز قائمة في الهيئة القابل لإلسترداد من/أو المستحق إلى  مبلغ ضريبة القيمة المضافة إدراج صافىيتم و وفقاً ألنظمة الهيئة. لضريبة القيمة المضافةتخضع المجموعة 

 الموحدة.المالى 
 .خالل الفترة التي يتم فيها إعتمادهذه الربوط -إن وجدت- الربوط النهائيةالتعديالت الناتجة عن يتم تسجيل 

 
 
 الموظفينمنافع    5-11
 
 منافع التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة تكاليف  5-11-1
الدفعات بموجب برامج التقاعد المنفذة من قبل الجهات الرسمية  يتم تحميل دفعات المساهمات بموجب برامج اإلشتراكات المحددة كمصاريف عند استحقاقها. يتم معاملة 

  المجموعة بموجب هذه البرامج تعادل تلك الناتجة عن برامج االشتراكات المحددة. إلتزامات كدفعات لبرامج اشتراكات محددة حيث أن
( "منافع الموظفين" 19كما ينص معيار المحاسبة الدولي رقم ) يحتسب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين سنويا بواسطة اكتواري وفقاً لطريقة تكلفة الوحدة المتوقعة

  تعمل بها الشركات التابعة. يتم االعتراف بالمخصص بناًء على القيمة الحالية اللتزام المنفعة. العمل في الدول التيمع األخذ في االعتبار نظام 
مناسب. ومتوسط سنوات خدمة الموظفين ومعدل الخصم ال يتم احتساب القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة باستخدام إفتراضات لمتوسط المعدل اإلضافي لزيادة الرواتب

  .لكل فترة وتعكس أفضل تقدير لإلدارة يتم احتساب اإلفتراضات المستخدمة على أساس ثابت
رباح المبقاة من خالل قائمة الدخل الشامل األيتم اإلعتراف بإعادة قياس األرباح والخسائر اإلكتوارية في قائمة المركز المالي الموحدة والرصيد المقابل يضاف إلى 

  رة الي حدثت فيها.ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس إلى قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة في فترات الحقة.الموحدة في الفت
 يتم اإلعتراف بتكلفة الخدمة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة في التاريخ األسبق لـ:

 تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها. -
 دة الهيكلة ذات العالقةتاريخ إثبات المجموعة لتكاليف إعا -

التغيرات التالية في صافي التزام ب باإلعترافالمجموعة  أو أصول المنافع المحددة. تقوم إلتزاماتيتم احتساب صافي تكلفة التمويل باستخدام معدل الخصم إلى صافي 
 المنافع المحددة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:

الخدمات الحالية وتكاليف الخدمات السابقة واألرباح والخسائر الناتجة عن عمليات تقليص األيدي العاملة وعمليات السداد  تكاليف الخدمات التي تتضمن تكاليف -
 غير الروتينية.

 صافي تكاليف التمويل. -
 

 منافع الموظفين قصيرة األجل وطويلة األجل األُخرى  5-11-2
 

المرضية خالل الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة المتعلقة  للموظفين والمتعلقة باألجور والرواتب، واإلجازة السنوية واإلجازةيتم االعتراف بااللتزام عن المنافع المستحقة 
 لمبلغ غير المخصومالمعترف بها والمتعلقة بمنافع الموظفين قصيرة األجل با لتزاماتمقابل تلك الخدمة. تقاس اإل بها وكذلك المبلغ غير المخصوم للمنافع المتوقع دفعها

   والمتوقع أن يتم دفعه مقابل الخدمة المقدمة.
 اإليرادات   5-12

 
مع العميل وتستثنى  المحدد في العقد المقابل المالىعلى وبناءاً  السيطرة على المنتجات أو الخدمات للعميل عند تحويلتعترف المجموعة بإيرادات العقود مع العمالء 

  تحصيلها نيابة عن أطراف أُخرى.المبالغ التي يتم 
  .بإثبات اإليرادات فقط عند التحصيل عندما يكون لدى المجموعة درجة عالية من عدم التأكد في إمكانية التحصيل من بعض العمالء، تقوم المجموعة

خدمات إلى التحويل السيطرة على السلع أو  االلتزام عن طريقتوقيت االعتراف باإليرادات يكون إما عند نقطة زمنية أو على مدى زمني ويعتمد على الوفاء بأداء 
  العميل.

 .ومبيعات األجهزة. يمكن بيع المنتجات والخدمات بشكل منفصل أو بشكل باقات تقديم خدمات االتصاالت المتنقلة يرادات مناإلبشكل رئيسي تحقق المجموعة 
 

 الخدمات  5-12-1 
 

البث ، والرسائل النصية ، وخدمة البيانات )اإلنترنت الثابت والمتنقل( وخدمات االتصاالت األخرى. تقدم المجموعة خدماتها بعقود خدمات استخدام على تشمل اإليرادات 
اء متعددة ، تقوم أد إلتزاماتباإليرادات من الخدمة عند تنفيذ االلتزام أو تقديم الخدمات. عندما تتضمن الخدمات  اإلعترافمحددة المدة وترتيبات قصيرة األجل. يتم 
أو لسلعة ابيع فيه م يتذي لوظ الملحر السعالفردي هو البيع ر اسعإن لكل منها. الفردي بناًء على سعر البيع خاص لتزام أداء إالمجموعة بتخصيص سعر المعاملة لكل 

التى على مدى فترة العقد. في الترتيبات  باإليرادات اإلعتراف، يتم خاصة  األداء إلتزاماتإذا لم تكن ن.مشابهيء مشابهة لعمالظروف عة في ولمجمل اقبن مة مدلخا
 عند تقديم الخدمات. باإليرادات من االستهالك اإلضافياإلعتراف . يتم تُدرج اإليرادات بالصافي بعد خصم المبلغ المحول إلى طرف ثالثوكيل ، كفيها المجموعة  تعمل

 
 األجهزةمبيعات  5-12-2
  

إلى العميل ، وبشكل عام عند تسليم األجهزة ، يتم اإلعتراف بالمبلغ األجهزة األجهزة في الوقت الذي يتم فيه تحويل السيطرة على مبيعات باإليرادات من  يتم اإلعتراف
. تأخذ المجموعة بعين االعتبار ما إذا كانت هناك وعود أخرى في العقد مع تقديم الخدمات باقاتأو  بشكل منفصلكإيراد. قد تكون مبيعات األجهزة  المحصل/المفوتر
 المنتجاتمن  باقةعند بيع االجهزة مع . الخاص بها بناًء على سعر البيع الفردي لكل منها المعاملةأداء منفصلة والتي يجب تخصيص جزء من سعر  إلتزاماتتمثل 

عند بيع االجهزة إلى العميل. األجهزة كإيراد في الوقت الذي يتم فيه تحويل السيطرة على  لألجهزةبالمبلغ المخصص اإلعتراف ، يتم  والخدمات التي يمكن تمييزها بذاتها
 فترة العقد.مدى على اإلعتراف باإليرادات ، يتم  والخدمات التي اليمكن تمييزها بذاتها المنتجاتمن  باقةمع 
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 اإليرادات )يتبع(   5-12
 
 والتفعيل التركيبخدمات  5-12-3
 

 العميل النهائي.تنتقل السيطرة على شريحة اإلتصال إلى عندما تفعيلها عند  شرائح اإلتصالبيع باإليرادات من اإلعتراف يتم 
 

 عميل. للاألجهزة بشكٍل مدمج مع بيع تقدم المجموعة خدمات التركيب 
 

 تقوم. وبناًء على ذلك ، المتعهد بها في العقد اليمكن تمييزها بذاتها لتزاماتاإلألن  ةأداء واحد إلتزاماتمن جهزة وخدمات التركيب لمبيعات األتتألف العقود المجمعة 
عن التام  الوفاءياس التقدم نحو ، باستخدام طريقة إدخال لق خالل عمر العقدوخدمات التركيب لألجهزة مجمعة المبيعات الاإليرادات الناتجة عن بباإلعتراف المجموعة 

 لخدمة ، وذلك ألن العميل يتلقى ويستهلك في نفس الوقت الفوائد التي تقدمها المجموعة.ا
 
 برنامج نقاط الوالء 5-12-4
 

ء الولبرنامج ا إلتزاماتبند لی إلمعاملة ار سعن مزء جص عة بتخصيولمجموم اتقينتج عن برنامج والء العمالء إلتزام أداء منفصل يوفر بشكل عام حقًا جوهرياً للعميل. 
 صالحيتها.ء نتهاط أو النقاخدام استد اعنرادات کإي لتزاماتبند اإلبراف العتم ايتء والولاة طلنسبي لنقا المستقللبيع ر اعلی سعًء بنا

 
 )وحدة أعمال المشغلين(تقديم الخدمات للناقل   5-12-5
 

ن فترات االتصال، وخدمات الرسائل يتم إثبات إيرادات الربط البيني على أساس القيمة اإلجمالية للفواتير المقدمة للمشغلين اآلخرين مقابل خدمات االتصاالت االنتهائية ع
 النصية وتوفير خدمات االتصاالت المتنقلة األخرى للفترة المفوتر عنها وفقاً للتعرفة المتفق عليها.

 
 لفترة المفوتر عنها.إثبات إيرادات التجوال على أساس القيمة اإلجمالية للفواتير المقدمة لشركاء التجوال بناًء على الحركة الفعلية لنقل البيانات خالل ايتم 

 
 يتم إثبات اإليرادات من خدمات البيع بالجملة األخرى على أساس القيمة اإلجمالية على مدى فترة العقد.

 
 لمعاملةتحديد سعر ا 5-12-6

 
 على مدى فترة العقد. عندما يتضمن العقد بنًدا تعاقديًا يشمل الخصم التجاري أو العروض المجانية ، تقوم المجموعة بإرجاء هذه الخصومات أو العروض المجانية

 
المعاملة غير النقدية والمقابل المالى المستحق و، جوهرى ر تمويلى عنصوجود والمتغير، المقابل المالى ، تأخذ المجموعة في االعتبار آثار لمعاملة عند تحديد سعر ا
 للعميل )إن وجد(.

 
 المقابل المالى المتغير 5-12-6-1
 

إلى العميل. يتم تقدير المقابل  المنتجاتإذا كان المقابل المالى في العقد يتضمن مبلغًا متغيًرا ، تقوم المجموعة بتقدير مبلغ المقابل المالى الذي ستحصل عليه مقابل تقديم 
عندما يتم بعد ذلك المثبتة في مبلغ اإليرادات المتراكمة يصبح من المحتمل وبدرجة كبيرة عدم حدوث عكس كبير لإليرادات المالى المتغير عند بداية العقد وتقييده إلى أن 

 حل عدم اليقين المرتبط بالمقابل المالى المتغير.
 

 الهامالتمويل عنصر  5-12-6-2
 

اتخاذ حكم لتحديد ما اذا كان العقد يتضمن  15 اذا امتلك العميل خيار الدفع مقابل األجهزة أو الخدمات على مدى فترة ما، يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
 .القيمة الزمنية للنقد عنصر تمويل هام. وفي هذه الحالة يتم تعديل سعر المعاملة ليعكس

 
 

 المقابل المالى غير النقدي 5-12-6-3
 

 سعر المعاملة. ضمن في تاريخ المعاملة تدرج القيمة العادلة للمقابل غير النقدي المستلم من العميل
 

 
 للعميلالدفع المقابل المالى المستحق  5-12-6-4
 

 ويتم اإلعتراف به كتخفيض لسعر المعاملة.مبلغاً نقدياً تدفعه المجموعة أو تتوقع دفعه إلى العمالء للعميل  الدفع المقابل المالى المستحقيتضمن 
 
 دوالعقأرصدة    5-13

 
  العقدأصول   5-13-1

 
عميل قبل الأو الخدمات إلى  المنتجات بتقديم. إذا قامت المجموعة العميلإلى  من قبل المجموعة المقدمة أو الخدمات المنتجاتالمجموعة مقابل  وقحقهي  العقد أصول

 .المستحق المشروطللمقابل  العقد أصولب اإلعترافأو قبل استحقاق السداد ، يتم المقابل العميل  يدفعأن 
 

 العقد  تكاليف  5-13-2
 

 كأصل عندما: بهالذي سيتم االعتراف وتتعلق تكاليف العقد بالتكلفة اإلضافية للحصول على عقد وتكاليف معينة للوفاء بالعقد 
 تتعلق التكاليف بشكل مباشر بعقد )أو بعقد محدد متوقع(. -
 تحقق أو تحسن التكاليف موارد للمجموعة سيتم استخدامها في الوفاء )أو االستمرار بالوفاء( بالتزامات األداء في المستقبل. -
 من المتوقع أن يتم إسترداد التكاليف. -

 
 لعميل.االخدمات ذات الصلة إلى  من قبل المجموعة على أساس منتظم يتفق مع تحويل المجموعة للسلع أويتم إطفاء تكاليف العقد المعترف بها 
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 )يتبع( دوأرصدة العق   5-13

 
 إلتزامات  العقد  5-13-3

  
أو الخدمات ذات الصلة. يتم االعتراف  المنتجاتبتحويل  العقد في حالة استالم دفعة أو استحقاق السداد )أيهما أسبق( من العميل قبل قيام المجموعة اتيتم االعتراف بالتزام

 .(أو الخدمات ذات الصلة إلى العميل المنتجات)أي تحويل السيطرة على  بالتزامات العقد كإيرادات عندما تقوم المجموعة بأداء العقد
 
 التكاليف والمصاريف   5-14
 
 اإليراداتتكلفة  5-14-1
 

غير ومباشرة المباعة والمخزون المتقادم ونفقات حكومية وتكاليف االتصاالت الداخلية ومصاريف  المنتجاتالمتكبدة خالل الفترة وتشمل تكاليف  اإليراداتتمثل تكلفة 
 تتعلق باإليرادات المثبتة.أخرى مباشرة 

 
 الرسوم الحكومية 5-14-1-1

 
دمات االتصاالت والمعطيات تمثل الرسوم الحكومية رسوم تقديم الخدمة تجارياً ورسوم الرخصة والطيف الترددي والتكاليف المترتبة على المجموعة مقابل حقوق تقديم خ

وقت االستخدام وتدرج ضمن بند تكلفة الخدمات في قائمة الربح أو الخسارة بالمملكة العربية السعودية وفقاً التفاقيات الترخيص. ويتم إثباتها في الفترات المتعلقة بها 
 الموحدة.

