
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 شركة إتحاد إتصاالت
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة القوائم المالية 

 م1038ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 مع تقرير مراجعي الحسابات

 
  



  فهرس

 

 2 ................................................................... مراجعي الحساباتتقرير 
 01 ................................................................... المركز المالي الموحدةقائمة 

 00 ................................................................... الموحدةقائمة الربح أو الخسارة 
 02 ................................................................... الموحدةقائمة الدخل الشامل 

 01 ................................................................... الموحدةقائمة التغيرات في حقوق الملكية 
 01 ................................................................... الموحدةقائمة التدفقات النقدية 

 51-01 ................................................................... الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 

 



+9ii ''/Wt /\O .. UP 
+9ii \\/\Vt /\i.. ~i.; 

www.kpmg.com/sa .:.Ufa! 

-'> 1! \ ~/9/ V C,u\Oi i 1/\ \frH ~yl l ,.J.; 

olS~.; c.Jlj_,AJI <-r.' ~I~~ 

~_,.ill LJ.P.l->4.J ~~ 
<F~'<.r.~~Y. 

<.F-Y-\;I (&11 C::::t.,., J;.;h 
H/\Vi Y .<..1"' 

"ii,.. u-<>\;)\ 

:i,;J _,._.Ji ~y.11 '-S!....ll 

u-ll J93. 1lJ\ ~\__,J\ ~__fo 

w'i~\ ~~,~~~~ 

1$.i)I 

~~ J..:.._,..JI JWI .fi_;.JI ,:\,u.\_,.;JI ~1_,.;JI ~ 0-o ,J.loL) ~y..:i tii_;.JI oJ..:.._,..JI ~WI ~l_,:g.ll 0).! d.J,il_J i)_, 

..>.!:lk...Jl '\.ii_, '6uLill ~lb~ ~I 4J....J.l oJ..:.._,..JI A.,i.full 4-iw.ii_, J..:.._,..JI JWI lA~l..:il_, '("".'A ~.:i r' i) ~ 

A.,i.:i~I ~1 LJC- li.J.:iL...:...ll -sY,.\tl wlJ.~ ...... )'I_, ..J:l:l~I_, ,A.,i.:i~I ~yJI A.S.l....JI i) o .. i .... :i ....... ll JWI ..>.!fl ~_,:ill 
.~_,.iWI ~h.J.I 

~ ..J:l:l~I '21.l:i ~Y'-1 li:i,il_,y.i..._, .A.,i.:i~I ~yJI A.S.l....JI ~ o~I ~ly.1.1 ~_,:ill ..>.!:lk...Jl '\.ii_, ~1_;.J~ l.W :iii 
'\.ii ~. ·- .11 . . .\~~ .. . . \j ..... "oJ..:.. . 114...JWI ' I ·~ 11 ~I . I. 11 wu.l ' " .. . \._ · ·- .. 

.J ~ UC- u_,.,........... (.).:>.J .J . ...J:Ui.l ~ _,.... .. r3 y.i . Yo UC- C?- .>'"" .. .J~ F ~ ~ .Y 

L..,il Ll,i!_, ~ 'oJ..:.._,..JI ~WI ~Ip ~I~ u.....ll wlj :i.,p~I ~yJI A.S.l....JI i) o.w.......11 ~I yl..:il_, -cl_,L .:icl_,:g.l 

.):!9 ~ ~W... _, A.,i!lS 4,;b UL:.:.. ~I ~I _;.JI :i..bl ul .lli.W _, . .:ic I _,All ~ '\.ii_, -s _?. \t I ~I yl.:il_, -cl_,L w~ 

.~1_;.JI i) l.l,il) L1......I 

..i,_,.; ~ ,.....J<.,'.,....JI l.;,_..Jl'.!.1...11,,;J.4-..,....'5_,.; •w.,;';'ll.;,_,...1_,.J .;,..,..~.1.S_,.; J.;,lj_,i\1 ,.r 1 1._,, ~ 

.l.l;.,h- J_,l..]1 ~ .'4.J"'lJ"' "'JW'-5_,.; .'i.,..WI w II'-"~ J <...,l:illJ l.li:i...JI w 11 '-" ~ ..:.1.S_,.;<s,.:,,; 



wbl . ..>/il JL..:iS.1_, ~..i <.>~ &w:i U....l:i... .fa~ W 
• . .. c::11 ---'I L ~11 _\.:.; ~ i . 1 ~~ ~I 

0-" ~ ('"-:---' _, ~ ~ - ..)=' . 

~ wl.~I 0--> 4-c. ~ ..i y::. _, .ill~_, w\..i~\ 

o .. bL tlii ~11 :i..il:i.:...JI wh:il.JI .~.) . · '-.?-' . 

..l..lc. ~I.A 1.....1&...l r1~1 o)..i'jl 0--> y_,l.h.. ufa. .ii 

:i..il:i.:...JI Ww ul - ':/I w.i9 - ' )WI Will ..l.l.A'.i ~ . ~ - Y-'~ lY'.. -

.~WI O..l~ w4l3.fll ~ wl..ll.J;l)ll 0--> 

.J:l:!lt..... ~ ..l..lc. ~.J..i...JI rl&...~I_, wl.J:lii:ill ~_, 

wl. )...JI ~ w4k _, ~ ~ _, wl..ll.J:l'ili ulfa ':ii 

~.J y\.s y~I I~ ..l;l~ 1..W .ill , ~ :i.:al..:WI 

.~lyll 



1..il.rL....I 1.~ •·;;I\ tl...l::.ill 0 l..i'}I ··- -L~. L...i..w \..li I 
~ .).~~-- --» 

A <)WI .J:!P <) _,..i.ll .J~I -) o..i) _,11 ~I _,..:.JI _)J 
4-.ALi.JI 1- l.l....WJ · 1 ~ ~1 "~I w\..c\..kill" 

t:" (.S"- -- ~ - -

jL:..J\ ~-' ~1..i.ll .J:l.Jt:Ull ..il..icJ ~ ~-' o)..i';I 

JL.,c\11 wl~_, .JF ..iJ_,JI ~ ~_, wl)yll 

~ ;·ll"' i:.1..»H ~'1 ~_,-) 1...W_, -~~I _) 
Wh:i L..S ~I · · LbJ)l\ o 1..i"I .u I :.ill - .. ~~lu - ~u..o .) f ..» '-f ~-

1w1 -~~nu ..i.11 t......JI 1 •• =·w · . c.,r .J:lY'""" - _, .J:!:l t:" ~ lY' 

W)L.. t>..i.. J~ o)..i';I 4-.Al..l.. ~ l.i:ili:.I_.») ~ 

0-- wt....:.:. I fa'} I ~ _,£..... i.> ..i.. _, :i..411 _) ~l.bJ '} I C::: j _,..J 

:~ ~ f"\,iill J)l;. 

c:::jW _) J.,.J\..i Wu.JI ~)I wl....:.:.lfa'll l.>"43 • 
-illj5,_, ~l..l.....:JI _) ~Li.JI t:" o)..i';I ;·.Lw 

_) ~ ~WI f"l_,c \II -) w.o~I _;ll wl....:.:.lfa'll 

~t........1)1 wtiilll_, e-i)I JU.I.A_, wl..il.J:l'JI w1.A4-:il -illj 

~.,.JI ~I_, t>..i..ijill ~I_, ~I wl..i~_,... ~ 

\.A.) .fJ ..l..ic ~).:.JI wli~I ~Li. i:.)L..,J\ A.S ~ _, 
lii..i.l 1~ 1..i.i1 - .. ~~11 -- 1 ~u 
·-~ ~~f" . 

~I ~ ~ U.- ~I J..i.a... yL..b.I o..il.cJ • 
4,j t:WI ~ \..:..JI wl.. . L . I\ l~u \..li..i.1 1~ l..i.11 t:".) J .. .) ~f" . - ~ 

.o)..i';I wl....:.:.lfal 

~U...._, ~..iii.II wtii..i:ill C:::j_,...11 ~L...:..ll ti..i.ll .J4hl • 

. '\II :i.1 L ~I - '11 U:...:JI :i..L:..11 w\j wlil...ull 
U'?' - ~ .. - _;.i...u t:" -· 

.o)..i';I ~ 1.A..i..:icl _;ll 

i:.l..i\11 ~J)l;.0-- o)..i';I wW.fJ ~_jJ_,... (.$..l.a tJJOl • 

- WI . _g LI I ~11 wW .~11 ~Li. L~11 . cY. ~ --» (.,?"" _,... • ~ 

:i....JWI ' \ -~11 . 4-...~I wb~"I W)L.. ..i.. .... 
.. ~_,,... ~ f (.$ ~ • 

. ~ U.- ~I_, o~ _,.JI 



0 



~~ ~~ J93 .. ,J\ ~\~\ _.>:tfo 

(~) w'J~\ ~b:l\ ~~ 

J_,..l!I .J~\ ~ u-o ~~Li.II wl~\~ )'y \.l...! iAl - (' o) J~I y,fall J _,..l!I .J~I ~~I W£,J:. 

y,\J,i ' 04 1.Jl+icl "~)l....J\ t'" ..i_,i.JI 04 W\..ily,)'I" 

(' A) J_,..l!I ~WI _)y,..... w~ ~ ~ r". 'A 
: ( ' o) JWI .>.us:ill 

~l..lly,) ..i)_,.J o)..ijll ~I Jµ.:..:ill ~l.J • 
. "wl..ily,)'I" -1 ~ ..l.l..i..,,J\ ~WI b ''l:i 4-.WS ~ .,, • 1\ 

~ - • . _) - .):!J -- J '\..Ul.:>.AJ 

!~~\ 

~ wl.J:!:!i.J 4..,il "i2•;• 04-=i o)..i)'I ~ ~ .)c ~ 
1~WI t..,4-JI 

~~ .;a1 wl..ily,)'1 ..ifa. ~ ~ .)c ~ 
u_fol_, ,-:.i\..ily,jll c..fY.~ _)~ ~ ~~1 
,.,\S \j\ L., .• ;,;11 \: .• ~ ..i.&l:il ~ p - .. . ... 
'-" ' ~J~ .. ~~..lY.:.U.O~ 

JWI y,fall J_,..l!I .J~I w\..,tlb:W o)..i)'I ~ 

!~WI ..):!;llL.. t'" ~lfo (' o) 

~-' .;a1 ~)\.JI -:.i1:i~1_,..:::J1_, wl~l~)'I ufol 

1-:.il..lly,)'y ~WI ulfa 'ill ul.......:..l o)..i)'I 

(' 0 ) JWI y,fall J_,..l!I .J~I ..iWcl_, ~ ul 

• )..1:.J (' o) JWI y,fall J _,..l!I .J~\ ~ . .fu... 

.wl..ily,)'y ulfa'l/I 4_,J_, & ..i,i~ J..,L'..i ~u... 

• ..ifa. tl_,_;I 04 t_,_; ~ ~ )\J .. 1 o)..i)'\ w~l 

..i,i~_, 'U:l.J~I w~ ~ l3J..}ll ..i,i..i..:...:i.1 wl..ily,)'I 

wt.....4-JI .)c 4-J~..iJ ~ .;a1 ~}b.JI wl~I 

wl.):!:!i:ill J - ~ 1 1 u)U..i....J .... U\..:JI .. 1 11 J ~ .. .J:!_Ji.l J - ~~ 

.~}b.JI ~\_,..::JI_, wl~l~)'I L_F. ~'Ull 

• '?\.fj)' ~.J y~ ~l_jill ~.)JI ~~\ W£,J:. 
\) .. ~cl ~\ li_,b. ~ 0~4-> J_,p-:ill ~l_jill )\ti 

~1..i\11 wl..l_jil'l/ o)..i)'\ fJJ°<I ~~~ c.;.l.. fJJa11 l.l...! • 

d J ~ ~I ~l 4-\ii ~ 0 J4...ll Wi\S \jJ ~ J 

.d_,ll .JJ>" t'" ri ~ 

~ r-l ,J~I ~fa r 1 ~ 1 .ili:. ·r" · '" y,\J,i ' 04 
.A...i .Jt:iJI wlfa Ji~ ~ ~\ 

.l.:..I wl..il!-1)'1 ui ~ ~1...rJI ~_) 1yl illl:i u__»ic.1 

~ ul ~-' '~.J ~1..il U"Y£...J ~WI wu~I 
.ili:. wl..ily,)'y ulfa'l/I ul.......:..l ~ -:.i1~1~H l.l...! 

~WI o jiill J~ _, ~I ~) o J4...l1 Jij 

.~I 

• .J.l....::Li ul (' o) JWI y,fall J _,..l!I .J~I ~ 
.~IA wW.lfal r~ 0i_, i.....l&..i o)..i)'I 

"\ 



~~ ~l Ja·;l\~J\ ~\_yJ\ . .>.tP 

(~) w~~\ j~\ ~~ 

~1.21l:i ~m ~ ~ ,~_y.~1 wL:.lfa~I ufol • 

yt....hl ~ 4....~I ~I ~..it...Aii~I 61..i.::..\14 

Ji.Ull .l1c WjWI c) . ...,.;..l\__, ..ii~\~ ji.Ull ~W:..I 

.JL..:....11 cjy.il ~~1 .d..S..i11 ufol__, ..i1~1 ~ 

.WjWl~WJ~I 

. ~ ~I -·•I\ ~I · -1 l..i.d · •· liS =·\ 
4.F" r e:..-ci- . ~ - ~ Y" • 
J,...;:.!\ A.A .i..:i.i.JJ.i.. ,W -~.I\ ~WJ~I 'L..:....11 j · 

I... J .,,...,.. - y c _,....i 
. ~ y,i.JI wL..) ... ~.JI 

w.i\S \jJ 1..... fJJ•11 JI.... Y-YJ JS 61.Jt:i.) ~~I r.fo 

' - , ' :.,;,.; i\ clih..11 4..i1S:il4 4 .J.l....11 ~WI wl..i ~.,,.JI 

W1 · ....... .; a lY'~ .tll~ k+i r.foJ ,~WJ~I ~ 

~WJ~I yL..:....11 Cj~ ~ ~ll) ~I~ U-:O\..i.;J~I 

• ~..l.l ('1) IW\ .-~~H I ..ill lia..J.l fu ' '-~.I\ 
(.)'O • '-5" .J:l..J"""'-' '-5" J .) - J .o..lt.9.,,...,.. 
J__,..ill ~UI .J4a-J ill~ ;;~1 .JL..:....11 cj~ 

.(r'I) 

0WJI _JL....;. c..i_,...i ~ ~~I c)..iJ w....U 

~.l....11 ~~I~ u-:olb...il ~ ..l:l..i.::..:il~ Wfa. 

l'Uc)ll ~~I W4b ,.tl\j ~J ~L:.)14 .~)-'°':ill 

r-Jl_,£11 ~ 4 .J.l....11 wb.LA)ll ~l.iS. i..S~ tJi••1 lW L.S 

. A.ii yJI c..i.::.. .,,.JI ~WI 
• r..l2..i ('1) JWI y,fl J__,..ill .J4a-JI A..! ~ (,$~1 

\.l .. ~~ 11 I ..ill li.....JI ~ .. L~ :i...:....Ui ~ 1.ia.11 - I -· . I. -
...r.o~ ~ J .) - ~ . - .) w Y9 u,i..l.>LJ 

v 

.('1) JWI 

l~I w -~ 11 ~WJ"I •I • 1\ • • • • -r .,,...,.. - ~ Y~ c..i_,....i ~ 

.}Sll ..it...Aii~I J..l.,,c ().a )ls ~ ,~ wL:.lfal 

~ ti.II wU:W''I - I ~ , .. , 11 
• - ,.) • ~ .i....... .J..lJ ~ 

~:ill ~fa.ill ~I~ 'r'I' •'A ~..i '"' ~ 1...S 

:r-'1' • W) (,$..l~ J~ 0~ o,o'I' ~)_,.:ill ~.l....11 
~ U-:Ol.i.;JI ~ ~J ((,$..i~ J~ 0~ o, r' 'I 
(,$..l ~ J~ 0~ 'I',• 'I' 0 ~.J~I 4.l....11 ~~I 

.((,$..i~ JJ..i.J 0~ ', '"\ rv :r-" . 'V) 

rts.,,.\11 ~ ~l..rJl W.J lyi 1~ ufal 

~WJ~I .JL..:....11 cj_,...i ~ ~ 4.J.l....11 wly,ii:ill__, 

.WjWI 



>
 

~ 
~rJi 

E. 
~ 

,~ 
t 

~ 
~ 

~ 

'l 1: 
~ 

\-;E~' 
~" 

·t~"f" 
~ 

f'-
' 

,~· 
r 

t.
 

\L
J
 
-·~. 

E?
 

~ 
...

 , 
~ 

·i
;:

 

f 
t~~;· 

,t'
 

~ 
~-f 

J
 

l 
L

. 
.
[
 

-
C:

_ 
~~1> 

\ 

~ 
f. 

\~: 
f 

:t
 

~ 
Cf,·v:~ 

~ 
1

 
~ 

.f 
~ 

~ 
~ 

-
~· 

l 
. 

\ 
·e:,

 _
:_ 
~ 

~' 
-

~\ 
t.

 '
[ ~ 

~-
~· 

~. 
l ~· 

~ 
~ 

1-
• •

" O
\
 

c: 
f 

t ~· 
~ 

,t: 
I.

 l 
·[i~ 

c. 
\-

l ~ 
·~ 

t'
 

~ 
.c

 
~ 

-
· 

1
'..

 
~ 

·l
 

.t
' 
~ 

E
 ~:· 

i::
-
~ 

·i:-
, 
\.

 
r;;

, 
L
 
~ 

~ 
-

·~ 
~ 

~ 
-

f.-;
 Cf,

• 
~·ct.. 

c-
\t

 
t'

 (
' 

[/.
 

L
 
~ 

t"
 
~ 

. ~ 
l.

 ,t
' 

C..
 ~ 

-
· 

,t
' 

( 
C

 
-
~ 

\,
L
 
L

 

·~ 
E

 
~·c;.. 

f§
:t

 
II·

 
!I

: 
~ 

.§
: 
~ 

~\ 
-

\
.
 

it-"
 

[
.
 .

f;
' 
~. 