 مصاريف الربط البيني 5-14-1-2
 

بند تكلفة الخدمات في  تمثل مصاريف الربط البيني مصاريف الربط بشبكات اتصاالت أجنبية ومحلية. ويتم إثباتها في فترات تنفيذ المكالمات ذات الصلة وتدرج ضمن
 ئمة الربح أو الخسارة الموحدة.قا

 
 مصاريف بيعية وتسويقية  5-14-2

 
ومرتبطة  اإليراداتتكلفة جزءاً من أن تكون بالضرورة  ليستالتي والمباشرة وغير المباشرة التشغيلية التسويق التكاليف البيع والتوزيع وتمثل المصاريف المتعلقة بأعمال 

 .والتسويق بشكل مباشر بأنشطة البيع والتوزيع
 
 وعمومية وإداريةمصاريف  5-14-3 

 
 التشغيلية. تشتمل المصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف والتسويق تمثل المصاريف المتعلقة باإلدارة وليس بأعمال كسب اإليرادات أو أعمال البيع والتوزيع

 .المصاريف البيعية والتسويقية أو اإليراداتتكلفة جزءاً من أن تكون بالضرورة  ليستالتي والمباشرة وغير المباشرة 
 
 توزيعات أرباح      5-15
 

المبلغ ب اإلعترافوذلك عند الموافقة عليها ويتم  توزيعات األرباح كالتزاماتب باإلعترافيتم اعتماد سياسة توزيعات األرباح من قبل الجمعية العامة للشركة. تقوم الشركة 
 الملكية.المقابل مباشرة ضمن حقوق 

 
 العمالت األجنبية     5-16

بالنسبة لكل منشأة تابعة، تقوم المجموعة بتحديد العملة  الشركة األم(. – واإليضاحات باللاير السعودي )العملة الوظيفية لشركة إتحاد إتصاالتالقوائم المالية تم عرض 
 التي تعمل فيها المنشأة، ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة تابعة باستخدام تلكالرئيسية  الوظيفية، والتي تعرف على انها عملة البيئة اإلقتصادية

 .العملة الوظيفية
 

الصرف السائدة  الوظيفية للمنشأة )عمالت أجنبية( بأسعار عند إعداد القوائم المالية لكل منشأة تابعة للمجموعة، يتم االعتراف بالمعامالت التي تتم بعمالت غير العملة
 تحويل البنود النقدية المسجلة بعمالت أجنبية بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. إن البنود غير النقدية المدرجة بتاريخ المعامالت. في نهاية كل فترة مالية، يتم إعادة

معاملتها بما يتفق مع إثبات الربح أو الخسارة الناتج عن  خ تحديد القيمة العادلة ويتمبالقيمة العادلة والمصنفة بعمالت أجنبية يتم إعادة ترجمتها باألسعار السائدة بتاري
 النقدية التي تقاس وفقاً للتكلفة التاريخية بعمالت أجنبية فال يعاد ترجمتها. التغير في القيمة العادلة للبند ذو الصلة. أما البنود غير

 
البنود النقدية المخصصة كجزء من تغطية مخاطر  عن سداد أو ترجمة البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة، باستثناء بينما يتم االعتراف بالربح او الخسارة الناتج

أو الدخل الشامل اآلخر لحين بيع صافي االستثمار وعندئذ يعاد تصنيف المبلغ المتراكم إلى الربح  صافي استثمار المجموعة في عملية خارجية حيث يتم إثباتها في
 الشامل اآلخر. ايضاً تسجيل الضريبة المحملة واإلعفاءات الضريبية المتعلقة بفروقات التحويل على تلك البنود النقدية في الدخل الخسارة. كما يتم

 
دام أسعار الصرف السائدة في تاريخ السعودي باستخ لغرض العرض في القوائم المالية الموحدة، يتم ترجمة أصول والتزامات العمليات األجنبية للمجموعة إلى الر يال

أسعار الصرف لفترة التقرير، إال إذا حدث تقلب بشكل جوهري في أسعار الصرف خالل الفترة، وفي  التقرير. ويتم ترجمة بنود اإليرادات والمصاريف وفقاً لمتوسط
اآلخر وحقوق الملكية بشكل  يتم االعتراف بها في الدخل الشامل -إن وجدت -استخدام أسعار الصرف بتواريخ المعامالت. فروقات الترجمة الناتجة هذه الحالة، يتم

 تراكمي )أخذاً بالحسبان حصة حقوق الملكية غير المسيطرة(.
 

االستحواذ كأصول هذا ن لالصول وااللتزامات الناتجة ع ، وكذلك تسويات القيمة العادلة إلى القيمة الدفتريةأجنبية تعامل الشهرة الناتجة عن االستحواذ على أي عملية 
 السائد بتاريخ إعداد القوائم المالية. بسعر التحويل الفورييتم تحويلها واألجنبية والتزامات خاصة بالعملية 
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 )يتبع( العمالت األجنبية     5-16
 

السيطرة على شركة تابعة تشمل على عملية أجنبية، أو  عملية أجنبية، أو أن االستبعاد يتضمن فقدان عند استبعاد عملية أجنبية )أي استبعاد حصة المجموعة بالكامل في
على عملية أجنبية تصبح الحصة المبقاة أصل مالي(، فإن جميع فروقات الترجمة المتراكمة في حقوق الملكية  استبعاد جزئي في مشروع مشترك أو شركة زميلة تشتمل

 ة المتعلقة بمساهمي الشركة يتم إعادة تصنيفها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.لتلك العملي بالنسبة
 

للتأثير المهم أو السيطرة المشتركة، يتم إعادة تصنيف  بالنسبة لجميع االستبعادات الجزئية للشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة التي ال ينتج عنها فقدان المجموعة
 .أو الخسارة الموحدة ات الترجمة المتراكمة إلى قائمة الربحالحصة التناسبية لفروق

 
 عقود اإليجار      5-17
 

إذا كان العقد يمنح حق  عقد إيجار يحتوى علىأو  عقد إيجار يكونالعقد ، عقد إيجار يحتوى علىأو  عقد إيجارالعقد بتقييم ما إذا كان العقد  ايةبدعند تقوم المجموعة 
 .مالينظير مقابل  الوقتالتحكم في استخدام أصل محدد لفترة من 

 
 المجموعة كمستأجر  5-17-1

 
 اإليجار. اية عقدبدفي تاريخ  عقود اإليجار إلتزاماتوأصول حق اإلستخدام  بإثبات المجموعة تقوم

 
اإليجار ، باإلضافة  اية عقدبدإيجار في أو قبل تاريخ  دفعاتمعدل بأي  عقد اإليجار لتزاممبدئيًا بالتكلفة، والتي تتكون من المبلغ األولي إلأصول حق اإلستخدام يتم قياس 

أو إعادة األصل نفسه الى الحالة يوجد فيه األصل الى الحالة األصلية  تقدير للتكاليف التي سيتم تكبدها في تفكيك وإزالة األصل محل العقد أو إعادة الموقع الذيإلى 
 حوافز إيجار مستلمة.أي  همخصوًما من المطلوبة

 
اإليجار إلى نهاية العمر اإلنتاجي لألصل أو نهاية مدة عقد اإليجار أيهما عقد  ايةبدالحقًا باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ أصول حق اإلستخدام يتم إستهالك قيمة 

 .عقود اإليجار لتزاماتإعادة قياس إلأى خسائر انخفاض القيمة،إن وجدت، وتعديله بأى بشكل دوري بأصول حق اإلستخدام ك ، يتم تخفيض أقرب. باإلضافة إلى ذل
 

ويتم خصمها باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار  اإليجار ،عقد  ايةبدفي تاريخ  غير المدفوعةاإليجار  لدفعاتاإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية عقد يتم قياس إلتزام 
 بمعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة.يتم خصمها أو ، إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا المعدل بسهولة ، ف

 
اإليجار ؛ )ب( تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات عقد  اإليجار بـ )أ( زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على إلتزامعقد بعد اإلعتراف المبدئي ، يتم قياس إلتزام 

 . الثابتة في جوهرهامدفوعات اإليجار تعديل عقد اإليجار أو لتعكس لاإليجار ؛ )ج( إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل 
 

؛ أو )ب( هناك تغيير في تقييم خيار شراء األصل من عدمه  التجديدممارسة خيار التأكد منمدى عندما يكون هناك )أ( تغيير في مدة عقد اإليجار نتيجة إلعادة تقييم 
لتعكس التغييرات في مدفوعات اإليجار  عقود اإليجار إلتزاماتقياس بإعادة المجموعة  تقوماألساسي ، وتقييمه بالنظر إلى األحداث والظروف في سياق خيار الشراء، 

عقد اإليجار للفترة  عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل. تحدد المجموعة معدل الخصم المعدل على أنه سعر الفائدة الضمني في
 في تاريخ إعادة التقييم. فبمعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة أو ، إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا المعدل بسهولة ،المتبقية من عقد اإليجار 

 
ية الناتجة عن تغيير في مؤشر أو عندما يكون هناك )أ( تغيير في المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية ؛ أو )ب( هناك تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبل

 إلتزاماتذلك تغيير يعكس التغييرات في أسعار استئجار السوق بعد مراجعة إيجار السوق ، تقوم المجموعة بإعادة قياس  معدل يستخدم لتحديد هذه المدفوعات ، بما في
ة ار الفائدعن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم غير متغير ، إال إذا كان التغيير في مدفوعات اإليجار ناتج عن تغيير في أسع عقود اإليجار

 المتغيرة. في هذه الحالة ، تستخدم المجموعة معدل خصم معدل يعكس التغيرات في سعر الفائدة.
 

إلى الصفر  ستخداماإلحق صول ألستخدام. عندما يتم تخفيض القيمة الدفترية اإلحق صول أل كتسوية عقود اإليجار إلتزاماتمبلغ إعادة قياس باإلعتراف بالمجموعة  تقوم
 .الموحدة الربح أو الخسارةقائمة المجموعة أي مبلغ متبق من إعادة القياس في  تثبتاإليجار ، إلتزامات عقودويحدث تخفيض إضافي في قياس 

 
 تقوم المجموعة بإحتساب تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل إذا كان كل من:

 التعديل يزيد من نطاق عقد اإليجار بإضافة حق استخدام لواحد أو أكثر من األصول األساسية ؛ و (أ)
بمقدار يتناسب مع السعر المستقل للزيادة في النطاق وأي تعديالت مناسبة على ذلك السعر المستقل لتعكس ظروف يزيد عقد اإليجار ل المقابل المالى (ب)

 العقد المحدد.
 

 تحديداإليجار: )أ( تخصيص المقابل في العقد المعدل ؛ )ب(  عقدتعديل الفعلي لتاريخ الال يتم احتسابها كعقد إيجار منفصل ، تقوم المجموعة في  ذىلاإليجار اعقد تعديل 
 .دلمعباستخدام معدل خصم المعدلة عن طريق خصم مدفوعات اإليجار  عقود اإليجار إلتزاماتقياس  إعادةمدة عقد اإليجار المعدلة ؛ )ج( 

 
المجموعة  تقوملعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة.  عقود اإليجار إلتزاماتوأصول حق اإلستخدام اختارت المجموعة عدم االعتراف ب

 اإليجار.عقد بمدفوعات اإليجار المرتبطة بهذه العقود كمصروفات على أساس القسط الثابت على فترة باإلعتراف 
 
 جرؤالمجموعة كم  5-17-2
 

 عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي. هوعقد اإليجار ما إذا كان كل عقد إيجار  ايةبدعندما تعمل المجموعة كمؤجر ، فإنها تحدد عند 
 

ة بملكية األصل. إذا كان لتصنيف كل عقد إيجار، تقوم المجموعة بإجراء تقييم شامل حول ما إذا كان عقد اإليجار يحول بشكل جوهري كافة المخاطر والمزايا المتعلق
مؤشرات باألخذ فى اإلعتبار المجموعة  تقومقييم ، كجزء من هذا الت.هذا هو الحال ، فإن عقد اإليجار هو عقد إيجار تمويلي  وإذا لم يكن كذلك ، فهو عقد إيجار تشغيلي

 .صللأل قتصادياإل عمرالاألكبر من  يتعلق بالجزءمعينة مثل ما إذا كان عقد اإليجار 
حصصها في عقد اإليجار الرئيسي والعقد من الباطن بشكل منفصل. تقوم بتقييم تصنيف عقد اإليجار من  عندما تكون المجموعة مؤجًرا وسيًطا ، فإنها تقوم بإحتساب

عن عقد اإليجار الرئيسي ، وليس باإلشارة إلى األصل األساسي. إذا كان عقد اإليجار الرئيسي هو عقد إيجار قصير  ةالناشئأصول حق اإلستخدام الباطن باإلشارة إلى 
 عقد اإليجار من الباطن على أنه عقد إيجار تشغيلي. تقوم بتصنيف ا، فإنهعليهوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء الموضح أعاله تقوالذى األجل 

ح أو يجار في قائمة الربتقوم المجموعة باإلعتراف بمدفوعات اإليجار المستلمة بموجب عقود اإليجار التشغيلية كإيرادات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإل
 الخسارة الموحدة.
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 التقارير القطاعية     5-18
 

متخذي القرارات التشغيلية الرئيسية للمجموعة )صانع القرار  يتم تحديد القطاعات التشغيلية للمجموعة بناًء على التقارير الداخلية والتي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل
 ولتقييم أدائها. الرئيسي( وذلك لتوزيع الموارد بين القطاعاتالتشغيلي 

 

 المخصصات    5-19
 

 عام  5-19-1
المحتمل أن يطلب من المجموعة تسوية هذا االلتزام،  يتم االعتراف بالمخصصات في حال وجود التزام حالي على المجموعة )قانوني أو ضمني( نتيجة لحدث سابق، ومن

 موثوق به.ويمكن تقديره بشكل 
بعد األخذ بعين االعتبار المخاطر واألمور غير  أفضل التقديرات للمبالغ المطلوبة لتسوية االلتزام القائم بنهاية السنة المالية، اتتمثل المبالغ المعترف بها كمخصص

 االلتزام القائم، فإن قيمته الدفترية تمثل القيمة الحالية لهذه التدفقات النقديةالتدفقات النقدية المقدرة لتسوية  المؤكدة المتعلقة بااللتزام. عند قياس المخصص باستخدام طريقة
كتكاليف تمويل في قائمة الربح او الخسارة  الوقتمرور  )عندما يكون أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا(. عند استخدام الخصم، يتم إثبات أي زيادة في المخصص بسبب

 الموحدة.
بالمبلغ المستحق كأصل إذا كان من شبه المؤكد أنه سيتم  د بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية أي مبلغ من طرف ثالث، يتم االعترافعندما يتوقع استردا

 . استرداده ويمكن قياسه بشكل موثوق
 

 األصول إزالةإلتزام   5-19-2 
 

المحتمل أن تؤدي إلى تدفق للموارد لتسوية االلتزام  التزام قانوني أو ضمني نتيجة أحداث سابقة، ومنبالتزامات إزالة األصول عند وجود باإلعتراف المجموعة تقوم 
 ويمكن تقييم االلتزام بشكل موثوق.