~ 
:L 

(' 
l.

 ~. 
'v~ 

rI~,e: 
:~ 

·~-~ 
f' 
~ 

t'
 1

 ~ 
t'

 
L

 
i;

..
 

b·
 r

, 
t.

 
~.-I!_ 

}
 \

-
~· 

c. 
~ 
~ 

~: 
'k

 
-~ 

C
-

~-
~ 

f: 
f 

\-
~· 

~. 
l 

~ ~ 
~ 

.~ 
b::

 1
> 

~ 
-

~. 
tJ 

·-
t 

f. 
t: 

. 
. ~· 

~ 

~·r 
E

:i
f 

~ 
C

· 
r 

t-,
c;

,, 
-
~ 

,f;'.~~ 
c;; 

[.,
• 

L
J
 

lp
 

P-
"t-

~ 
'k 

·v
 

C
· 
~ 

k
 f

I
I
 

't
[ 
~ 

:t
' ~· 

~\ 
\ 

~~-
~"~ 

~· 
~ 
e 

-
~ 

c;,,
 

t 
,r-

r.-
1' 

·v.
 

:r.;
 

-
·\

,.
 ~ 
~ 

~ 
~;· 

O
\
 

c
_

 
o

\
 

,t
' 
c 

t 
~. ~ 

'-
'f

l·
k

(
l
_

 
~ 

(\ 
t'

;
 ~ 

~ 
e: 

·~ 
'I

A
 '

I:
..

 

~~i:g'.~ L
 

-
k
l'
..

 
~ 

r;
,-

,t
 ·r:~ 

-
r;;

 ~ 
,i

;·
 

-

\-~
. ~\· 

b'. 
<;;

;. 
h: 

Cf
 

V
\ 

'f
 ~-

l 
\~~ 

.!
2
 

~ 
. 

.c;,
, 

i.


·~ 
c
 
~

" 
!:'

..;
 

fl 
lp

 
~ 

-
·r. 

·v 
n-

c
_

 
·~· 

't 
£
 
·~ 

1· 
-·c.~ 

~ 
f~ 

\~ 
-,~ 

~. 
'r-

1
'.,

 ~ 
w

· 
.E

 
~ 

~· 
c;; 

~.. 
p·

 
'1:

:. ~ 
p

 

t"
c;

,, 
~ 

~ 
C

-

0
0

\
 
£~ 

·l~l 
~ 

__c.~ 
~ 

~ 
1-

~. 
r.

 
-

f.r
.-

-
\r

_,
 

,I'
! 

L
 

·i
..

. 
~\ 

\,.
, 

-·~ 
·1

:..
. 
e

-
r. 

-·
 ~ 

~ 
1• 

C
· 
\
-

~;· 
!_

. 
""

\>
 

1
\ 

C
' 

~~er·{ 
£-v

 
~ 

.t'
· 

r:-
. :

[ 
~;· 

·~~Yi' ~\ 
~~\ tl:
t' 

t'
 
-

~\ 

·~ 
~ 
l 

~,t;. [L
 

~·} 
.t 

·~ 
~c;; 

[.,
• 

\;
 

p
 

c. 
r 

~, 

,.f
lt 

l,
 ~ 

;;. 
i:;

;-
~ 

L
 

L
 

~ 
b

;,
 

'f
 (~ 

. 
&

. 
\;

 
~~ 

~\ 
~ 

t'
 C

f,•
 

l c
 

.?
 t

:. 
•I:..~\~ 

·(:--~t ·~~~·~ ~ 
~ 

[.,•
 l

:'
 

t 
L

 
-

\(; 
c. 

't 
-~ 

'"
'-·

 
c
: 

>
4"

 
-

g;~ 
-
C

·
 

f ~ 
c-

·i
;:

 
\ 

_
., 

p
 

....
 

~, 
c.

 r
 

\-
l ~1: 

c. 
-1

 ·
t 

£
 \~~ 

~\ 
~ 

~lf'1: Cf,
• 

\t:
 ·~ 
~ 

t:.
 

&
. 

. 
~ 

~ 
r:

:r
t 

tJ 
t 

~ 
r·

-
~ 

_,
; 

~· 
-~ 

,t
' f

A
 ·c

t.. 
t;
 
~ 

t: 
~· 

i:;
;-
l 

O
\
 

f::•
 

C


L
 

!I:
. 

'·
t

r;
-

\e
. 

l 
·~ 

E
i 
~ 

~~~ ~:t 
~ 

''k
 [

,t
 

t'
 

~ 
. 

'v-
,t

' 
~ 

[~it c 
r;;

, 
.t:

 
!)
:' 
~ 
~~· 

J 
Cf,

• 
i 

c_
 

I 
t:.

 
e 

::-
'f

t"
 
"° 

P'
 
~ 

ft.~f \c;,
, 
·~ 
-~ 

~ 
~ 

c;,,
 
~ 

~ 
·~ 
~~\ 

I 
r 

c· 
1:

 
\,.

, 
~

· 
-

~\ 
r, 

-
L

 
•t

:..
. 

~· 
~ 

f 
~ 

~\ 
"-

... 
~1'.. 

'I
:.

. 
~ 

i:;
;-

-
v.~ 

~ 
O

\
 

i;:
; 
~ 

~ 
~ 

~: 
!I

: 
-

't 
~. 

[ 
-~ 

\t
 V

\ 
~ 

Cf,
• 

h
t:

 ,t
' 

t:.
 

1'..-'-'~ ~ltt ~~·:t',~ ~ 
,
C

 
~ 

O
\
 

F-
~'E

r l
 _~ 

~ 
\t

'1
 

1..
 

~ 
t 

.r.
;-

'1:
 h

 
{ 

t 
,e;,

 
~ 

~· 
.c;

,, 

~ft 
o~ 

·~ 
~ 

.c;
,, 
~ 

fI
 

\ 
r. l_

 
0

1
 

(.
'l

 
>
4"

 
l>

 
L

J
 

' 

-:
 

..
. 
~ 

b' 
f 

\i 
~: 

~ 
~ 

('(
'• 

'r.
 
~ 

c;,,
 

C
-

.~ 
t 

1·:
 ).

 
r 

~ 
.c

 
f' >

4"
 

_
_
c.

 
.c

 
t:

. 
-

c 
C

· 
~

· 
'[

' 
b

. 

:~ 
) 

h
 

\,
; 

f 
_:_.

 ~. 
~ 

r; 
C

· 
,~; 

c;,,
 

L
 

>(
;, 

~ 
~). 

~ 
,~· 

;;,.
 

}.
. 
~~ 

·L
 

fp
. 

(
\
'
 

~ 
\c;

,, 
\.

 
r-

\.
 

~ 
L
 

~ 
[ 

~ 
l>

 
-
·
 

• 
c;,,

 

~ 
t'

 -
t 

). 
I 

·IL
 b

: )
. 

~· 

~ 
~ 

V
\ 

[•
 

-
C

· 
\ 

c:
 ·

i;
: 

h
 

~ 
~-~ 

~: 
[ 

~ 
C

· 
~ 

-

5=
 
~ 

[ 
1:

 
~· 

F
 

~-,t 
1:

 
F

 
~ 
~. 

~ 
,t

 
.0

 
.r.;

 
~: 

1
'..

 
~ 

" 
l::

r 
~f> 

-

.c;
,, 

--~ 
1
'..

 

t 
~: 
~. 

~ 

k
 

l 
f .

[ 
'Ci

.. 
~ 

rt
 

·~ 
·E

 
=· 

~
-
~·c 

L
 

L
 

~ 
b
 

·r. 
~ 

~\ 
~\ 

1
 

,.
 

~. 
l_

G
f
 

~ 
ll
 

-
~-
~ 

~ 

'(;\
. 
~ 

·~ 
~ 

~\~ k
[
 

~( 
-

Q
·k

 
l 

"'"
· 

w
g

 
1

 ·r
t.. 

.
-

0
\
 

t:
::

. 
L

J
 

r"~ f
-

r 
(•

 

'"
' 

h
 

t
[
 

k~ ~). -
>
4"

 
C

· 
-

"'-
(•

 
\~ 

h
 

~·[ t
- ~f . 
(;,

 

f 
). 

c:
-
~ 

k
 

(\
 

~~ 
h
 

~·[ ~ 
-

1:
 Cf,•

 

~· 
t:.

 
'I:..~ ~t 1
'..

 
-

-~~·~ (• 
1· 
~ 

.r.
;-

~· 
~ 

[~
k 

\ 
~ 

f 
~ 

ti
_

 
[\

 
~-

[ 
t 

[.
, E
 <:

t 
-

-
~~ ~\• 
~ ~~ 

~ 



~I 4J)WI wlj wht.........9!11.J ~l.:...JI wl...>.!iilll ~_fo.... l.S~.J ,~~I ~l.:...JI wl...uiy...JI ~w..., ..;~ ~.fo • 
.li).:iill ~ u..Li 

J_y.-=Ji ti ~I 41..;-JI 4.1.:i\ ~J bLiJ....,l.J ,~l.:...JI ~~)~'ii <Y't......\r li).:i)'I f"l.lilu.I ~w..., ..;~ e::LW....,i • 

~ :i.c~l ii..;.:iS u~ 1.J:!-!S. ~ _;/i:J .:iS u.J_;l:.) wl..l.:>.~ 4JX. \j .;.JAY:. .:iSl:i f".:ic ~lli. utS ljJ 1.... ,4*-
~J liY-fa ~ 04'.U':ll will 0 ~ 0 ~u.... wµ ''-$.JAY:. .:iSl:i f".:ic .:iy:..J ~l u.....k ljJ.J .o~ :i.c ~ ~u,ii1 
Ji~ u~U....1..i..iµ ,~tS Y.J:- wht.........9!11 ~ WilS \jJ .JI ,i;..l.:>._,.JI ~WI ~1_,£11~li.:i)_,ll4J)WI -:..i\j wht.........9!11 

) wl..l.:>.\rl uµ ,~j ?:4.J .l..i...>.!fa (::!_;ti~ 4*- Jy..=JI ti ~I 41..;-JI 4.1.:il ~J l.li~t:w....I .ili....:i.J .li:ll.J 

:i..i I - ';JI i.ll.J \.ii LIL.cl . I • ';JI · :i.c ·--'I i....£9 - I\ .:i ·· .:i9 ~I u ·'''I . ..) ~ . .J 't-' ~ .) ~ UC- ~ _JJ c.s", '-$ )J - . .J..J=" 

o..l.:>._,.JI ~WI ~l_,£11 WilS ljJ ~.J ,-:..il:...t.........9!11 ~j ~ ~ ,i;..l.:>._,.JI ~WI ~l_,£11..;~.J ~.J !"WI lfa>yJI 1 ~ • 

. 'x.:itc l.::._;c ~~fa. :U)WI -:..i\j wl..l.:>.\rl.J -:..i)L.l.....JI ~ 

,4-c. - -'I · · ;;.,i l:o..:i.11 ~\rl l -:..iLlil..Jl ~WI -:ii... '- 'Li -L~. L...i.9 ~)L. UtS ~I 4.1.:il '- J . -- 11 
~~-.) . .J - _,............ , ~- .J - . .)A~~ 

J.l;J.J .:i.c~ 41..;-JI ~ ~1.:il.J ul~)'IJ ~jill UC u).JY..... ~.J ,o..l.:>._,.Ji ~WI ~\_;ill J_p. i.;l.J ~1~11 

.~lyJI ~ IJ,ii.J UC 4.1µ1 li~_,ll ~I 

,~\ .. 11 ~ . . I\ '\:ill\ ~I 11.b.b.JI LI.I! ~11 'lhllu ' . i l . . ' -L ~. L...i.9 ,u -1l.J .. ~le -'I lli.11 ..iii . ~ ~ ~ .J . ~ - Y" .J (,j . lS ~ .J.Y' 0.!-! l.i"' '-""'-':! - ~ . ~ . 

("~y;,11") w';ll.Ail .:iWI ~y:J 41..;-JI J)L:;. lAl..ii.:;,JSI ~l~I :i..ili)I ~ ~ .J~ ~) i.;l ~j ~ ~ 

.(":i.c~I") 4J ~Li.II wlSy:Jl.J 

...A ' ii• li_?.\11 ..;.:i4 ' 1 :lfa>y)I 

I" 'I' • ''i ...>.!\~ 'A :J!l_,.JI 













 شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(
 المالية الموحدة إيضاحات حول القوائم 

 م2210 ديسمبر 10المنتهية في  للسنة
  )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

01 
 

 

 التكوين والنشاط  -3
 

 شركة إتحاد إتصاالت 3-3
 

"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية، بموجب سجل تجاري رقم  شركة إتحاد إتصاالت )"موبايلي " أو " الشركة
م(. إن المكتب الرئيسي للشركة هو ص.ب 2111ديسمبر  01هـ )الموافق 0121ذو القعدة  2صادر في مدينة الرياض بتاريخ  0101211295

 ، المملكة العربية السعودية.00120، الرياض 21122
 

م( بالمصادقة على قرار مجلس 2111أغسطس  02هـ )الموافق 0121رجب  2بتاريخ  11كة بموجب المرسوم الملكي رقم م/تأسست الشر
م( القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة 2111أغسطس  01هـ )الموافق 0121جمادى اآلخرة  21بتاريخ  029الوزراء رقم 

 سعودية بإسم "شركة إتحاد إتصاالت".
 

م( على رخص إنشاء 2111أغسطس  01هـ )الموافق 0121جمادى اآلخرة  21بتاريخ  091حصلت الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 
كتها وتشغيل شبكة الهاتف الجوال من الجيلين الثاني والثالث بجميع عناصرهما وتقديم خدماتهما كافة على المستوى المحلي والدولي من خالل شب

 الخاصة.
 

م( حصلت الشركة 2102فبراير  20هـ )الموافق 0112جمادى اآلولى  21بتاريخ  1021جب قرار هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات برقم وبمو
 على ترخيص موحد لتقديم كافة خدمات االتصاالت المرخصة بما في ذلك خطوط الصوت الثابت واإلنترنت الثابت.

 
شغيل شبكة اإلتصاالت الالسلكية المتنقلة وشبكات األلياف البصرية وتمديداتها، وإدارة وتركيب وتشغيل يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنشاء وت

ربية شبكات الهاتف واألجهزة الطرفية وأنظمة وحدات اإلتصاالت باإلضافة إلى بيع وصيانة أجهزة الهاتف وأنظمة وحدات اإلتصال في المملكة الع
 م(.2111مايو  21هـ )الموافق 0125ربيع الثاني  02تها التجارية في السعودية. وقد بدأت الشركة عمليا

 
ريـال سعودي للسهم  01مليون سهم بقيمة  221مليون ريـال سعودي مقسمة إلى  26211يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 

 الواحد. 
 

 الشركات التابعة 3-1
 

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

 االسم
اإلستثمار   نسبة الملكية  بلد التأسيس 

 األولى
   1032ديسمبر  13  1038ديسمبر  13    
   غير مباشرة  مباشرة  غير مباشرة  مباشرة    

شركة موبايلي فنتشرز القابضة 
 و.شش.

 
 -  ٪011  البحرين

 
011٪  - 

 
26101 

شركة موبايلي انفوتك الهند 
 الخاصة المحدودة

 06215  ٪1610  ٪99699  ٪1610  ٪99699  الهند 
شركة بيانات األولى لخدمات 

 الشبكات
 

 061116111  ٪0  ٪99  ٪0  ٪99  المملكة العربية السعودية 

شركة شبكة زاجل الدولية 
 لإلتصاالت

 216111  ٪ 1  ٪95  ٪ 1  ٪95  المملكة العربية السعودية 

 96111  .٪1  ٪91  .٪1  ٪91  المملكة العربية السعودية  لحلول األعمالالشركة الوطنية 
شركة صحتي للخدمات 

 *المعلوماتية
 06111  ٪01  ٪91  -  ٪21  المملكة العربية السعودية 

الشركة الوطنية لحلول األعمال 
 ش.م.ح

 
 ٪011  -     اإلمارات العربية المتحدة

 
   -  011٪ 

 
021 

 

، وبالتالي ، تم تصنيفها كاستثمار  ٪21إلى  ٪011من  صحتي للخدمات المعلوماتية، تم تخفيض استثمار الشركة في شركة  2102يوليو  0بتاريخ  *
 باستخدام طريقة حقوق الملكية.المحاسبة عنها في مشروع مشترك وتم 
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 )يتبع( التكوين والنشاط  -3
 

 )يتبع( الشركات التابعة 3-1
 الرئيسية للشركات التابعة فيما يلي:تتمثل النشاطات 

 .تطوير البرامج التقنية ألغراض الشركة وتقديم خدمات الدعم الفني لتقنية المعلومات 

 .تنفيذ عقود تركيب وصيانة شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية وتركيب أنظمة الحاسب اآللي وخدمات المعطيات 

 واألجهزة اإللكترونية والكهربائية وأجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وأنظمة المباني الذكية  تجارة الجملة والتجزئة في المعدات واآلالت
 واالستيراد والتصدير للغير باإلضافة إلى تسويق وتوزيع خدمات االتصاالت وتقديم الخدمات االستشارية لمجال االتصاالت.

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

 .إنشاء وإدارة وتشغيل واالستثمار في المشاريع الخدمية والصناعية 

 ير إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات االتصاالت والحاسب اآللي واألعمال المتعلقة بها، وبناء وصيانة وتشغيل برامج الحاسب اآللي واستيراد وتصد
 هزة ومعدات وبرامج أنظمة االتصاالت والحاسب اآللي.وبيع أج