 
الحالية للتكاليف المتوقعة صول. عند االعتراف المبدئي بااللتزام، يتم إضافة القيمة األتحتسب المجموعة مخصصا بقيمة التكاليف المستقبلية المتعلقة بتكاليف إزالة 

 كتكاليفالموحدة الربح أو الخسارة ويتم قيد تخفيض الخصم عند تكبده واإلعتراف به في قائمة  .ستخداماإلحق أصول للتدفقات النقدية( إلى قيمة  )باستخدام معدل الخصم
لضرورة. التغيرات في التكاليف المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المطبق يتم إضافتها . تتم مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة لإلزالة سنوياً وتعديلها عند اةيتمويل

 .ستخداماإلحق أصول أو خصمها من تكلفة 
 

 المحتملة لتزاماتاإل     5-20
 

ضمن من المحتمل أن تنشأ عن أحداث سابقة ويتأكد وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من أحداث مستقبلية غير مؤكدة ال تقع  إلتزاماتهي 
ل عدم القدرة على قياس مبلغ االسيطرة الكاملة للمجموعة، أو التزام حالي ال يتم قيده ألن من غير المحتمل أن تكون هناك حاجة لتدفق الموارد لتسوية االلتزام. في ح

 المحتملة وإنما تفصح عنها في القوائم المالية الموحدة. لتزاماتاإل تقيدااللتزام بموثوقية كافية فإن المجموعة ال 
 

 المخزون     5-21
 

المتوسط المرجح. يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع  يتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة
 . تكبدها إلكمال عملية البيع المقدر مطروحا منه التكاليف األُ خرى المتوقع

 
 في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة. االيراداتتقوم المجموعة بتكوين مخصص للبضاعة بطيئة الحركة والمخزون المتقادم ضمن تكلفة  

 
 المنح الحكومية    5-22

 
 بها وأنها ستستلم هذه المنح. ال يتم االعتراف بالمنح الحكومية إال عند وجود درجة معقولة من التأكد بأن المجموعة ستلتزم بالشروط المرتبطة

 
المجموعة فيها باالعتراف بالمصاريف ذات العالقة  تقوميتم االعتراف بالمنح الحكومية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس منتظم على مدى الفترات التي 

الحكومية التي يتمثل شرطها األساسي في أن يكون على المجموعة شراء أو إنشاء أو تملك أصول غير متداولة  بالتكلفة التي تهدف المنح لتعويضها. وتحديداً، فإن المنح
أساس منتظم ومعقول على مدى األعمار اإلنتاجية  ي الموحدة وتحويلها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة علىاالعتراف بها كإيرادات مؤجلة في قائمة المركز المال يتم

كتعويض عن مصاريف أو خسائر متكبدة فعالً أو كدعم مالي فوري من دون تكبد أي تكاليف مستقبلية  لألصول ذات العالقة. عندما تحصل المجموعة على منح حكومية
 .حينها يتم االعتراف بها ضمن ربح أو خسارة الفترة التي تستحق فيها متعلقة بها،

 المحاسبية الهامة واألحكامالتقديرات واإلفتراضات   -6

المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات الصادرة  للتقرير المالىوفقاً للمعايير الدولية المعدة “ يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة
 إلتزاماتو أصولومصروفات وإيرادات كتؤثر على المبالغ المسجلة  قدأحكام وفتراضات إواستخدام تقديرات  "الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من

التقديرات واالفتراضات واألحكام إلى الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل التي تعتبر هذه تستند المحتملة.  لتزاماتاإلفصاح عن اإلكذلك وإفصاحات مرفقة و
يتم عكس هذه التغيرات في  ،بسبب التغيرات في السوق أو الظروف الخارجة عن سيطرة المجموعة ذات صلة. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات

 صوليمكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية لألاألحكام والتأكد من هذه التقديرات واإلفتراضات إن عدم  .اإلفتراضات عند حدوثها
 التي تتأثر بها في الفترات المستقبلية.  لتزاماتواإل

تعدل فيها التقديرات إذا كان التعديل يؤثرعلى  في الفترة التييتم مراجعة التقديرات المعنية بشكل مستمر ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية 
 .تلك الفترة أو على فترة التعديل والفترات الالحقة
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 المخصصات        6-1
 

الحدوث. ويتم استخدام التقديرات في تحديد  باالعتراف بتدفقات الموارد المتوقعةفيما يتعلق بالمخصصات، بما فيها مخصص إزالة األصول، تقوم المجموعة 
المخصصة ويتوقف ذلك على النتيجة النهائية. يتم إثبات المخصصات بخصم التدفقات النقدية  المبلغ المتوقع سداده وقد تختلف االلتزامات النهائية عن المبالغ

كتكلفة تمويل في قائمة الربح أو الخسارة  يبة الحالي الذي يعكس المخاطر المتعلقة بااللتزام. يتم إثبات إطفاء قيمة الخصمالمتوقعة بمعدل ما قبل الضر المستقبلية
 الموحدة.

 
 

 خسائر االنخفاض في المدينين التجاريين وأصول العقد        6-2
 

على عدد األيام المتأخرة  المخصصات. تستند معدالت العقد أصولللذمم المدينة وتستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 .مماثلة قطاعات العمالء التي لها أنماط خسارةمن مختلف مجموعات لستحقاق االعن 

 
لخسائر ل التجربة التاريخيةللمجموعة. تقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة لتعديل  المرصودةالتاريخية التعثر تستند مصفوفة المخصصات في البداية إلى معدالت 

تقوم المجموعة بتحديث معدالت التعثر التاريخية ويتم عكس ذلك في التقديرات . في تاريخ كل تقرير، المعلومات المتوقعة مستقبالً  أخذاً في االعتباراالئتمانية 
 .المستقبلية

 
الخسائر  مقداروتوقعات الظروف االقتصادية والخسائر االئتمانية المتوقعة هو تقدير جوهري. ويعد  المرصودةالتاريخية التعثر معدالت  يعد تقييم العالقة بين

 .التنبؤ بالظروف واألحوال االقتصاديةاالئتمانية المتوقعة حساساً للتغيرات في 
 

 إدارة المخاطر المالية واألدوات المالية        6-3
 

الرسمية أو األسعار  يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المشتقة واالستثمارات في الشركات المتداولة والخاصة وأدوات الملكية على أساس األسعار في األسواق
لذاتية مثل تقديرات التدفق النقدي أو التقلبات أو باستخدام نماذج التقييم التي تأخذ في االعتبار أيضا القياسات االمدرجة المقدمة بواسطة األطراف المالية المقابلة 

 .المتوقعة في األسعار
 
 خطط المزايا المحددة        6-4

 
مختلفة والتي  باستخدام التقييمات اإلكتوارية. يتضمن التقييم اإلكتواري القيام بوضع إفتراضات الصلةيتم تحديد تكلفة المزايا المحددة والقيمة الحالية لإللتزام ذي 

ومعدالت االنسحاب قبل التقاعد الطبيعى قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه العوامل تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية في المرتبات 
 تغيرات في هذه اإلفتراضات. لل حساس للغايةايا المحدد ومعدالت الوفيات. نظراً لتعقد التقييم واإلفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة األجل، فإن إلتزام المز

 
 االنخفاض في قيمة األصول غير المالية        6-5
 

 منهامخصوماً لالسترداد، والتي تمثل قيمته العادلة  يعتبراألصل منخفض القيمة في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد عن القيمة القابلة
تكاليف البيع بناء على البيانات المتاحة من عمليات البيع الملزمة التي تمت  منهامخصوماً  تكاليف البيع أو القيمة الحالية أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة العادلة

الحالية  اإلضافية الستبعاد األصل. يتم احتساب القيمةالتكلفة  منهامخصوماً مماثلة أو أسعار السوق المشابه القابلة للمالحظة  وفقاً لشروط التعامل العادي ألصول
لمدة خمس سنوات قادمة وال تشمل عمليات إعادة الهيكلة التي  بناًء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. التدفقات النقدية مستمدة عادة من الموازنة التقديرية

 بلية الجوهرية التي ستعزز أداء األصل للوحدة المولدة للنقد التي يتم اختبارها. تتأثر القيمة القابلة لالستردادالمستق لم تقم المجموعة بااللتزام بها بعد أو االستثمارات
 .المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض التوقعات بمعدل الخصم المستخدم في احتساب نموذج التدفقات النقدية المخصومة والتدفقات النقدية المستقبلية

 
 الممتلكات والمعدات        6-6
 
 والمعدات للممتلكاتاألعمار اإلنتاجية   6-6-1
 

ستخدام. يستند هذا التقدير يتم تقدير العمر اإلنتاجي لكل بند من بنود الممتلكات والمعدات للمجموعة على أساس الفترة التي يتوقع أن يكون فيها األصل متاحاً لال
متاحة  صولاألفيه تصبح  يما يتعلق بالوقت الذيفالمماثلة وتطبيق األحكام  صولوالخبرة مع األ والتقييم التقني الداخليإلى تقييم جماعي لممارسات أنشطة مماثلة 

 لالستخدام وبدء إحتساب االستهالك.
 

عن التقديرات السابقة بسبب التقادم الفني تختلف التوقعات  كانتوتحديثه إذا  سنة ماليةكل لى األقل في نهاية عيتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر لكل أصل 
أنه من الممكن أن تتأثر نتائج التشغيل المستقبلية بصورة جوهرية بالتغيرات في مبالغ وتوقيت  غيروالتجاري والقيود القانونية أو غيرها على استخدام األصل. 

تخفيض العمر اإلنتاجي المقدر ألي بند من بنود الممتلكات والمعدات أن يزيد من  ومن شأنالنفقات المسجلة الناتجة عن التغيرات في العوامل المذكورة أعاله. 
 . نفقات التشغيل المسجلة ويخفض األصول غير المتداولة

 
 تخصيص التكاليف  6-6-2
 

توفير منتجات وخدمات متعددة بما في ذلك الممتلكات واآلالت والمعدات والمخزون  تشملمع بعض مورديها الرئيسيين والتي قد  إتفاقياتتبرم المجموعة 
تمكن المجموعة من الحصول مجانية وحوافز  أصولتوفير  اإلتفاقياتهذه تشمل والصيانة وغيرها من الخدمات عبر عدد من الفترات المشمولة في التقرير. قد 

عندما يكون مالئماً وتوزيع صافي تكلفة هذا التجميع بين المنتجات  اإلتفاقياتعلى المزيد من المنتجات والخدمات بأسعار مخفضة. تقوم اإلدارة بتجميع هذه 
 يد تكلفة هذه المكونات وفقاً للسياسات المحاسبية ذات العالقة.العادلة للمكونات الفردية. يتم رسملة أو ق للقيمةتقدير  استنادا إلى أفضلوالخدمات المتعددة  

 
 والضرائبالزكاة         6-7
 

ر بناًء يللتغي وهي عرضة)الهيئة(  والجماركالزكاة والضريبة  هيئةوفقاً لمتطلبات  وضريبة القيمة المضافةاالستقطاع وضريبة الزكاة  تقوم المجموعة بإحتساب
التي يحق  االستئنافالنهائية ألي مبالغ إضافية يتم تقديرها بواسطة الهيئة على النتيجة النهائية إلجراءات الربوط تعتمد نتائج  النهائية المستلمة. على الربوط

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في  علىتؤثرعن المبالغ المسجلة مبدئياً، فإن الفروقات يمكن أن  النهائية للضريبةنتائج الربوط للمجموعة تقديمها. عندما تختلف 
 النهائي. إصدار الحكميتم فيها التي الفترة 
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 المحتملة لتزاماتاإل        6-8
 

المحتملة لتسوية هذه الدعاوي إن وجدت عبر استشارة مستشاريين داخليين وخارجيين  لتزاماتلإلتم اعداد تقدير ويتتعرض المجموعة لبعض الدعاوي القضائية، 
على توقعات النتائج المحتملة. تعتقد إدارة المجموعة حاليا أن هذه اإلجراءات القضائية لن يكون لها تستند  التىويتولون الدفاع عن المجموعة في هذه القضايا 

 المستقبلية بشكل جوهري وفقاً للنتائج النهائية لهذه الدعاوي.عمليات الان تتأثر نتائج  غير أنه من الممكن، حدةالمو أثر جوهري علي القوائم المالية
 

 قياس القيمة العادلة    6-9
 

تاريخ القياس. يستند قياس في في السوق متعاملين القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو يتم دفعه لتسوية التزام في معاملة اعتيادية بين 
 القيمة العادلة على إفتراض أن معامالت بيع األصل أو تحويل اإللتزام يحدث إما:

 أو لتزاماتأو اإل صولفي السوق الرئيسي لأل -

 لتزاماتأو اإل صولفي حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق المتقدمة الخاصة باأل -
 

تزام باستخدام اإلفتراضات إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر تقدماً يجب أن يكون قابالً للوصول إليه من قبل المجموعة. يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو اإلل
 لحتهم اإلقتصادية.في السوق يمثلون مص المتعاملينفي السوق عند تسعير األصل أو اإللتزام بإفتراض أن  المتعاملينالتي سوف يستخدمها 

 
في أقصى وأفضل استخداماتها  صولفي السوق علي تحقيق منافع إقتصادية باستخدام األ المتعاملينغير المالية تأخذ في اإلعتبار قدرة  صولقياس القيمة العادلة لأل

 آخر في السوق يستخدم نفس األصل في أقصى و أفضل استخدام له. لمتعاملأو ببيعها 
 

من المدخالت التى يمكن تستخدم المجموعة أساليب التقييم المالئمة في ظل الظروف التي تتوفر فيها المعلومات الالزمة لقياس القيمة العادلة وتعظيم االستفادة 
 إدراكها وتقليل استخدام المدخالت التى اليمكن إدراكها.