 .تأسيس وتملك الشركات المتخصصة في األنشطة التجارية 

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

 الية.استثمار أموالها في األسهم والسندات واألوراق الم 

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

  وتأجيرها تملك أو تأجير حقوق الملكية الفكرية من براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغاللها
 الشقيقة أو لغيرها.أو التأجير الفرعي لها للشركات 

 ين أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في مملكة البحر
 وخارجها ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

 ة.القيام بجميع األعمال والخدمات المتعلقة بتحقيق األغراض السابق 

 تتضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة البيانات المالية للشركات التابعة التالية:

 شركة موبايلي فنتشرز القابضة ش.ش.و 1-1-3
م اإلجراءات القانونية المتعلقة باالستثمار في شركة تابعة جديدة، شركة موبايلي فينتشرز القابضة، شركة 2101أنهت الشركة خالل عام 

 شركة الشخص الواحد( مملوكة بالكامل من قبل الشركة.بحرينية )
 إستثمارات فى الشركات التالية: شركة موبايلي فينتشرز القابضةتمتلك 
  (٪2605م: 2102) ٪2605بنسبة  جزر الكايمن() ش.ذ.م.مشركة أنغامى. 

  (٪2612م: 2102) ٪2612المتحدة( بنسبة  العربية )اإلماراتش.ذ.م.م ی دي دبليوس 151مينا شركة. 

 • (٪162م: 2102) ٪162( بنسبة الجزر العذراء البريطانية)دكان أفكار دوت كوم  شركة. 

 شركة موبايلي انفوتك الهند الخاصة المحدودة 3-1-1
بنسبة الهند  –م باالستثمــار في شركـة تابعـة، شركـة موبايلــي انفوتــك الخاصة المحدودة، بنجـالور 2112قامت الشركة خـالل سنة 

م 2119م. تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم في بداية عام 2112من رأس مالها والتي زاولت كامل نشاطها التجاري خالل سنة  99999٪
المتبقية من رأس مال الشركة التابعة من قبل الشركة الوطنية لحلول األعمال وهي شركة تابعة للشركة. السنة  ٪1910االستحواذ على الــ 

مارس من كل عام ويتم استخدام نفس الفترة المالية للشركة األم عند إعداد القوائم المالية الموحدة  10ركة التابعة تنتهى في المالية للش
 للمجموعة.

 شركة بيانات األولى لخدمات الشبكات 3-1-1
لخدمات الشبكات، شركة سعودية ذات من حصص الشركاء في شركة بيانات األولى  ٪99م بحيازة ما نسبته 2112قامت الشركة خالل عام 

ة مسؤولية محدودة واشتمل الشراء جميع حقوق وأصول وموجودات الشركة والتزاماتها واسمها التجاري وعالماتها التجارية الحالية والمستقبلي
كما في تاريخ الحيازة. تجدر  مليون ريـال سعودي 09152مليار ريـال سعودي والذي نتج عنه شهرة بمبلغ  091مقابل سعر شراء إجمالي قدره 

 المتبقية من رأس مال الشركة مملوكة من قبل الشركة الوطنية لحلول األعمال وهي شركة تابعة للشركة. ٪0اإلشارة إلى أن الـ 
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 )يتبع( الشركات التابعة 3-1
 

 شركة شبكة زاجل الدولية لإلتصاالت 1-1-0
من حصص الشركاء في شركة شبكة زاجل الدولية لالتصاالت )"زاجل"(، شركة  ٪95م، بحيازة ما نسبته 2112قامت الشركة خالل سنة 

سعودية ذات مسؤولية محدودة وإشتمل الشراء جميع حقوق وأصول وموجودات زاجل والتزاماتها واسمها التجاري وعالماتها التجارية الحالية 
مليون ريـال سعودي كما في تاريخ الحيازة.  51مليون ريـال سعودي نتج عن ذلك شهرة بمبلغ  21والمستقبلية مقابل سعر شراء إجمالي قدره 

المتبقية من رأس مال الشركة مملوكة من قبل الشركة الوطنية لحلول األعمال وهي شركة تابعة. هذا وقد  ٪1تجدر اإلشارة إلى أن الـــ 
  م.2101سمبر دي 10انخفضت قيمة الشهرة خالل السنة المنتهية في 

 الشركة الوطنية لحلول األعمال 3-1-1
من رأس مال الشركة الوطنية لحلول األعمال وهي شركة سعودية ذات مسؤولية  ٪91م، باالستثمار في 2112قامت الشركة خالل عام 

 المتبقية. ٪1محدودة. بينما تمتلك شركة بيانات األولى لخدمات الشبكات والتي هي شركة تابعة للشركة نسبة الـــ 
 .(٪01م: 2102) ٪01بنسبة  (لوكسمبورغ)إى كوميرس تاكسى الشرق األوسط إستثمار فى الشركة الوطنية لحلول األعمال تمتلك 

 شركة صحتي للخدمات المعلوماتية ,-3-1
للخدمات المعلوماتية. بينما من رأس مال شركة صحتي  ٪91م اإلجراءات القانونية المتعلقة باالستثمار في 2101أنهت الشركة خالل عام 

 المتبقية. ٪01تمتلك شركة بيانات األولى لخدمات الشبكات والتي هي شركة تابعة للشركة نسبة الـــ 
، وبالتالي ، تم تصنيفها  ٪21إلى  ٪011، تم تخفيض استثمار الشركة في شركة صحتي للخدمات المعلوماتية من  2102يوليو  0بتاريخ 

  مشترك وتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية.كاستثمار في مشروع 
 الشركة الوطنية لحلول األعمال ش.م.ح 3-1-2

م اإلجراءات القانونية المتعلقة باالستثمار في الشركة الوطنية لحلول األعمال، 2101أنهت الشركة الوطنية لحلول األعمال السعودية خالل عام 
 من رأس مالها. ٪011لمتحدة، بنسبة ومقرها دولة اإلمارات العربية ا

 
 أسس اإلعداد   -1

 المعايير المحاسبية المطبقة 1-3
 

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

في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات  ةالمعتمد للتقاريير الماليةللمعايير الدولية وفقاً الموحدة تم إعداد هذه القوائم المالية 
 األخرى الصادرة بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ستثناء المعيار بإ ت المعروضةالسياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تم تطبيقها بصورة ثابتة على كافة الفترا
التي تم تطبيقها ألول مرة  ""األدوات المالية 9"اإليرادات من العقود مع العمالء" و المعيار الدولي للتقارير المالية  01الدولي للتقارير المالية 

 .(5)إيضاح 

 م(.2109 فبراير 02هـ )الموافق 0111 جماد اآلخر 01لألصدار في الموحدة المالية تم إعتماد القوائم 
   

 أساس القياس 1-1
 

 بإستخدام أساس مفهوم اإلستمرارية. وتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة بالتكلفة التاريخية ما لم يذكر خالف ذلك 
 
 عملة العرض والنشاط 1-1
 

خالف  تقريب كافة المبالغ إلى أقرب ألف ما لم يذكربالريال السعودي والذي يعتبر عملة النشاط للمجموعة.  تم الموحدة المالية تم عرض هذه 
   ذلك.
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 أساس التوحيد  -1
 

رة على تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة أو يكون لها الحق في العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها ويكون لها القد
الشركات. وعلى وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان التأثير في تلك العوائد من خالل قوة التحكم في تلك 

 للمجموعة:

 السيطرة على الشركة المستثمر فيها )الحقوق الحالية التي تمنحها قدرتها الحالية لتوجيه األنشطة المتعلقة بالشركة المستثمر فيها(. -
 جراء مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها.التعرض أو الحقوق في العوائد المتغيرة من  -
 القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها. -

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

شئة عن سلطة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها والحقوق النا
 الترتيبات التعاقدية األخرى وحقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.

لى واحد أو تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها أو ال إذا كان الظروف والوقائع تشير إلى أن هناك تغيرات ع
التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف المجموعة عند فقدان أكثر من عناصر التحكم الثالث. يتم توحيد الشركة 

ية الموحدة من السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج نتائج الشركات التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة، إن وجدت، في القوائم المال
 حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.تاريخ حصول المجموعة على السيطرة 

 

وجود  األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر ينسب إلى مساهمي المجموعة وإلى حقوق الملكية غير المسيطرة، حتى لو أدى ذلك
 عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة.

ية للشركات التابعة، عند الضرورة، لتتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم استبعاد يتم إجراء تسويات للقوائم المال
 الموجودات والمطلوبات واألرباح غير المحققة والمصروفات والتدفقات النقدية بين شركات المجموعة بالكامل عند التوحيد.

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

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

 في حال فقدان المجموعة للسيطرة على شركة تابعة:

 الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة. إلغاء اإلعتراف بموجودات )بما فيها -

 إلغاء اإلعتراف بالقيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة. -

 إلغاء اإلعتراف لفرقات تحويل العمالت المتراكمة المسجلة في الملكية. -

 اإلعتراف بالقيمة العادلة لمقابل الشراء المستلم. -

 تفظ بها.اإلعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمارات مح -

 اإلعتراف بأي فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. -

األرباح إعادة تصنيف عناصر حصة المجموعة المعترف بها سابقاً في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة إلى قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة أو  -