 
العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن تسلسل القيمة العادلة. ويتم اإلفصاح عن التي يتم قياس قيمتها  لتزاماتواإل صوليتم تصنيف كافة األ

 ذلك أدناه، بناًء على مدخالت أقل مستوى الذي يعتبر هاماً لقياس القيمة العادلة ككل:

 المماثلة. لتزاماتواإل صولالمستوى األول: األسعار المتداولة )بدون تعديل( في أسواق نشطة لأل

 ر مباشرة.المستوى الثاني: أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن إدراكه إما بصورة مباشرة أو بصورة غي

 المستوى الثالث: أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ال يمكن إدراكه.

المعترف بها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان التحويل قد حدث بين  لتزاماتواإل صولبالنسبة لأل
العادلة ككل( في نهاية فترة الهامة إلى قياس القيمة  تالمدخالالمستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى أدنى مستوى من 

 التقرير. تقوم المجموعة بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكررة وقياس القيمة العادلة غير المتكررة.
 

ييمها وفقاً للسياسات المحاسبية للمجموعة. التي يجب إعادة قياسها أو إعادة تق لتزاماتواإل صولفي تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بتحليل التغيرات في قيم األ
والمستندات األخرى  العقدولهذا التحليل تقوم المجموعة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم من خالل مطابقة المعلومات في إحتساب التقييم مع 

أصل أو إلتزام مع المصادر الخارجية األخرى لتحديد ما إذا كان التغير معقوالً. ألغراض  ذات العالقة. كما تقوم المجموعة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل
على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو اإللتزام ومستوى التسلسل الهرمي  لتزاماتواإل صولإفصاحات القيمة العادلة قامت المجموعة بتحديد فئات األ

 للقيمة العادة كما هو موضح أعاله.
  
 اإليرادات        6-10

 
 مبيعات األجهزة والخدمات المجمعةاألداء في  إلتزاماتتحديد      6-10-1
  

تقوم المجموعة بتحليل ما إذا كانت األجهزة والخدمات يمكن إلى العميل. األجهزة مبيعات مع  ةمجمعأو  منفصلإما بشكل  يمكن بيعهاتقدم المجموعة خدمات 
 .أم التمييزها بذاتها 

 
  العرض باإلجمالي مقابل العرض بالصافي     6-10-2

اإليرادات والتكاليف  بند ضمنإجمالي  أساس علىذات الصلة  التكاليفواإليرادات إثبات  يتمأصيل،  تهابصفخدمات الأو  المنتجاتعندما تقوم المجموعة ببيع 
ويمثل  ، يتم إثبات اإليرادات والتكاليف ذات الصلة بالصافي ضمن بند اإليراداتوكيل تهابصفخدمات الأو  المنتجاتالتشغيلية. وفي حال قامت المجموعة ببيع 

 .ذلك هامش الربح المكتسب
إلى العمالء، ولديها القدرة  هاتم نقلأو الخدمات  المنتجاتكانت السيطرة على أصيل أو وكيل في المعاملة على ما إذا  تهابصفتعمل يعتمد تحديد ما إذا كانت المجموعة 

  أصيل: تهابصف. فيما يلي المعايير الرئيسية لتحديد ما إذا كانت المجموعة تعمل الخدماتمن األجهزة أو المزايا على توجيه استخدام األجهزة أو الحصول على 
عن قبول  كونها مسؤولةء بالطلب، على سبيل المثال من خالل أو الخدمات للعميل أو للوفا المنتجاتتقع على عاتق المجموعة المسئولية الرئيسية لتقديم  -

 ،العميلالتي طلبها أو اشتراها المنتجات أو الخدمات 
 ، والعميل أو أثناء الشحن أو عند اإلرجاع طلبلدى المجموعة مخاطر مخزون قبل أو بعد  -
 المثال عن طريق توفير سلع أو خدمات إضافية.مباشر أو غير مباشر على سبيل بشكل  سواءللمجموعة الحرية في تحديد األسعار  -

 
 فى العقد المهم تمويلال مكونإعتبارات وجود       6-10-3

 
تتجاوز شروط الدفع أكثر من سنة واحدة من تاريخ تقديم الخدمات. عند تحديد الفائدة التي سيتم تطبيقها عندما عقد الفي  المهمالتمويل  مكونتقوم المجموعة بتحليل 

 .معدل الخصم المناسب للظروفعلى مبلغ المقابل المالى ، تستخدم المجموعة 
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 اإليرادات )يتبع(        6-10
 
 للعمالءجوهرية تحديد ما إذا كانت نقاط الوالء توفر حقوقاً        6-10-4

 
تمنح . قررت المجموعة أن نقاط الوالء والذي يلزم معالجته محاسبياً كالتزام أداء منفصلللعميل تمنح حقاً جوهرياً المجموعة بتقييم ما إذا كانت نقاط الوالء تقوم 

يحصل عليها العميل من خالل استخدام نقاط الوالء ال تعكس سأو الخدمات المجانية التي  المنتجاتإن دون الدخول في العقد. لن يحصل عليه العميل حقاً جوهرياً 
 . أو الخدمات المنتجاتالذي ليس لديه عالقة قائمة مع المجموعة مقابل تلك سعر البيع الفردي الذي قد يدفعه العميل 

 
 اإليجارات      6-11
 

سة خيار تمديد عقد عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة التي تخلق حافًزا اقتصاديًا للمستأجر لممار
 عقد اإليجار. منغير القابلة لإللغاء ة فترالاإليجار ، أو عدم ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار. تقوم المجموعة بمراجعة مدة عقد اإليجار إذا كان هناك تغيير في 

 
اإليجار. معدل اليمكن للمجموعة بسهولة تحديد سعر الفائدة المتضمن في عقد اإليجار، وبالتالي، فإنها تستخدم معدل االقتراض االضافي لقياس التزامات 

األموال الالزمة للحصول على أصل ذي  -ترة مماثلة وبضمان مماثل على مدى ف -االقتراض االضافي هو الفائدة التي سيكون على المجموعة دفعها لالقتراض 
 قيمة مماثلة ألصل حق اإلستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة.

 
الى عمل تقديرات  باإلضافة ،تقدر المجموعة معدل االقتراض االضافي باستخدام المدخالت التي يمكن مالحظتها )مثل معدالت الفائدة بالسوق( عندما تكون متاحة

 معينة خاصة بالمجموعة.
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 ممتلكات ومعدات  -7

  أراضي ومباني  
 شبكات ومعدات

 االتصاالت
 

أجهزة 

وبرامج 

 حاسب آلي

  أصول أُخرى 

 أعمال

رأسمالية 

 تحت التنفيذ

 اإلجمالي 

              التكلفة

 55,11٤,٦21  59,55٤  1,215,307  5,317,539  ٤7,0٦8,971  1,٤53,250  م2022يناير  1كما في 

 2,030,509  108,٦18  ٤٤,205  359,290  1,٤85,7٦5  32,٦31  إضافات

  -     )65(  ٦5   -      -      -     إعادة تصنيف / تحويالت

 )142,305(   -     (7,798)  )630(  )129,255(  )4,622(  استبعادات

 57,002,825  1٦8,107  1,251,779  5,٦7٦,199  ٤8,٤25,٤81  1,٤81,259  م2022ديسمبر  31كما في 
             

االستهالك وانخفاض القيمة 

      المتراكم

  

      

 3٤,73٤,509  -  1,025,595  ٤,203,3٤1  29,0٤3,551  ٤٦2,022  م2022يناير  1كما في 

 2,88٤,81٦  -  ٤3,٦97  309,929  2,٤7٤,٦58  5٦,532  المحمل للسنة

 )124,074(  -  )7,488(  )523(  )114,010(  )2,053(  استبعادات

 37,٤95,251  -  1,0٦1,80٤  ٤,512,7٤7  31,٤0٤,199  51٦,501  م2022ديسمبر  31كما في 
             

صافي القيمة الدفترية في 

 19,507,574  168,107  189,975  1,163,452  17,021,282  964,758  م2022ديسمبر  31

صافي القيمة الدفترية في 

 20,380,112  59,55٤  189,712  1,11٤,198  18,025,٤20  991,228  م2021ديسمبر  31

 

مليون لاير  1٦٤م: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 178الفنيين بمبلغ  تكاليف الموظفينم، قامت المجموعة برسملة 2022ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  -

 سعودي(.

 وسيارات.معدات مكتبية أثاث و، ةمستأجر اتتحسينات على عقارتشمل األصول األخرى  -

بمراجعة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية المقدرة للممتلكات والمعدات مما أدى إلى تغيير في التقديرات  م2022ديسمبر  31قامت المجموعة خالل السنة المنتهية فى  -

 .لم يكن جوهرياً تأثير هذه التغييرات على مصروف االستهالك الفعلي والمتوقع  علما بأن ،البنود لبعض 
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 غير ملموسة أصول  -8

  

تراخيص 

خدمات 

 االتصاالت

  شهرة 

حقوق استخدام 

 غير قابلة

 لإللغاء

 اإلجمالي  أُخرى 

            التكلفة

 1٦,٤33,103  97,٦89  1,282,199  1,٤٦٦,8٦5  13,58٦,350  م2022يناير  1كما في 

 62,661  9,٤83  53,178  -  -  إضافات

 1٦,٤95,7٦٤  107,172  1,335,377  1,٤٦٦,8٦5  13,58٦,350  م2022ديسمبر  31كما في 
           

            اإلطفاء المتراكم

 8,522,579  97,٦89  773,951  -  7,٦50,939  م2022يناير  1كما في 

 3٦5,52٦  172  7٦,295  -  289,059  المحمل للسنة

 8,888,105  97,8٦1  850,2٤٦  -  7,939,998  م2022ديسمبر  31كما في 
           

 7,607,659  9,311    485,131  1,466,865  5,646,352  م2022ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 

 7,910,52٤  -  508,2٤8  1,٤٦٦,8٦5  5,935,٤11  م2021ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 
 

 
 شهرة   8-1

 
شهرة بصورة منفصلة. تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس القيمة القابلة لالستخدام بإستخدام التدفقات النقدية القامت الشركة باختبار إنخفاض  -

 توقعات التدفقات النقدية على الموازنة المعتمدة.  المخصومة.تستند
 

 مليون  25,512م: 2021ديسمبر  31لاير سعودي ) مليون 2٦,083م البالغة 2022ديسمبر  31تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد كما في  -
سنوات. معدل الخصم  خمسالقيمة القابلة لالستخدام باستخدام توقعات التدفقات النقدية من الموازنة المالية التى تغطي فترة  لاير سعودي( استناداً إلى إحتساب

 باستخدام معدل سنوات تم تقديرها الخمس٪( والتدفقات النقدية بعد فترة 10م: 2021ديسمبر  31٪ )10قبل الضريبة المطبق على توقعات التدفقات النقدية هو 
لم يظهر ٪(. تم التوصل إلى أن القيمة الدفترية للشهرة لم تتجاوز القيمة القابلة لالستخدام. ونتيجة لهذا التحليل، 1,5م: 2021ديسمبر  31٪ )1,5نمو بنسبة 

 .نخفاض في قيمة الشهرةإ
 

 أكثر حساسية لإلفتراضات التالية:للشهرة إن إحتساب القيمة القابلة لالستخدام  -
 

 معدل الخصم (1

يمثل معدل الخصم تقييم السوق الحالي للمخاطر المحددة لكل وحدة توليد نقد. يعتمد إحتساب معدل الخصم على الظروف المحددة للمجموعة  •

تستند تكلفة  يأخذ في اإلعتبار كالً من الديون وحقوق المساهمين. الذىووقطاعاتها التشغيلية والمستمدة من المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال 

تكلفة حقوق المساهمين من العائد  وتستمد المحملة بفوائد والملزمة للمجموعة ويتم إدراج المخاطر الخاصة بالقطاعات قروضاللديون على ا

 ٪(.10م: 2021ديسمبر  31٪ )10المتوقع على االستثمار بواسطة مستثمري المجموعة. معدل الخصم قبل الضريبة المستخدم 

والذى (.في الوحدة المولدة للنقد ٪(2,1٪ )زيادة 12,1م: 2021ديسمبر  31٪( )2٪ )زيادة 12الخصم قبل الضرائب إلى  معدل رتفاع إفتراض إ •

 .من شأنه أن يؤدي إلى إنخفاض في القيمة
 

 القيمة النهائية معدل نمو (2
 
 .(٪1,5م: 2021ديسمبر  31)٪ 1,5هذا المعدل أن اليتجاوز معدل الخصم المستخدمة متوسط معدالت النمو طويل األجل للمجموعة. ويفترض  •

قيمة اإلدارة بأن التغير المتسارع في التكنولوجيا وإمكانية دخول منافسين جدد يمكن أن يكون لها تأثيراً كبيراً على إفتراضات معدل نمو ال تعتقد •

يمكن أن يؤدي إلى بديل معقول لمعدل النمو طويل األجل المقدر النهائية. ال يتوقع أن يكون لدخول منافسيين جدد تأثيراً سلبياً على التوقعات ولكن 

 لن يؤدي إلى إنخفاض في القيمة.فهذا م: صفر ٪( 2021ديسمبر  31انخفض معدل النمو طويل األجل إلى صفر ٪ )فتراض إوب٪. 1,5البالغ و
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 اإلجمالي  أراضي ومباني  شبكات ومعدات االتصاالت  

        التكلفة

 5,938,٦23  920,137  5,018,٤8٦  م2022يناير  1كما في 

 573,121  1٤,٤5٤  558,٦٦7  إضافات

 ٦,511,7٤٤  93٤,591  5,577,153  م2022ديسمبر  31كما في 
       

        االستهالك المتراكم

 3,208,532  52٦,589  2,٦81,9٤3  م2022يناير  1كما في 

 ٦00,208  111,501  ٤88,707  للسنةالمحمل 

 3,808,7٤0  ٦38,090  3,170,٦50  م2022ديسمبر  31كما في 
       

 2,703,004  296,501  2,406,503  م2022ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 

 2,730,091  393,5٤8  2,33٦,5٤3  م2021ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 

 

تتراوح  فق الفنية.اإليجار الرئيسية للمجموعة فيما يتعلق باألراضي والمباني المستخدمة في المحطات األساسية ومنافذ البيع والمكاتب والمستودعات والمراتتمثل عقود  -
هاية مدة عقد اإليجار األولية. بالنسبة لبعض سنوات وغالبًا ما تتضمن خياًرا لتجديد عقد اإليجار في ن 10عادة ما تكون لمدة وسنة  25إلى  سنة 2فترة عقد اإليجار بين 

 ٪ 5,37م هو عقود اإليجار، يُطلب من المجموعة إعادة المباني إلى الحالة التي كانت عليها وقت إبرام عقد إيجار. متوسط معدل الخصم المرجح المستخد
 .٪(5,٤2م: 2021ديسمبر  31)
 

 تثمار في مشروع مشتركإس  -10
 

، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في ٪25بنسبة تملك تبلغ )"المشروع المشترك"(  يةخدمات المعلوماتلفي شركة صحتي ل حصة ملكية تمتلك المجموعة
برامج الحاسب  ليوتشغ انةيإنشاء وص, والشبكات واألعمال ذات العالقة ليوتشغ انةيالمملكة العربية السعودية. تتمثل األنشطة الرئيسية للمشروع المشترك في إنشاء وص

أنظمة االتصاالت والمعدات وأنظمة الحاسب اآللي. يتم المحاسبة عن االستثمار في المشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية  عاتيومب ريوتصد رادياستواآللي 
ملكيتها وفقًا لخطاب الدعم الصادر إلى المشروع المشترك كأحد  نسبةحسب يقع على المجموعة التزام ضمني بتسجيل الخسائر اإلضافية المالية الموحدة. القوائم في هذه 

ونتج عن ذلك عكس الخسائر  م2020بإعادة اصدار القوائم المالية لعام  يةخدمات المعلوماتلشركة صحتي لقامت  ،م2022خالل عام  .م2021خالل عام  المساهمين
 .اإلضافية المعترف بها سابقا

 
 :ىعتبر جوهريال  ذىع المشترك الروفيما يلي معلومات للمش

 
ديسمبر  31  

 م2022
 م2021ديسمبر  31 

 (18,8٤8)  28,226 حصة المجموعة في صافي الربح
 -  96 اآلخر الشامل الدخلحصة المجموعة في 

 (18,8٤8)  28,322 حصة المجموعة في إجمالي الدخل الشامل
 -  9,474 القيمة الدفترية لحصة المجموعة
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 العقدتكاليف   -11

 

 تتكون تكاليف العقد مما يلى:

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 278,٦29  201,593 تكاليف الحصول على العقد
 219,21٦  206,290 تكاليف الوفاء بالعقد

 407,883  ٤97,8٤5 
    

 380,919  378,728 متداولة

 11٦,92٦  29,155 غير المتداولة

 407,883  ٤97,8٤5 

 

هي تلك التكاليف اإلضافية للعموالت و الحوافز التي يتم دفعها للموزعين و وكالء البيع و الموظفين مقابل الحصول على عقد مع  العقدتكاليف الحصول على  -

 .عالقةذو التكاليف يتم إطفاءها على أساس القسط الثابت على مدى فترة كل عقد  هذهالعمالء. 
 

تم اثباتها كأصل يهي تلك التكاليف التي يتم تكبدها والتي سوف تحقق موارد سيتم استخدامها للوفاء بالعقد ومن المتوقع استردادها. و بالتالي  العقدتكاليف الوفاء ب -

       .باستخدام نفس نمط نقل التزام األداء إلى العميل وفقا للعقد األساسي هذه التكاليف يتم اطفاءها. العقدتكاليف الوفاء ب

 العقدأرصدة   -12
 

 العقدأصول      12-1
 
 ونإلى المدينفي المقام األول بحقوق المجموعة في المقابل المادى لألعمال المنجزة ولكن لم تتم فوترتها حتى تاريخ التقرير. يتم تحويل أصول العقد  العقد أصولترتبط 

 عندما تصبح الحقوق غير مشروطة. يحدث هذا عادة عندما تصدر المجموعة فاتورة إلى العميل.
 

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 ٦20,901  937,244 أصول العقد
 )54,764(  (26,712) يطرح: مخصص اإلنخفاض فى قيمة أصول العقد

 910,532  5٦٦,137 
    

 ٤95,130  830,400 متداولة

 71,007  80,132 غير المتداولة

 910,532  5٦٦,137 

 

 خالل السنة: العقد أصولفيما يلي التغيرات الهامة في أرصدة 

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 (٤70,0٤5)  )566,436( تحويل من أصول العقد المعترف بها في بداية السنة
 55٦,508  882,779 الزيادة نتيجة للتغيير في مقياس التقدم

 316,343  8٦,٤٦3 

 

 :العقد أصولمخصص اإلنخفاض فى قيمة فيما يلي حركة 

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 (٤9,258)  )54,764( الرصيد فى بداية السنة
 (5,50٦)  28,052 الرد / )المحمل( خالل السنة

 (5٤,7٦٤)  (26,712) الرصيد فى نهاية السنة
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  العقد إلتزامات     12-2

 الوقت. في المقام األول بنقاط والء العمالء التي لم يتم إستخدامها والمبلغ المدفوع مقدًما من العمالء والذى يتم اإلعتراف به كإيراد بمرور العقد إلتزاماتتتعلق 
 
 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 737,٦13  694,956 متداولة
 21٦,5٦1  280,515 غير المتداولة

 975,471  95٤,17٤ 
 

 خالل السنة: العقد إلتزاماتفيما يلي التغيرات الهامة في أرصدة 

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 (870,229)  (741,840) اإليراد المعترف به والذي تم تضمينه في رصيد إلتزامات العقد في بداية السنة
 757,٤1٤  763,137 الزيادة بسبب النقد المستلم، باستثناء المبالغ المعترف بها كإيرادات خالل السنة

 21,297  (112,815) 

 

 أخرىأصول مالية و  -13
 

 أصول مالية     13-1
 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 38,٤13  9,575 اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل استثمارات في حقوق الملكية 
 17,8٤5  136,654 األدوات المالية المشتقة

 -  40,588 النقد المقيد
 -  84,860 أخرى

 271,677  5٦,258 
    

 17,8٤5  177,242 متداولة

 38,٤13  94,435 غير المتداولة

 271,677  5٦,258 
 

 أصول أخرى   13-2
 

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 39,99٤  46,055 مصاريف مدفوعة مقدماً 
 55,3٤8  13,280 دفعات مقدمة لموردين تجاريين

 32,329  21,377 دفعات رأسمالية
 200,201  222,045 أخرى

 302,757  327,872 
    

 295,5٤3  281,380 متداولة

 32,329  21,377 غير المتداولة

 302,757  327,872 
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 مخزون  -14
  

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31

 1٦8,027  167,092 أجهزة الهاتف والمعدات 
 8,952  13,919 شرائح اتصال

 557  844 بطاقات مدفوعة مسبقاً وإعادة شحن

 181,855  177,53٦ 

 )69,808(  (72,808) يطرح: مخصص تقادم مخزون

 109,047  107,728 

 فيما يلي حركة مخصص تقادم المخزون:

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 (150,٤13)  )69,808( الرصيد فى بداية السنة
 77,859  (11,175) الرد خالل السنة)المحمل( / 

 2,7٤٦  8,175 شطب خالل السنة

 )69,808(  (72,808) الرصيد فى نهاية السنة
 

 

 مدينون  -15

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 ٦,310,8٦٦  6,785,886 مدينون
 )1,717,517(  (1,857,223) يطرح: مخصص اإلنخفاض فى قيمة المدينون

 4,928,663  ٤,593,3٤9 

 

 :المدينون بأعمار تحليل يلي فيما

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 المبلغ 

 االجمالي

 مخصص

 االنخفاض في

 القيمة

 نسبة الخسارة

 االئتمانية

 المتوقعة

 المبلغ 

 االجمالي

 مخصص

 االنخفاض في

 القيمة

 نسبة الخسارة

 االئتمانية

 المتوقعة

 ٪3,9 (27,9٦٤) 717,2٤9  ٪6,4 (58,413) 905,686 غير متأخرة السداد

        :متأخرة السداد

 ٪٦,0 (25,782) ٤29,722  ٪3,6 (16,848) 466,454 يوم 30ــ  1

 ٪11,9 (٦8,9٦0) 581,٤85  ٪5,1 (32,255) 631,398 يوم 90ــ  31

 ٪22,3 (113,09٦) 507,570  ٪23,3 (129,856) 557,504 يوم 180ــ  91

 ٪23,3 (2٤٤,91٤) 1,051,٤٤٦  ٪22,7 (223,583) 984,596 يوم 3٦0ــ  180

 ٪٤0,9 (1,23٦,801) 3,023,39٤  ٪43,1 (1,396,268) 3,240,248 يوم 3٦0أكثر من 

 6,785,886 (1,857,223) 27,4٪  ٦,310,8٦٦ (1,717,517) 27,2٪ 

 

 :المدينونمخصص اإلنخفاض فى فيما يلي حركة 

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 (1,580,٤58)  )1,717,517( الرصيد فى بداية السنة
 )137,059(  (139,706) المحمل خالل السنة

 )1,717,517(  (1,857,223) الرصيد فى نهاية السنة

  



 شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(

 المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم 

 م2220 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 ذلك( خالف)جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر 
 

37 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة     16-1
 

 المجموعة األطراف ذات العالقة التالية: لدى

 الطرف ذو العالقة
 

 العالقة

 شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت )ش.م.ع(
 

 مساهم مؤسس

 غرفة اإلمارات لمقاصة البيانات
 

 مساهم مؤسسلزميلة 

 )ش.م.م( اتصاالت مصر
 

 لمساهم مؤسستابعة  -زميلة 

 اتصاالت أفغانستان
 

 لمساهم مؤسستابعة  -زميلة 

 ماروك تليكوم((اتصاالت المغرب اس ايه 
 

 لمساهم مؤسستابعة  -زميلة 

 شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة
 

 لمساهم مؤسستابعة  -زميلة 

 االمارات للكيبل التلفزيوني والوسائل المتعددة )ش.ذ.م.م(
 

 لمساهم مؤسستابعة  -زميلة 

 شركة صحتي للخدمات المعلوماتية
 

 مشروع مشترك

 
 تعاملت المجموعة مع األطراف ذات العالقة في سياق النشاط المعتاد. فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة:

 م2021ديسمبر  31  م2022 ديسمبر 31 

    خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة
 ٤1,5٤2  82,319 مساهم مؤسس
 2,271  4,601 شركات زميلة

    خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة
 228,372  228,354 مساهم مؤسس
 119,2٦3  120,374 شركات زميلة
    رسوم إدارية

 120,838  (92,713) مساهم مؤسس
    خدمات اتصاالت أخرى

 ٤,29٤  10,142 شركات زميلة
 

س الشروط تتكون الخدمات المقدمة لألطراف ذات العالقة من تقديم خدمات اإلتصاالت وخدمات الربط البيني وخدمات التجوال من قبل المجموعة على أسا

موعة استناداً على التجارية العادية. تتكون الخدمات المستلمة من األطراف ذات العالقة من خدمات االتصاالت وخدمات الربط البيني وخدمات التجوال للمج

 التي انتهت فيو ذات العالقة مع شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت )ش.م.ع( ةالشروط التجارية العادية. يتم إحتساب أتعاب اإلدارة بناًء على اإلتفاقي

 للخدمات والدعم التقني.عدم إبرام اتفاقية جديدة الى  )ش.م.ع( مجموعة اإلمارات لالتصاالت وقد توصلت الشركة مع م2021ديسمبر  31

 
 

 مزايا وتعويضات اإلدارة العليا

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 90,0٤9  105,967 قصيرة األجل -مزايا وتعويضات 
 3,901  3,964 ترك العمل -مزايا وتعويضات 

 93,950  109,931 إجمالي مزايا وتعويضات اإلدارة العليا
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 أطراف ذات عالقة )يتبع(معامالت وأرصدة مع   -16

 
 أرصدة أطراف ذات عالقة      16-2

 
 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

    المستحق من أطراف ذوي عالقة
 108,895  135,440 مساهم مؤسس
 3,7٦8  3,554 شركات زميلة 

 30,٦٦٦  30,666 مشروع مشترك

 169,660  1٤3,329 

    المستحق إلي أطراف ذوي عالقة
 2٤3,٦75  129,454 مساهم مؤسس
 37,888  31,673 شركات زميلة 

 161,127  281,5٦3   
 قصيرة األجل اتمرابح  -17

 
معدل ربح سنوي يبلغ متوسط مع العديد من البنوك بوأقل من عام ثالثة أشهر تزيد عن المجموعة باستثمار جزء من النقد الفائض، في مرابحات مدة استحقاقها  تقوم

 في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.االيرادات التمويلية ضمن  المرابحاتهذه عوائد . يتم إدراج ٪(0.٤٦م: 2021ديسمبر٪31 )1.95
 

 النقد وما في حكمه  -18

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 ٤1٦  714 نقدية بالصندوق

 ٤70,2٤7  396,761 نقد لدى البنوك

 580,000  430,250 قصيرة األجل * اتمرابح

 827,725  1,050,٦٦3 
 

 ٪ 0.22معدل ربح سنوي يبلغ متوسط بمدة استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل مع العديد من البنوك قامت المجموعة باستثمار جزء من النقد الفائض، في مرابحات  *

 في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.االيرادات التمويلية هذه المرابحات ضمن عوائد يتم إدراج  ٪(.0.03م: 2021ديسمبر  31)
 

 احتياطي نظامي  -19
 

٪ من 30الربح السنوي حتى يبلغ هذا االحتياطي صافي ٪ من 10شياً مع النظام األساسي للشركة، تقوم الشركة بنهاية السنة المالية بتكوين احتياطي نظامي بنسبة اتم

 إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.علما برأس المال. 
 