 قامت المجموعة باالستبعاد مباشرة للموجودات والمطلوبات ذات العالقة.المبقاة أيهماً مالئماً، كما ستكون مطلوبة في حال 
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 المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولكن غير سارية المفعول بعد  -0
 

ك التي تتوقع المعايير والتعديالت الصادرة ولكن لم تنطبق على القوائم المالية الموحدة مدرجة أدناه. إن هذه القائمة من المعايير الصادرة هي تل
والتعديالت المجموعة بصورة معقولة أن يكون لها أثر على اإلفصاحات والمركز أو األداء المالي عند تطبيقها في تاريخ مستقبلي. فيما يلي المعايير 

 الصادرة وغير سارية المفعول حتى اآلن. 

 عقود اإليجار – 05المعيار الدولي للتقرير المالي 

نموذجاً محاسبة إيجاري واحد في المركز المالي للمستأجرين. يقوم المستأجر باإلعتراف بأصول حق االستخدام  05لتقرير المالي يقدم المعيار الدولي ل
إليجار قصيرة التي تمثل حقه في استخدام األصل المحدد ومطلوبات اإليجار تمثل إلتزاماته بإجراء مدفوعات اإليجار. هناك استثناءات إختيارية لعقود ا

كعقود جل وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة. تظل محاسبة المؤجر مماثلة للمعيار الحالي، أي أن المؤجرين يستمرون في تصنيف عقود اإليجار األ
 إيجارات تمويلية أو تشغيلية.  

الخاص بعقود اإليجار، تفسير لجنة  02سبة الدولي محل اإلرشادات الحالية لعقود اإليجار بما في ذلك معيار المحا 05يحل المعيار الدولي للتقرير المالي 
عقود اإليجار  01لتحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار  وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة  1تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 

 ييم جوهر المعاملة التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار.ويتم تق  -22الحوافز و تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة  –التمويلية 

 01م. مع السماح بالتطبيق المبكر للمنشآت التي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 2109يناير  0يسري المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
. بدأت المجموعة في تقييم األثر المحتمل لتطبيق 05لي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي اإليرادات من العقود مع العمالء في أو قبل التاريخ األو

 على قوائمها المالية الموحدة. 05المعيار الدولي للتقرير المالي 

 التعديالت األخرى

 ئم المالية الموحدة للمجموعة:فيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي ال يتوقع أن يكون لها أثر على القوا

 .(22المحاسبة الدولي معيار تعديالت على )المصالح طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  (أ
 .مختلفة رمعايي - 2102 - 2101دورة  لماليةا ريرلتقاا دادإلع ليةدولا رلمعاييا علی يةولسنا تلتحسيناا (ب
 .للتقاريير الماليةتعديالت على اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية  (ج

 ملخص بالسياسات المحاسبية المطبقة  -1

 تصنيف المتداول مقابل غير المتداول 1-3

الموجودات تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس تصنيف متداولة/ غير متداولة. تكون 
 متداولة عندما تكون:

 .من المتوقع تحققها أو يعتزم بيعها أو استهالكها خالل دورة التشغيل العادية 

 .يتم االحتفاظ به بشكل أساسي بغرض المتاجرة 

 .يتوقع أن تتحقق خالل االثني عشر شهراً بعد فترة التقرير 

 أو استخدامه لتسوية إلتزام على األقل لالثني عشر شهراً بعد فترة التقرير. أن يكون نقداً وما في حكمه ما لم يكن مقيداً نتيجة لتحويله 

 تصنف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.

 تكون المطلوبات متداولة عندما:

 .يكون متوقعاً أن يتم تسويتها خالل دورة التشغيل العادية 

 .يتم االحتفاظ بها بشكل أساسي بغرض المتاجرة 

  للتسوية خالل أثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.مستحق 

 .عند عدم وجود أي حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوبات على األقل لألثني عشر شهراً بعد فترة التقرير 

 تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
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 )يتبع( ملخص بالسياسات المحاسبية المطبقة  -1

 األعمال والشهرةتجميع  1-1

اسه بالقيمة تقوم المجموعة بالمحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس تكلفة االستحواذ كإجمالي المقابل المحول الذي تم قي
عمال تقوم المجموعة باختيار ما العادلة في تاريخ االستحواذ ومبلغ أي حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل تجميع أ

دة للشركة إذا كان سيتم قياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بنسبة ملكيتها في صافي الموجودات المحد
 المستحوذ عليها.

 اإلدارية.يتم قيد التكاليف المتعلقة باالستحواذ عند تكبدها ويتم إدارجها في المصروفات 

ً لل شروط عندما تقوم المجموعة باالستحواذ على أعمال تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المفترض تحملها بتصنيف وتوزيع مناسب وفقا
لرئيسية بواسطة التعاقدية والظروف االقتصادية والظروف المرتبطة بها كما في تاريخ االستحواذ. يتضمن ذلك فصل المشتقات الكامنة في العقود ا

 الشركة المستحوذ عليها.

كحقوق ملكية( يتم اإلعتراف بأي مقابل محتمل محول بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. يتم قياس كافة المقابالت المحتملة )باستثناء تلك المصنفة 
بها في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة. ال يتم إعادة قياس تم قياسها بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير والتغيرات في القيمة العادلة المعترف 

 المقابل المحتمل المصنف كحقوق ملكية والتسويات الالحقة يتم المحاسبة عنها ضمن حقوق الملكية.

طرة وأي حصص سابقة محتفظ يتم قياس الشهرة مبدئياً بالتكلفة )وهي الزيادة في إجمالي المقابل المحول والمبلغ المثبت لحقوق الملكية غير المسي
. في حال تجاوز القيمة العادلة لصافي الموجودات (بها على صافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذة والمطلوبات المالية المفترض تحملها

وجودات المستحوذ عليها وجميع المستحوذ عليها إلجمالي المقابل المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت حددت بصورة صحيحة جميع الم
قياس ال المطلوبات المفترض تحملها ومراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي سيتم اإلعتراف به في تاريخ االستحواذ. إذا كان إعادة ال

 داراج األرباح في قائمة الدخل الموحدة.يزال يؤدي إلى تجاوز القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها إلجمالي المقابل المحول، يتم إ

ً أي خسائر إنخفاض متراكمة. ألغراض إختبار اإلنخفاض يتم توزيع الشهرة المستحوذ ة من بعد اإلثبات األولي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصا
دمج األعمال بغض النظر عن عما إذا كانت  تجميع أعمال من تاريخ االستحواذ لكل وحدة توليد نقد للمجموعة والتي من المتوقع أن تستفيد من

 الموجودات والمطلوبات األخرى للشركة المستحوذ عليها مخصصة لتلك الوحدات.

إدراجها في عندما يتم توزيع الشهرة على وحدة توليد نقد واستبعاد جزء من العملية ضمن تلك الوحدة، فإن الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة يتم 
لعملية ترية للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة عند استبعاد العملية. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيم النسبية لالقيمة الدف

 المستبعدة واإلبقاء على وحدة توليد النقد. 

 االستثمار في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة 1-1

ي تمتلك المجموعة نفوذ هام عليها. النفوذ الهام هو القدرة على المشاركة في السياسات المالية والتشغيلية  للشركة الشركة الزميلة هي المنشأة الت
 المستحوذ عليها ولكن ليس سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.

أو حقوق مشتركة في صافي موجودات المشروع المشروع المشترك هو نوع من الترتيبات المشتركة حيث يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة 
 المشترك. السيطرة المشتركة هي مشاركة السيطرة المتفق عليها تعاقدياً بخصوص ترتيب ما والذي يوجد فقط عندما تتطلب القرارات المتعلقة

 باألنشطة ذات العالقة موافقة باإلجماع من األطراف التي تتقاسم السيطرة.

 إتخاذها لتحديد ما إذا كان النفوذ الهام أو السيطرة المشتركة تعد مماثلة لتلك المطلوبة لتحديد السيطرة على الشركات التابعة. إن اإلعتبارات التي يتم

ً لطريقة حقوق الملك ية يتم يتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في شركاتها الزميلة والمشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية. وفقا
 االستثمارات في الشركات الزميلة أو المشروع المشترك مبدئياً بالتكلفة. يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار لإلعتراف بالتغيرات فيبعتراف اإل

ة أو حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك من تاريخ االستحواذ. يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميل
 المشروع المشترك في القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم إختبارها لإلنخفاض بشكل منفصل.

ل تعكس قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. يتم عرض أي تغير في قائمة الدخل الشام