 أخرى اتاحتياطي  -20

ترجمة  إحتياطي 
 عمالت أجنبية

 إحتياطي 
 تحوط

 إحتياطي 
 القيمة العادلة

  اإلجمالى 

 (36,988)  31,481  (55,892)  (12,577) م2022يناير  1كما في 

 (5,354)  -  -  (5,354) فروق ترجمة عمالت من عمليات أجنبية

 153,462  -  153,462  - القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية التغير فى

 7,744  -  7,744  - تحوط التدفقات النقدية المحول إلى الربح أو الخسارة

 )28,789(  )28,789(  -  - التغير في القيمة العادلة لإلستثمار في حقوق الملكية

 90,075  2,692  105,314  (17,931) م2022ديسمبر  31كما في 

        
 (109,٤58)  3٦5  (97,835)  (11,988) م2021يناير  1كما في 

 (589)  -  -  (589) فروق ترجمة عمالت من عمليات أجنبية

 7,122  -  7,122  - التغير فى القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية

 3٤,821  -  3٤,821  - تحوط التدفقات النقدية المحول إلى الربح أو الخسارة

 31,11٦  31,11٦  -  - التغير في القيمة العادلة لإلستثمار في حقوق الملكية

 (3٦,988)  31,٤81  (55,892)  (12,577) م2021ديسمبر  31كما في 
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 قروض  -21
 

 التي حصلت عليها الشركة: قروضبالفيما يلي قائمة 

 

 

قيمة  العملة التاريخ القروضالغرض من  قروضالطبيعة  جهة اإلقراض
 التمويل

قيمة 
 المستخدم

 معلومات المدة معدل الربح
 إضافية

 م2022ديسمبر  31
 )مليون لاير سعودى(

 م2021ديسمبر  31
 )مليون لاير سعودى(

 غير المتداول متداول غير المتداول متداول

-تمويل مشترك 
 بنوك محلية 

إتفاقية إعادة تمويل 
طويلة األجل متوافقة 

مع أحكام الشريعة 
 االسالمية

 لألغراضتمويل مشترك 
 شركة لل العامة

ريـال  م2019الربع الرابع من 
 سعودي

7,٦19 
 مليون 
ريـال 

 سعودي

7,٦19 
 مليون 
ريـال 

 سعودي

معدل 
مرابحة قائم 

على 
السيبور 

مضافاً إليه 
 هامش ربح

فترة سداد  سنوات 7
 7مدتها 
  سنوات

أقساط نصف ب
 سنوية

752 5,688 562 6,441 

وكالة ائتمان 
التصدير 
 الفنلندية

(Finnvera)  

طويل األجل تمويل 
متوافق مع أحكام 
 الشريعة االسالمية

الحصول على معدات 
 الشبكة 

م 2013الربع الثالث من 
م 201٤و الربع األول من 
و الربع الرابع من 

 م2018

دوالر 
 أمريكي

720 
مليون 
دوالر 

أمريكي 
(2,700 

مليون 
ريـال 

 سعودي(

720 
مليون 
دوالر 

أمريكي 
(2,700 

مليون 
ريـال 

 سعودي(

معدل 
ثابت 
 سنوياً 

فترة استخدام  سنوات 10
سنة  1.5مدتها 

وفترة سداد مدتها 
 سنوات 8.5

أقساط نصف ب
 سنوية

265 314 326 579 

ووكالة ائتمان 
التصدير 
 السويدية
(EKN) 

تمويل طويل األجل 
متوافق مع أحكام 
 الشريعة االسالمية

الحصول على معدات 
 الشبكة 

م 2013الربع الثالث من 
م 201٤من  والربع األول

 م2018والربع الرابع من 

دوالر 
 أمريكي

٦52 
 مليون

دوالر 
  أمريكي

(2,444 
 مليون
 ريـال

 (سعودي

٦29 
 مليون

دوالر 
  أمريكي

(2,358 
 مليون
 ريـال

 (سعودي

معدل 
ثابت 
 سنوياً 

فترة استخدام  سنوات 10
سنة  1.5مدتها 

وفترة سداد مدتها 
 سنوات 8.5

أقساط نصف ب
 سنوية

190 334 281 524 

وكالة ائتمان 
التصدير الكندية 

(EDC) 

تمويل طويل األجل 
متوافق مع أحكام 
 الشريعة االسالمية

شراء أجهزة ومعدات 
 اتصاالت

دوالر  م201٤الربع الثاني من 
 أمريكي

122 
 مليون
 دوالر

 أمريكي
(458 
 مليون
 ريـال

 (سعودي

101 
 مليون
 دوالر

 أمريكي
(377 
 مليون
 ريـال

 (سعودي

معدل 
ثابت 
 سنوياً 

10.5 
 سنوات

فترة استخدام 
سنة  2مدتها 

وفترة سداد مدتها 
 سنوات 8.5

أقساط نصف ب
 سنوية

41 41 41 82 

تمويل طويل األجل  مصرف اإلنماء
متوافق مع أحكام 
 الشريعة االسالمية

ريـال  م2019الربع الرابع من  تمويل النفقات الرأسمالية
 سعودي

3,000 
 مليون 
ريـال 

 سعودي

2,000 
 مليون 
ريـال 

  سعودي 

معدل 
مرابحة قائم 

على 
السيبور 

مضافاً إليه 
 هامش ربح

فترة سداد مدتها  سنوات  10
 سنوات  10

أقساط نصف ب
مع فترة  سنوية
 سنوات 3سماح 

65 1,933 - 1,998 

 9,٦2٤ 1,210 8,310 1,313 اإلجمالى 
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 :قروضالاستحقاق  -

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 1,210,518  1,313,399 أقل من سنة واحدة
 8,180,357  7,305,510 بين سنة وخمس سنوات
 1,٤٤3,٤83  1,004,931 أكثر من خمس سنوات

 

 إلى التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التمويل: لتزاماتتسوية حركة اإلفيما يلي  -

 

 م2022ديسمبر  31 

عقود  إلتزامات قروض 
 اإليجار

 اإلجمالى

 13,954,749 3,120,391 10,834,358 م2022يناير  1الرصيد كما فى 
    األنشطة التمويليةالتغير فى 

 )1,259,886( - )1,259,886( قروضمدفوعات عن 
 (600,756) (600,756) - مدفوعات إلتزامات عقود اإليجار

 (1,860,642) (600,756) )1,259,886( إجمالى التغير فى األنشطة التمويلية

    تغيرات أخرى
 582,857 131,665 451,192 تمويلية تكاليف
 )358,439( - )358,439( تمويلية مدفوعة تكاليف

 )43,385( - )43,385( حركة المصروفات التمويلية المستحقة
 569,734 569,734 - إضافات إيجار، بالصافى 

 750,767 701,399 49,368 إجمالى التغيرات األخرى

 12,844,874 3,221,034 9,623,840 م2022ديسمبر  31الرصيد كما فى 

 

 م2021ديسمبر  31 

إلتزامات عقود  قروض 
 اإليجار

 اإلجمالى

    

 1٤,088,581 2,٦0٤,7٦٦ 11,٤83,815 م2021يناير  1الرصيد كما فى 
    األنشطة التمويليةالتغير فى 

 700,000 - 700,000 قروضمتحصالت من 
 (1,403,750) - (1,403,750) قروضمدفوعات عن 

 (٦10,8٦٤) (٦10,8٦٤) - اإليجارعقود مدفوعات إلتزامات 

 (1,31٤,٦1٤) (٦10,8٦٤) (703,750) إجمالى التغير فى األنشطة التمويلية

    تغيرات أخرى
 ٤83,577 133,٤93 350,08٤ تمويلية تكاليف

 (3,444) - (3,444) تحوط التدفقات النقدية المحول إلى الربح أو الخسارة
 (299,514) - (299,514) تمويلية مدفوعة تكاليف

 7,1٦7 - 7,1٦7 حركة المصروفات التمويلية المستحقة
 992,99٦ 992,99٦ - إيجار، بالصافى عقود إضافات 

 1,180,782 1,12٦,٤89 5٤,293 إجمالى التغيرات األخرى

 13,95٤,7٤9 3,120,391 10,83٤,358 م2021ديسمبر  31الرصيد كما فى 
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 مخصص مكافأة نهاية الخدمة  -22
 

الخدمة طبقا لقانون العمل والعمال السعودى. وتستند هذه المكافآت إلى رواتب وبدالت الموظفين النهائية نتهاء إلدى المجموعة خطة مكافآت محددة بعد 

 وسنوات خدمتهم المتراكمة، كما هو منصوص عليه في قوانين المملكة العربية السعودية.
  
  

 كما يلي: صافي المصاريف المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
 

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 ٤9,83٤  57,890 تكلفة الخدمات
 12,3٦٦  13,643 تكلفة الفائدة

 71,533  ٦2,200 
 
 

 كما يلي: المدرج في قائمة المركز المالي الموحدة حركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 ٤8٤,7٦0  513,053 الرصيد فى بداية السنة
 ٦2,200  71,533 المصاريف المدرجة فى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

 7,992  )32,690( إكتوارية مدرجة فى قائمة الدخل الشامل الموحدة خسائر /)أرباح( 
 (41,899)  )50,094( / تسويات المكافآت المدفوعة

 513,053  501,802 الرصيد فى نهاية السنة

 

 
 المستخدمة في تحديد مخصص مكافأة نهاية الخدمة:)متوسط مرجح( فيما يلي االفتراضات الهامة 

 
 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 ٪2.03  ٪4.61 ُمعدَّل الخصم
 ٪0.8٦  ٪2.59 ُمعدَّل زيادة الرواتب

 ٪0  ٪0 ُمعدَّل الوفيات
 ٪12.73  ٪10.90 ُمعدَّل االنسحاب

 
 

أن يؤثر على مخصص مكافأة نهاية الخدمة يمكن التغيير المحتمل المعقول فى أحد االفتراضات االكتوارية ذات الصلة مع ثبات االفتراضات األخرى إن 

 بالمبالغ التالية:
 

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 ٪( 1نقص )  ٪( 1زيادة )  ٪( 1نقص )  ٪( 1)زيادة  

 55,8٤٦  (٤٦,878)  65,618  )47,057( معدل الخصم 
 (50,553)  58,010  )50,403(  68,644 ُمعدَّل الزيادة السنوية للرواتب 

 
 

فتراضات بمعزل تحليل الحساسية أعاله قد ال يكون ممثال للتغير الفعلي في مخصص مكافأة نهاية الخدمة حيث أنه من غير المرجح أن تحدث التغيرات في اإل

 . عن بعضها البعض
 
 سنة(. 12.31: م2021سنة ) 11,23خطة المكافآت المحددة مدة متوسط المرجح لالبلغ  م2022ديسمبر  31كما فى 
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٤2 

 زالة األصولإمخصص   -23

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 170,11٦  181,119 الرصيد فى بداية السنة 

 ٤,59٤  3,434 إضافات خالل السنة

 8,9٦7  8,298 تخفيض الخصم

 (2,558)  )2,308( المستخدم خالل السنة

 181,119  190,543 الرصيد فى نهاية السنة
 
 

 مالية وأخرى إلتزامات  -24

 
 مالية إلتزامات  24-1
 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 223,653      195,746 تراخيص الطيف الترددي
 ٤5,8٤1  - األدوات المالية المشتقة

 -  63,739 أخرى

 259,485  2٦9,٤9٤ 

 ٤5,8٤1  63,739 متداولة

 223,653      195,746 غير المتداولة

 259,485  2٦9,٤9٤ 

 

 أخرى إلتزامات  24-2
 
 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 103,1٤2  83,910 منح حكومية *
 50,000  - برنامج حوافز الموظفين طويلة األجل

 98,371  8,730 أخرى

 92,640  251,513 

 117,٦02  27,961 متداولة

 133,911  64,679 غير المتداولة

 92,640  251,513 

بموجب إتفاقية خدمات صندوق الخدمة الشاملة وكانت هذه المنح مشروطة  هيئة اإلتصاالت والفضاء والتقنيةمن  المنححصلت المجموعة على بعض *

 بهذه المبالغ مبدئيا كإيرادات مؤجلة ويتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي للشبكة. بتنفيذ خدمات الشبكة في مواقع الخدمة اإللزامية وقد تم اإلعتراف
 

 دائنون  -25

 م2021ديسمبر 31  م2022ديسمبر  31 

 2,7٤8,٤2٤  2,993,904 دائنون تجاريون

 1,858,021  1,537,834 دائنون نفقات رأسمالية

 4,531,738  ٤,٦0٦,٤٤5 

 

 مصروفات مستحقة  -26

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 1,239,970  1,261,252 مصاريف اتصاالت مستحقة
 ٤93,339  519,226 مصاريف خدمات وصيانة مستحقة

 235,108  328,486 مصاريف بيع وتسويق مستحقة
 593,0٤7  764,347 أخرى

 2,873,311  2,5٦1,٤٦٤ 
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٤3 

 مخصصات  -27

بتجنيب مخصصات قانونية وتنظيمية وأخرى اخذاً باالعتبار التقييم القانوني لكل حالة على حدة ما أمكن ذلك.  ةاالعتيادي أنشطتهاتقوم المجموعة خالل 

 وفيما يلي حركة تلك المخصصات:
 
 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 ٤01,٤57  466,883 الرصيد فى بداية السنة