كجزء من قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة للمجموعة. باإلضافة على ذلك عندما يكون هناك تغير اآلخر الموحدة لتلك الشركات المستثمر فيها 

 معترف بها مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة أو المشروع المشترك تقوم المجموعة باإلعتراف بحصتها في أي تغيرات، عندما ينطبق، في
اد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة والمشروع قائمة التغيرات في حقوق الملكية. يتم استبع

 المشترك بقدر ملكيتها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.

 دخل الموحدة.يظهر إجمالي حصة المجموعة في قائمة الدخل الموحدة للشركة الزميلة أو المشروع المشترك بصورة منفصلة في قائمة ال
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ديالت لكي يتم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة الزميلة أو المشروع المشترك لنفس الفترة المالية للمجموعة. عند الضرورة، يتم إجراء التع
 تتماشي مع السياسات المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.

أو بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري إثبات خسائر إنخفاض من استثماراتها في الشركة الزميلة 
ن هناك دليالً موضوعياً على أن االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشروع المشترك. تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتحديد ما إذا كا

للشركة المشترك قد إنخفضت قيمته. وفي حال وجود مثل هذا الدليل تقوم المجموعة باحتساب مبلغ اإلنخفاض كالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد 
الشركة الزميلة أو المشروع المشترك" في قائمة الدخل حصة في نتائج ئر كجزء من "الزميلة أو المشروع المشترك وقيمته الدفترية وإثبات الخسا

 الموحدة.

يتم اإلعتراف  عند فقدان النفوذ الهام على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك تقوم المجموعة بقياس وإثبات أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة. 
للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان النفوذ الهام أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار بأي إختالفات بين القيمة الدفترية 

 المحتفظ به والمتحصالت من االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة.

  النقد وما في حكمه 1-0

يل بسهولة إلى مبالغ نقدية معروفة والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية إن ما في حكم النقد هو استثمارات قصيرة األجل عالية السيولة القابلة للتحو
تحقاق للتغيرات في القيمة. تتكون التقدية وما في حكمها من النقد في الصندوق ولدى البنوك في الحسابات الجارية وتسهيالت المرابحة بفترة اس

 أصلية أقل من ثالثة اشهر من تاريخ االستحواذ.

 واإللغاءالالحق  القياس،اإلثبات األولي  –األدوات المالية  1-1

 الموجودات المالية  1-1-3
 

 والقياس األولي اإلثبات  ()أ

والذي يتم قياسه مبدئيًا بسعر المعاملة( مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافًا جوهرى  ىتمويلعنصر يتم قياس األصل المالي )ما لم يكن ذمم مدينة بدون 
 .تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى اكتسابها -بالنسبة إلى بند ليس في القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  -إليه 

 
 والقياس الالحق فالتصني (ب)

 
 2102 يناير 0التصنيف: السياسة المطبقة من  -المالية الموجودات 

 
الشامل  عند اإلثبات المبدئي ، يتم تصنيف الموجودات المالية على نحو القياس بالتكلفة المطفأة ، أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل

 دلة من خالل الربح والخسارة.اآلخر، أدوات حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخر أو الموجودات المالية بالقيمة العا
 

بشكل عام على نموذج العمل الذي يتم فيه إدارة الموجودات المالية  9يستند تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 
 وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.

 
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: تصنيفهاليين ولم يتم يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين الت

 نموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية. وإذا كان محتفظ به ضمن  -

 .األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم إذا كانت بنوده التعاقدية ينشأ عنها، بتواريخ محددة، تدفقات نقدية تقتصر على دفعات للمبلغ -
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بالقيمة العادلة من خالل الربح تصنيفه يتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم 
 أو الخسارة:

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

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

لتغيرات الالحقة فى عند اإلعتراف المبدئي باإلستثمار فى األسهم غير المحتفظ به للمتاجرة ، يمكن للمجموعة اختيار غير قابل لإللغاء لعرض ا
 اإلستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا اإلختيار على أساس كل إستثمار على حدة.

يتم قياسها  هعالأ نمبي هو کماأو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ةفأطلما بالتکلفة سهکمقا لمصنفةا رغي لماليةا وداتجولما جميعإن 
 صل. ويشمل ذلك جميع األصول المالية المشتقة. عند اإلعتراف المبدئي ، يجوز للمجموعة تحديد أرلخسائأو ا حبارألا لخال نم لةدلعاا بالقيمة

كأصل  الدخل الشامل اآلخر لخالمالي بشكل غير قابل لإللغاء والذي يستوفي المتطلبات التي سيتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من 
قد مالى مقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة إذا أدى ذلك إلى تقليل أو عدم وجود أي انخفاض جوهري في إحتماالت المحاسبة التي 

 تنشأ بطريقة أخرى.

 2102 يناير 0القياس واألرباح والخسائر الالحقة: السياسة المطبقة من  -الموجودات المالية 
 

 :على تصنيفها ، كما هو موضح أدناهموجودات المالية لليعتمد القياس الالحق 

بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تخفيض التكلفة المطفأة  الحقايتم قياس هذه الموجودات  بالتكلفة المطفأةالموجودات المالية 
جنبية األت الوخسائر صرف العم وأرباحبإيرادات الفوائد  اإلعترافمن خسائر انخفاض القيمة. يتم 

. يتم إثبات أي مكسب أو خسارة في إستبعاد الموحدة الربح أو الخسارةقائمة وانخفاض القيمة في 
 .الموحدة الربح أو الخسارةقائمة اإلستثمار في 

بالقيمة العادلة من خالل الموجودات المالية 
 الديندوات أ - الدخل الشامل اآلخر

الفوائد المحتسبة باستخدام طريقة الفائدة ب اإلعترافبالقيمة العادلة. يتم  الحقايتم قياس هذه الموجودات 
. الموحدة الربح أو الخسارةقائمة جنبية وانخفاض القيمة في األت الوخسائر صرف العم وأرباحالفعلية 

. عند االستبعاد ، الموحدة الشامل اآلخر الدخلقائمة خرى في األخسائر الو صافى األرباحب اإلعترافيتم 
 الربح أو الخسارةقائمة يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى 

 .الموحدة

بالقيمة العادلة من خالل الموجودات المالية 
 دوات حقوق الملكيةأ - الدخل الشامل اآلخر

الربح أو قائمة بالقيمة العادلة. يتم إثبات توزيعات األرباح كدخل في  الحقايتم قياس هذه الموجودات 
ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل بوضوح استرداد جزء من تكلفة  الموحدة األولية المختصرة الخسارة

والتي الموحدة  الدخل الشامل اآلخرقائمة خرى في األخسائر الو صافى األرباحب اإلعترافاالستثمار. يتم 
 .الموحدة الربح أو الخسارةقائمة يتم إعادة تصنيفها إلى  ال

 لخال نم لةدلعاا بالقيمةالموجودات المالية 
 رلخسائأو ا حبارألا

بالقيمة العادلة. يتم اإلعتراف باألرباح والخسائر الصافية ، بما في ذلك  الحقايتم قياس هذه الموجودات 
 .الموحدة الربح أو الخسارةقائمة أي فوائد أو إيرادات توزيعات أرباح ، في 
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 2102 يناير 0 قبلالتصنيف: السياسة المطبقة  -المالية الموجودات 

 
 قامت المجموعة بتصنيف أصولها المالية إلى واحدة من الفئات التالية:

 ;قروض وذمم مدينة  -

 ;االستحقاقتاريخ محتفظ بها حتى  -

 و  متاحة للبيع -

 وضمن هذه الفئة على النحو التالي:بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  -
 ;للمتاجرة محتفظ بها -

 أو ;أدوات التحوط المشتقة -

 األرباح والخسائر بالقيمة العادلة من خاللالمحددة  -
 

 2102 يناير 0 قبلالقياس واألرباح والخسائر الالحقة: السياسة المطبقة  -ألصول المالية ا
 

بالقيمة العادلة من خالل الموجودات المالية 
 األرباح والخسائر

يتم قياسها بالقيمة العادلة والتغيرات التي تطرأ عليها ، بما في ذلك أي فوائد أو إيرادات توزيعات أرباح ، 
 .الموحدة الربح أو الخسارةقائمة في يتم اإلعتراف بها 

محتفظ بها حتى تاريخ موجودات مالية 
 االستحقاق

 .الفعليةيتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة 

 .يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية قروض وذمم مدينة

ف خسائر انخفاض القيمة وإيرادات الفوائد البخيتم قياسها بالقيمة العادلة والتغيرات التي تطرأ عليها ، متاحة للبيعموجودات مالية 
والمجمع في احتياطي  الموحدةالدخل الشامل قائمة والفروق بالعمالت األجنبية على أدوات الدين ، في 

تم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكم في حقوق ي،  األصولاستبعاد هذه  يتمالقيمة العادلة. عندما 
 .الموحدة الخسارةالربح أو قائمة الملكية إلى 

 