 235,510  430,927 سنةخالل الالمحمل 

 (170,08٤)  )70,743( تسويات خالل السنةالمسدد / 

 466,883  827,067 الرصيد فى نهاية السنة

 دخلالوضريبة  زكاةال  -28
 

 م1202ديسمبر  31  م2202ديسمبر  31 

 108,839  150,443 زكاةال

 18,366  2,119 دخلالضريبة 

 152,562  127,205 

 زكاةال 28-1

 .وفقاً لقواعد وأسس الزكاة في المملكة العربية السعوديةووعاء الزكوي المستحقة وفقا للتقوم المجموعة باحتساب وتسجيل الزكاة 
 

 حساب الوعاء الزكوي 28-1-1
 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 1,317,٦0٦  2,251,781 صافي الربح المعدل للسنة
 1٤,1٦9,٦85  14,578,734 حقوق المساهمين كما في بداية السنة

 2,875,35٦  3,034,304 المخصصات كما في بداية السنة
 10,83٤,358  9,623,840 قروض

 ٤,91٤,907  5,046,363 إضافات أخرى
 (28,290,٦3٦)  )27,115,233( ممتلكات ومعدات وأصول غير ملموسة

 (2,7٦2,٤20)  (2,724,381) استقتطاعات أخرى

 3,058,85٦  4,695,408  إجمالي الوعاء الزكوي
 

 مخصص الزكاة 28-1-2
 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 73,٦18  108,839 الرصيد فى بداية السنة
 77,78٤  119,283 المحمل خالل السنة
 (٤2,5٦3)  (77,679) المسدد خالل السنة

 108,839  150,443 الرصيد فى نهاية السنة
 

والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية. حيث تقوم المجموعة بتقديم إقراراتها الزكوية تخضع المجموعة للزكاة حسب تعليمات هيئة الزكاة 

م وما بعدها، بحيث يتضمن اإلقرار الشركة وشركاتها التابعة وذلك لكون المجموعة 2009ديسمبر  31بشكل موحد ابتداًء من السنة المالية المنتهية في 

، 2021ارتها من قبل الشركة. قدمت المجموعة اقراراتها الزكوية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لألعوام حتى عام ذمة مالية واحدة مملوكة ويتم إد

 . م2013م و2012وكذلك عامي  م2009وقامت بسداد الزكاة المستحقة. أنهت المجموعة وضعها الزكوي للسنوات حتى عام 

م نتيجة لتعديالت القوائم 201٤م و2013، قامت المجموعة بتقديم اقراراتها الزكوية المعدلة لعامي م201٦ديسمبر  31المنتهية في المالية وخالل السنة 

 المالية الموحدة لألعوام المذكورة. 

م بقيمة 2018م إلى 201٤م والسنوات من 2011م و2010استلمت المجموعة الربوط الخاصة بالزكاة والتي أظهرت مستحقات زكوية إضافية للسنوات 
م استلمت المجموعة قرار 2022مليون لاير سعودي والتي اعترضت عليها المجموعة أمام اللجان االبتدائية واالستئنافية.خالل الربع الرابع من عام  157

ن الربوط م، كما استلمت كذلك قرار صادر بقبول بعض البنود المعترض عليها بشأ2011وم 2010ابتدائي صادر لصالحها بشأن الربوط الزكوية للسنوت 
البنود التي  ىعل باإلستئنافم من قبل لجنة الفصل في المخالفات والنزاعات الضريبية االبتدائية وقامت المجموعة 2018الى  م201٤الزكوية للسنوات من 

وعة بأن هذه االحكام لن يترتب عنها أي تعتقد المجم أمام اللجنة االستئنافية للمخالفات والنزاعات الضريبية واليزال االستئناف تحت الدراسة.لم يتم قبولها 
  .مخصصات إضافية

 دخلال ضريبة 28-2

 م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في  - وفقاً لألنظمة الضريبية السائدة في بلدانها -روف ضريبة الدخل المستحقة على الشركات التابعة للمجموعة صبلغ م
 لاير سعودي مليون  2مبلغ  م2022مليون لاير سعودي(. وبلغت ضريبة الدخل المدفوعة خالل عام  1,٦: م2021)لاير سعودي مليون  2,5مبلغ 

 مليون لاير سعودي(. 1,٦: م2021)
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  المالية لتزاماتواإل صولاأل  -29

 المالية صولاأل  29-1
 م2021ديسمبر  31  م2022 ديسمبر 31 

    :المالية بالقيمة العادلة صولاأل
 38,٤13  9,575 *بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرأصول مالية 

 17,8٤5  136,654 األدوات المالية المشتقة**

 5٦,258  146,229 إجمالي األصول المالية بالقيمة العادلة

    
    :المالية بالتكلفة المطفأة صولاأل

 ٤,593,3٤9  4,928,663 مدينون
 1٤3,329  169,660 أطراف ذوي عالقةمستحق من ال

 1,000,000  2,013,500 مرابحات قصيرة األجل
 1,050,٦٦3  827,725 النقد ومافي حكمه

 -  40,588 النقد المقيد
 -  93,729 أصول مالية أخرى

 ٦,787,3٤1  8,073,865 إجمالي األصول المالية بالتكلفة المطفأة

 ٦,8٤3,599  8,220,094 إجمالي األصول المالية

    
 ٦,805,18٦  8,125,659 متداولة

 38,٤13  94,435 غير المتداولة

 ٦,8٤3,599  8,220,094 إجمالي األصول المالية

 

 المالية لتزاماتاإل  29-2
 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

    :بالقيمة العادلةمالية  إلتزامات
 ٤5,8٤1  - األدوات المالية المشتقة**

 ٤5,8٤1  - المالية بالقيمة العادلةاإللتزامات إجمالي 
 

   
    :مالية بالتكلفة المطفأة إلتزامات
 10,83٤,358  9,623,840  قروض

 3,120,391  3,221,034 إلتزامات عقود اإليجار
 ٤,٦0٦,٤٤5  4,531,738 دائنون

 281,5٦3  161,127 المستحق إلي أطراف ذوي عالقة
 223,653  259,485 إلتزامات مالية أخرى

 19,066,410  17,797,224 إجمالي اإللتزامات المالية بالتكلفة المطفأة

 19,112,251  17,797,224 إجمالي اإللتزامات المالية
 

   
 7,071,872  7,079,662 متداولة

 12,040,379  10,717,562 غير المتداولة

 19,112,251  17,797,224  إجمالي اإللتزامات المالية
 
 سهم الغير مدرجة تم تصنيفها على أنها مستوى ثالث.إن القيمة العادلة لهذه األ *

 تم تصنيفها على أنها مستوى ثانى.إن القيمة العادلة لهذه األدوات المالية المشتقة  **
 

 جوهريا عن قيمتها الدفترية.المالية المقاسة بالتکلفة المطفأة ال تختلف  لتزاماتواإل صولالعادلة لأل ةإن القيم
 

تم تخصيصها كأدوات تحوط للتدفقات النقدية  مليون لاير سعودى 2,9٤8بقيمة إسمية قدرها مشتقات مالية عقود   م2022ديسمبر  31كما فى لدى المجموعة 
  .والتي تصنف في المستوى الثانى السوق فيالسائدة تخضع لتقلبات األسعار والتى لتغطية تقلبات التدفقات النقدية الناشئة عن معدالت الربح 

 
ضمن أساليب التقييم يتم تقييم هذه المشتقات باستخدام نماذج تقييم معترف بها على نطاق واسع. تعتمد المجموعة على الطرف المقابل لتقييم هذه المشتقات. تت

تخدام احتسابات القيمة الحالية وتقييمات السوق المتوسطة. وحيثما ينطبق ذلك، فإن المطبقة من قبل األطراف المقابلة استخدام نماذج األسعار القياسية اآلجلة باس
لسوق بما في ذلك منحنيات هذه النماذج تتوقع التدفقات النقدية المستقبلية وتخصم المبالغ المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام مدخالت قابلة للمالحظة في ا

 سعار صرف العمالت األجنبية واألسعار اآلجلة والفورية.معدالت الربح ونطاق االئتمان وأ
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 األصول واإللتزامات المالية )يتبع(    -29

 
 إدارة المخاطر  29-3

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من خالل استخدامها لألدوات المالية: 
 
 مخاطر االئتمان  -

 مخاطر السيولة  -

 مخاطر السوق  -
 

اإلدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوط ضد المخاطر المالية عندما تتم إدارة المخاطر من قبل 

 يكون مالئما من خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للمجموعة.
 
 مخاطر االئتمان 29-3-1

 
ه التعاقدية. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي من النقد وما فى حكمه ، إلتزاماتلى الوفاء بإن مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة الطرف المقابل ع

 .واألدوات المالية المشتقة مرابحات قصيرة األجلومن أطراف ذوي عالقة الذمم المدينة ،المستحق 
 

 المالية الحد األقصی لمخاطر االئتمان. صولتمثل القيمة الدفترية لأل
 

 مرابحات قصيرة األجلالنقد وما فى حكمه و

لدى بنوك ذوي تصنيف ائتماني مرتفع. تقوم المجموعة بتحديث تدفقاتها النقدية بشكل منتظم وعندما يكون  مرابحات قصيرة األجليتم إيداع النقد وما فى حكمه و
 ذات سمعة طيبة. ذلك مناسباً يضاف أي فائض نقدي ضمن االستثمارات قصيرة األجل مع مؤسسات مالية

 
  مدينون

د معهم/ قبول طلبات قامت المجموعة بوضع سياسة ائتمان بموجبها يتم إجراء تقييم لالئتمان بهدف التحقق من المالءة المالية لجميع العمالء قبل توقيع العقو
 الشراء منهم.

 
 المدينة، الذمم قيمة في ضالنخفاا بالحتسا طلمبسا لنهجا عةولمجما قبطت. مخصص اإلنخفاض فى قيمة الذمم المدينةتظهر الذمم المدينة بالصافي بعد خصم 

المالية باستخدام معدل تدفق  صولاأل هذه على قعةولمتا نالئتماا رخسائ تقدير يتم. المتوقعة اإلئتمانية للخسائر العمر مدى أساس على اإلنخفاض إثبات يتم ودائما
للمجموعة ، مع تعديلها للعوامل الخاصة بالمدينين ، والظروف االقتصادية العامة وتقييم كل من االتجاه الحالي يعتمد على تجربة خسارة االئتمان التاريخية 

تعطي عمليات االئتمان والتحصيل مؤشرات دورية  وكذلك التوقعات للظروف في تاريخ إعداد التقرير ، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود حيثما كان ذلك مناسبًا.
 ر األصول المالية.عن أعما

 
نه في الوقت نفسه، لدى علما بأ ،٪(25: م2021ديسمبر  31م )2022ديسمبر  31كما في  المدينون٪ من إجمالي 3٤لدى المجموعة عميالن رئيسيان يمثالن 

 .٪(90م: 2021ديسمبر  31)للمجموعة دينة الم تهممن أرصد ٪83ما نسبته تقريبا على المجموعة تغطي  دائنةهؤالء العمالء أرصدة 
 .ال يوجد لبقية األرصدة تركيز هام لمخاطر االئتمان حيث يتم توزيع باقي المخاطر على عدد كبير من العمالء

  
 

  مخاطر السيولة 29-3-2
المالية التي يتم تسويتها من خالل تسليم نقد أو أصل  لتزاماتالمرتبطة باإل لتزاماتالمجموعة صعوبات في الوفاء باإلمواجهة إن مخاطر السيولة هي مخاطر 

ها عند استحقاقها دون تكبد خسائر غير مقبولة إلتزاماتمالي آخر.إن منهج المجموعة في إدارة السيولة هو التأكد قدر المستطاع من توفر السيولة الكافية للوفاء ب

 أو المخاطرة بسمعة المجموعة. 
 

الحالية والمستقبلية  لتزاماتمستمر بمراقبة مخاطر السيولة عن طريق إجراء مراجعة منتظمة عن توفر السيولة الكافية، اإلتقوم اإلدارة عن كثب وبشكل 

ها اماتإلتزها المالية وأصولوالنفقات التشغيلية والرأسمالية. إضافة إلى ذلك، تراقب المجموعة التدفقات النقدية الفعلية وتسعى الى مطابقة تواريخ استحقاقها مع 

 المالية.

 تتعلق باتفاقيات التمويل. إلتزاماتها القانونية بما في ذلك أي إلتزاماتتزام بلتسعى المجموعة باستمرار إلى اإل
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 ذلك( خالف)جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر 
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 المالية )يتبع( لتزاماتواإل صولاأل  -29

 
 )يتبع( مخاطر السيولة 29-3-2

 

 المالية في تاريخ التقرير بناء على التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة: لتزاماتفيما يلي تواريخ استحقاق اإل
 

 5من سنة إلى   أقل من سنة 
 سنوات

 5أكثر من  
 سنوات

التدفقات  إجمالى 
 النقدية التعاقدية

 القيمة الدفترية 

          م2022ديسمبر  31كما فى 
 9,623,840  11,457,361  1,110,105  8,410,079  1,937,177  قروض

 3,221,034  3,579,365  896,222  1,558,163  1,124,980 إلتزامات عقود اإليجار

 4,531,738  4,531,738  -  -  4,531,738 دائنون

 161,127  161,127  -  -  161,127 المستحق إلي أطراف ذوي عالقة

 259,485  295,076  75,983  155,354  63,739 إلتزامات مالية

 7,818,761  10,123,596  2,082,310  20,024,667  17,797,224 

          م2021ديسمبر  31كما فى 
 10,83٤,358  12,٤35,990  1,592,٤80  9,289,8٤٦  1,553,٦٦٤ قروض

 3,120,391  3,٤78,981  81٤,٤02  1,٦20,227  1,0٤٤,352 عقود اإليجار إلتزامات

 ٤,٦0٦,٤٤5  ٤,٦0٦,٤٤5  -  -  ٤,٦0٦,٤٤5 دائنون

 281,5٦3  281,5٦3  -  -  281,5٦3 المستحق إلي أطراف ذوي عالقة

 223,٦53  270,17٦  11٤,822  155,35٤  - مالية إلتزامات

 ٤5,8٤1  ٤5,8٤1  -  -  ٤5,8٤1 مشتقات مالية

 7,531,8٦5  11,0٦5,٤27  2,521,70٤  21,118,99٦  19,112,251 

 
  مخاطر السوق  29-3-3

أو قيمة  إن مخاطر السوق هي أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الربح وأسعار األسهم على دخل المجموعة 
 بولة، مع تحسين العائد.مقتنياتها من األدوات المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مق

 
 مخاطر العملة 29-3-3-1

هي بالريـال  إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن معظم معامالت المجموعة
 اللاير السعودي مربوط بالدوالر األمريكي. السعودي والدوالر األمريكي.

 
وردود فعل السوق ال تعتقد اإلدارة أنه من الضروري التغطية ,تقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسعار العمالت عن كثب وبشكل مستمر. وبناًء على خبرتها 

 ضد مخاطر العمالت األجنبية حيث أن معظم مخاطر العمالت األجنبية محدودة نسبيا فى المدى المتوسط.
 

  الربح مخاطر معدالت 29-3-3-2
بالسوق. إن تعرض  إن مخاطر معدالت الربح هى مخاطرتقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات فى معدالت الربح

لتمويل متطلبات رأس المال العامل  التي تم الحصول عليهاالمجموعة  قروضالمجموعة لمخاطر السوق من التغيرات في معدالت الربح تنتج بشكل رئيسي من 
على أساس دوري وهي تعرض المجموعة لمخاطر التدفقات النقدية لسعر المرابحة. تدير المجموعة  قروضالوالمصاريف الرأسمالية. تتم إعادة تسعير هذه 

   تكاليفها التمويلية من خالل تحسين السيولة النقدية المتاحة والحد من االقتراض.
بمعدل ثابت. يتم تحقيق ذلك جزئياً عن طريق الدخول في أدوات ذات على المدى المتوسط تكون  هاقروض ة إلى التأكد من أن نسبة كبيرة منتسعى المجموع

تحركات معدالت الربح على شكل تحوطات للتغير في التدفقات النقدية المنسوبة إلى المبادالت بسعر متغير واستخدام  التمويلمعدل ثابت وجزئياً عن طريق 
  في معدالت الربح.

دة التسعير عاإيخ وارت، الفترات الزمنية ، التاريخية بح رلت االدعلی معًء بناد المتحوط له لبنوط والتحن أداة اية بيدقتصااعالقة ود جوعة ولمجمدد اتح

 .السميةالمبالغ واإلستحقاقات وا
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 إدارة رأس المال   -30
 

 الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والمحافظة على التطور المستقبلي لألعمال. إن سياسة المجموعة هى
 

 مالية أخرى إلتزاماتو قروض. يتم احتساب صافي الدين كالمساهمينتراقب المجموعة قاعدة رأس المال الخاصة بها باستخدام نسبة صافي الدين إلى حقوق 

 .قصيرة األجل اتومرابحصا النقد وما في حكمه ناق
 
 

 للمجموعة في نهاية السنة:المساهمين فيما يلي نسبة صافي الدين إلى حقوق 

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 1٤,178,٤02  13,040,620 وإلتزامات مالية أخرى قروض
 (2,050,663)  (2,841,225) يطرح: النقد وما في حكمه ومرابحات قصيرة األجل

 12,127,739  10,199,395 صافى الدين

    
 15,19٦,2٤٦  16,358,535 إجمالي حقوق المساهمين

 0.80  0.62 إلى حقوق المساهمين نسبة صافي الدين
 

 

 اإليرادات  -31
 
 تحليل إيرادات المجموعة: (1

 

           م2022ديسمبر  31

 التعهيد خدمات  وحدة أعمال المشغلين  األعمال  المستهلك   
 وأخرى

 اإلجمالى 

 10,594,090  -  1,304,428  1,638,966  7,650,696  االستخدام
 3,051,878  -  21,677  624,725  2,405,476  رسوم التشغيل واالشتراك

 2,022,947  342,886  167,559  691,080  821,422  أخرى

  10,877,594  2,954,771  1,493,664  342,886  15,668,915 
 

            م2021ديسمبر  31

 10,037,172  -  1,070,201  1,295,713  7,٦71,258  االستخدام
 2,7٦5,93٤  -  10,330  53٤,88٦  2,220,718  رسوم التشغيل واالشتراك

 2,030,950  23٤,٤1٦  1٦2,20٦  750,019  88٤,309  أخرى

  10,77٦,285  2,580,٦18  1,2٤2,737  23٤,٤1٦  1٤,83٤,05٦ 
 

 

 :اإليرادات المتوقع إثباتها في المستقبل والمتعلقة بالتزامات األداء غير المستوفاة أو غير المستوفاة جزئيا (2

 اإلجمالى  أكثر من سنةخالل   سنةخالل   

       م2022ديسمبر  31كما فى 

 1,868,558  458,638  1,409,920  الوفاء بها الحقااإليرادات المتوقعة اللتزامات األداء المتبقية التي سيتم 

 

 اإلجمالى  خالل أكثر من سنة  خالل سنة  

       م2021ديسمبر  31كما فى 

 1,٦88,2٤0  322,375  1,3٦5,8٦5  اإليرادات المتوقعة اللتزامات األداء المتبقية التي سيتم الوفاء بها الحقا
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 اإليراداتتكلفة   -32

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31  

 1,81٤,٦97  1,952,472  رسوم استخدام الشبكات
 802,790  780,168  مصاريف إيجار وصيانة معدات الشبكات

 1,129,710  1,021,402  تكلفة المخزون
 1,2٤1,775  1,295,935  رسوم مشاركة الحكومة في العوائد التجارية

 270,508  260,054  رسوم الطيف الترددي
 101,٤15  108,048  تكاليف دوائر التراسل وربط االتصال البيني المحلي

 12٤,178  129,593  رسوم الرخصة
 ٦77,٤٦8  757,887  أخرى

  6,305,559  ٦,1٦2,5٤1 

 مصاريف بيعية وتسويقية  -33

 

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31  

 ٦83,385  714,288  دعاية وإعالن وعموالت بيع
 ٦87,575  714,282  رواتب وأجور ومزايا موظفين

 19,031  34,316  أخرى

  1,462,886  1,389,991 

 مصاريف عمومية وإدارية  -34

 

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 ٦32,701  664,866 رواتب وأجور ومزايا موظفين
 251,230  234,285 صيانة

 73,802  100,422 استشارات وخدمات مهنية
 ٦00,705  628,658  أخرى

 1,628,231  1,558,٤38 

 

 تمويلية تكاليف  -35

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31  

 350,08٤  451,192  قروضمتعلقة بال يةتمويل تكاليف
 133,٤93  131,665  إلتزامات عقود اإليجارمتعلقة ب يةتمويل تكاليف
 21,230  24,120  أخرى يةتمويل تكاليف

  606,977  50٤,807 

 السهم األساسية والمخفضة يةربح  -36
 

السهم المخفضة هي نفسها  يةربحإن  .السنةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل سنة الربح السهم األساسية بتقسيم  يةربحتم احتساب 

 أي أدوات مخفضة. هاليس لدىالشركة السهم األساسية حيث أن  يةربح
 
 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31  

 1,071,5٤1  1,656,940  ربح السنة
 770,000  770,000  المتوسط المرجح لعدد األسهم

 1.39  2.15  ربحية السهم األساسية والمخفضة )لاير سعودي(
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 المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم 

 م2220 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 ذلك( خالف)جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر 
 

٤9 

 المحتملة لتزاماترتباطات واإلاإل  -37
 

  سماليةأرالرتباطات اإل  37-1

ديسمبر  31م )2022 ديسمبر 31ريـال سعودي كما في  مليون 53٦ بمبلغالمجموعة ارتباطات رأسمالية ناتجة عن عقود توريد ممتلكات ومعدات لدى 

 لاير سعودي(. مليون 850م: 2021

 
 المحتملة    لتزاماتاإل  37-2

 
ديسمبر  31م )2022ديسمبر  31مليون ريـال سعودي كما في  ٦02محتملة على شكل خطابات ضمان واعتمادات مستندية بمبلغ  إلتزاماتلدى المجموعة  -

 مليون ريـال سعودي(. 8٦3م: 2020
 
ضد المجموعة تبلغ  عدد من القرارات تتضمن فرض غرامات هيئة االتصاالت والفضاء والتقنيةأصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام االتصاالت التابعة ل -

م. قامت المجموعة باالعتراض على هذه القرارات أمام ديوان المظالم والتي الزالت منظورة حتى تاريخه 2022ديسمبر  31مليون لاير كما في  7٦قيمتها 

 صات المسجلة كافية.م، تعتقد إدارة المجموعة بأن المخص2022ديسمبر  31وبناًء على تقييم حالة وموقف هذه القضايا القائمة كما في 
 
مليون لاير  1٤2االضافية  وفقا لهذه الربوط مبلغ   م وبلغ أصل الضريبة2011م و2010استلمت المجموعة الربوط الخاصة بضريبة االستقطاع للسنوات  -

م، استلمت المجموعة حكًما صادر ضدها من األمانة العامة 2021، والتي اعترضت عليها المجموعة أمام اللجان االبتدائية واالستئنافية. خالل أبريل سعودي

كام الصادرة والذي لم يكن متوافقا مع األحم 2011وم 2010للجان الزكوية والضريبية والجمركية )األمانة( يتعلق بربوط ضريبة االستقطاع عن عامي 

 م وبناء على ذلك قدمت المجموعة طلب إلتماس إعادة نظر إلى األمانة في الحكم الصادر ضدها.2009م و2008سابقا لصالح المجموعة عن عامي 

  م.2011م و2010م، أيدت األمانة الحكم الصادر ضد المجموعة بشأن ضريبة االستقطاع للسنوات 2022يناير  23بتاريخ 

  م استلمت الشركة اشعاراً من األمانة يفيد بأن الهيئة قدمت استئناف على القرارات الصادرة سابقا لصالح المجموعة بخصوص 2022ير فبرا 19بتاريخ 

انة. ، وعليه قدمت الشركة ردها على المذكرة االستئنافية لألمسعوديمليون لاير  72والبالغ قيمتها  م2009م و2008ضريبة االستقطاع عن السنوات المالية 

 .واليزال االستئناف تحت الدراسة. تعتقد إدارة المجموعة بأن هذا لن يترتب عنه أي مخصصات إضافية

 
إجراءات قانونية ودعاوى قضائية ومطالبات، بناءً على تقييم حالة وموقف هذه القضايا والدعاوى والمطالبات أنشطتها االعتيادية تواجه المجموعة خالل دورة  -

 .م، تعتقد إدارة المجموعة بأن المخصصات المسجلة كافية2022 ديسمبر 31كما في 

 

 معلومات قطاعية  -38

( "القطاعات التشغيلية"حيث يتطلب المعيار 8إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة معروضة أدناه وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالى رقم )

التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل صانع القرارات التشغيلية الرئيسي للمجموعة والمستخدمة في  تحديد القطاعات التشغيلية استناداً إلى

 .توزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها
 

ياتها في تعمل المجموعة بشكل رئيسي في تقديم خدمات االتصاالت والمنتجات ذات العالقة، معظم إيرادات المجموعة وأرباحها وموجوداتها تتعلق بعمل

ة المستهلك ووحدة األعمال المملكة العربية السعودية. القطاعات التشغيلية التي يتم رفعها بإنتظام إلى متخذ القرارات التشغيلية الرئيسي في المجموعة هي وحد

 .ووحدة أعمال المشغلين وخدمات التعهيد
 

لس إدارة المجموعة اعتاد متخذ القرارات التشغيلية الرئيسي استالم المعلومات التشغيلية األخرى بصفة مجمعة وهي نفس المعلومات التي  يتم تقديمها الي مج

 .ألغراض توزيع الموارد وتقييم أداء تلك القطاعات

 م2021ديسمبر  31  م2022 ديسمبر 31  

 10,77٦,285  10,877,594  إيرادات المستهلك
 2,580,٦18  2,954,771  إيرادات األعمال

 1,2٤2,737  1,493,664   إيرادات وحدة أعمال المشغلين
 23٤,٤1٦  342,886  إيرادات خدمات التعهيد وأخرى

 1٤,83٤,05٦  15,668,915  إجمالي اإليرادات

 )6,162,541(  (6,305,559)  إجمالي تكلفة اإليرادات
 )3,926,520(  )3,850,550(  االستهالك واإلطفاء

 )3,090,994(  (3,202,771)  األخرىالمصاريف التشغيلية إجمالي 
 )503,076(  (531,265)  اإليرادات و المصاريف األخرىإجمالي 

 (79,384)  (121,830)  الزكاة وضريبة الدخل

 1,071,5٤1  1,656,940  صافى الربح

 2,091,8٦8  2,093,170  النفقات الرأسمالية
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 أحداث الحقة  -39
 

 القوائم المالية الموحدة واإلفصاحات ذات الصلة للسنة المنتهية فيأحداث جوهرية بعد تاريخ هذا التقرير تؤثر بشكل جوهري على  توجد ال

 م.2022ديسمبر  31
 

 توزيعات األرباح  -40
 

عليها الجمعية العمومية  التي وافقتولاير سعودي للسهم الواحد(  0.85مليون لاير سعودي ) ٦5٤.5، تم دفع توزيعات األرباح البالغة  2022يونيو  9بتاريخ 

 م(.2022 مايو 23)الموافق  هـ1٤٤3 القعدةذو  22السنوية للشركة بتاريخ 

 

مليون  885.5 تبلغ م بقيمة2022التوصية إلى الجمعية العامة للشركة بتوزيع أرباح عن العام المالي  م ، قرر مجلس إدارة الشركة2023فبراير  19بتاريخ 

سيتم تحديد تاريخ دفع االرباح بعد موافقة الجمعية العامة للشركة. ال يوجد ومليون سهم(.  770 ، لعددلاير سعودي للسهم الواحد 1,15بواقع لاير سعودي )

 وائم المالية الموحدة بشأن هذه التوزيعات.إلتزام مثبت في هذه الق
 

 أرقام المقارنة  -41

 .الحالية مع عرض السنة لتتوافقبعض أرقام المقارنة  تصنيفتم إعادة 
 

 اعتماد القوائم المالية الموحدة  -42

 .م(2023 فبراير 19)الموافق  هـ1٤٤٤ رجب 28 بتاريخ م2022ديسمبر  31 للسنة المنتهية فىإعتمد مجلس إدارة الشركة القوائم المالية الموحدة 

 
 

 