 إلغاء اإلعتراف (ج)
 

 جزء من األصل المالي أو جزء من األصول المالية المماثلة( عندما: )أو عند االقتضاءأساسي  لبشكيتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي 
  ؛ أو إنتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل •
وهري قامت المجموعة ينقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تعهدت بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل بدون أي تأخير ج •

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

 بنقل أو اإلحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األصل بصورة جوهرية ولكن قامت بنقل السيطرة على األصل.لم تقم المجموعة  ()ب
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 المالية)د( إنخفاض الموجودات 
 

 2102يناير  0 منالسياسة المطبقة 
 
أو بالقيمة العادلة من خالل  ةفأطلما بالتکلفة قياسها ميت لتيا نيدلأدوات ا ولح قعةولمتا نالئتماا رخسائ رةخسا صمخص ديدبتح عةولمجما ومتق

. يةانخفاض القيمة لإلستثمارات في أدوات حقوق الملك. ال يتم االعتراف بخسائر لماليا نلضماا ودعقو ينةدلما ممالدخل الشامل اآلخر ، والذ
 يعكس مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي باألداة المالية المعنية.

للخسائر  مدى العمر، ودائما يتم إثبات اإلنخفاض على أساس قيمة الذمم المدينة  في ضالنخفاا بالحتسا طلمبسا لنهجا عةولمجما قبطت
 نعلى هذه الموجودات المالية باستخدام معدل تدفق يعتمد على تجربة خسارة االئتما قعةولمتا نالئتماا رخسائاإلئتمانية المتوقعة. يتم تقدير 

ات التاريخية للمجموعة ، مع تعديلها للعوامل الخاصة بالمدينين ، والظروف االقتصادية العامة وتقييم كل من االتجاه الحالي وكذلك التوقع
 .، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود حيثما كان ذلك مناسبًاإعداد التقرير للظروف في تاريخ 

على  قعةولمتا نالئتماا رخسائ. يتم إستخدام في القيمة تطبق المجموعة النهج العام لحساب االنخفاضبالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى ، 
شهًرا عندما ال تزيد  02لمدة  قعةولمتا نالئتماا رخسائمدى العمر عندما تكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي و 

 على األداة المالية بشكل كبير منذ االعتراف األولي. الئتمانمخاطر ا

مخاطر  تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألداة المالية قد زادت بشكل كبير منذ تسجيلها المبدئي من خالل األخذ في االعتبار التغير فييتم 
 الذي يحدث على مدى العمر المتبقي لألداة المالية.التعثر 

 حدوث تعثر بالنسبة للذمم المدينة عندما ينتقل رصيد العميل إلى الفئة "غير النشطة" بناًء على تحليل عمر الدين. تعتبر المجموعة

تي بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى تعتبر المجموعة ما يلي على أنه حدوث تعثر حيث أن الخبرات السابقة تشير إلى أن المديونيات ال
 لتالية غير قابلة لالسترداد بشكل عام.تستوفي أحد المعايير ا

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

 اته.المعلومات التي يتم تطويرها داخليًا أو يتم الحصول عليها من مصادر خارجية تشير إلى أنه من غير المحتمل أن يقوم المدين بدفع مديوني -

حدوث مخاطر تقوم بمقارنة خاطر االئتمان على األدوات المالية قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي ، فإن المجموعة تقييم ما إذا كانت مل
األداة المالية في تاريخ االعتراف األولي. عند إجراء هذا مخاطر حدوث تعثر على التقرير مع إعداد كما في نهاية فترة األداة المالية على تعثر 

أخذ المجموعة في االعتبار المعلومات الكمية والنوعية التي تكون معقولة وقابلة للدعم ، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات التقييم ، ت
 المتوفرة. مستقبليةال

أنها ذات  على لماليةا داةألا تحديد تمإذا  لمبدئيا لتسجيلا منذ ظملحو بشكل دادتز لم لماليةا داةألا على نالئتماا مخاطرأن  لمجموعةاتعتقد 
( أن األداة المالية لديها مخاطر 0منخفضة إذا: )الئتمانية االالمخاطر ذات األداة المالية . يتم تحديد لتقريرا يخرتا فيمخاطر ائتمانية منخفضة 

( حدوث تغيرات سلبية 1القريب. )على المدى ( أن يكون لدى المقترض قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته النقدية التعاقدية 2، )للتعثر  منخفضة
التدفق  اتفي الظروف االقتصادية والتجارية على المدى الطويل ، من الممكن ولكن ليس بالضرورة ، تقليل قدرة المقترض على الوفاء بالتزام

 النقدي التعاقدية.

الخسارة في  نسبةأي )ز والخسارة في حالة العجز عجحدوث احتمالية معادلة تتكون من ستخدام عن طريق إالخسائر االئتمانية المتوقعة  تقاس
 .مستقبليةعلى البيانات التاريخية المعدلة بواسطة معلومات احتمالية العجز . يعتمد تقييم في حالة العجزالخسارة  مقدار و( حالة وجود عجز

في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة لجميع األدوات المالية مع إجراء  خسائر أو عكوسات االنخفاض في القيمةتقوم المجموعة باإلعتراف ب
ن خالل تعديل مقابل قيمتها الدفترية من خالل حساب مخصص الخسارة ، باستثناء االستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة م

الدخل الشامل الموحدة والمتراكم في احتياطي إعادة تقييم اإلستثمار ، وال  الدخل الشامل اآلخر ، والتي يتم إثبات مخصص الخسارة في قائمة
  .يقلل من القيمة الدفترية لألصل المالي في قائمة المركز المالي الموحدة
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 )يتبع( )د( إنخفاض الموجودات المالية
 

 2102يناير  0 قبلالسياسة المطبقة 
 

إذا كان بالنسبة للموجودات المالية غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بالتأكد فيما 
إنخفاض قيمة أصل أو مجموعة من األصول المالية. بعتير األصل المالي أو مجموعة األصول المالية منخفضة  هناك دليالً موضوعياً على

القيمة فقط إذا كان هناك دليالً موضوعياً على اإلنخفاض نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد اإلثبات األولي لألصل وأن الحدث له تأثير على 
 ة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية يمكن تقديرها بصورة موثوق فيها.التدفقات النقدية المستقبلية المقدر

قد يتضمن دليل اإلنخفاض في القيمة مؤشرات إلى أن المدينين أو مجموعة من المدينين يواجهون صعوبات مالية كبيرة أو تعثر أو تأخير في 
وعندما تشير البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود إنخفاض قابل للقياس في  سداد أصل الدين أو إحتمال دخولهم في إفالس أو إعادة تنظيم مالي

 التدفقات النقدية المقدرة مثل التغيرات في الظروف االقتصادية المرتبطة بالتعثر.

 الموجودات المالية التي يتم قيدها بالتكلفة المطفأة -

تقوم المجموعة بداية بتقييم ما إذا كان هناك إنخفاض على مستوى فردي للموجودات  بالنسبة للموجودات المالية التي يتم قيدها بالتكلفة المطفأة
الهامة بمفردها. إذا قدرت المجموعة عدم وجود دليل موضوعي على وجود إنخفاض في قيمة أصل مالي تم تقييمه بشكل فردي، سواًء كان 

ت خصائص مخاطر إئتمان مماثلة وتقييمها مجتمعة لإلنخفاض. بالنسبة جوهرياً أو غير جوهري، يتم إدراج األصل في مجموعة أصول مالية ذا
فاض للموجودات التي يتم تقييمها بصورة منفردة لتحديد خسائر اإلنخفاض، أو ال يزال اإلعتراف بها ال يتم إدراجها في التقييم الجماعي إلنخ

 القيمة.

لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة )بخالف خسائر اإلئتمان المستقبلية يتم قياس مبلغ أي خسائر إنخفاض كالفرق بين القيمة الدفترية 
 المالي. المتوقعة التي لم يتم تكبدها بعد(. يتم خصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة وفقاً لمعدل الفائدة الفعلي لألصل

تخدام حساب مخصص واإلعتراف بالخسائر في قائمة الدخل الموحدة. إيرادات الفوائد )المسجلة يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل اس
لتدفقات كإيراد تمويل في قائمة الدخل الموحدة( يستمر استحقاقها على القيمة الدفترية المخفضة وتستحق باستخدام معدل الفائدة المستخدم لخصم ا

 نخفاض.النقدية المستقبلية ألغراض قياس خسائر اإل

ا يتم شطب القروض والمخصصات المرتبطة بها عندما ال يكون هناك إحتمال حقيقي الستردادها مستقبالً وتم تحقق كافة الضمانات أو تم تحويله
تم إلى المجموعة. في حال زيادة أو نقصان مبلغ خسائر اإلنخفاض المقدر في السنة الالحقة بسبب أحداث وقعت بعد اإلعتراف باإلنخفاض، ي

زيادة أو تخفيض خسائر اإلنخفاض المعترف بها سابقاً من خالل تعديل حساب المخصص. في حال استرداد المشطوب الحقاً، يتم تخفيض مبلغ 
 االسترداد من المصروفات اإلدارية والعمومية في قائمة الدخل الموحدة.

 الموجودات المالية المصنفة كمتاحة للبيع -

لية المتاحة للبيع تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليالً موضوعياً على أن االستثمار أو مجموعة بالنسبة لالستثمارات الما
اً" في استثمارات قد إنخفضت قيمتها. في حالة استثمارات األسهم المصنفة كمتاحة للبيع  قد يتضمن الدليل الموضوعي إنخفاضاً "هاماً" أو "دائم

ييم، ادلة لالستثمارات أقل من تكلفتها. يتطلب تحديد ماهو اإلنخفاض الهام أو الدائم أحكاماً. عند إجراء هذه األحكام تقوم المجموعة بالتقالقيمة الع
 مع عناصر أخرى، حركة سعر السهم السابقة والمدى الذي تكون فيه القيمة العادلة لالستثمار أقل من تكلفته.

  



 شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(
 المالية الموحدة إيضاحات حول القوائم 

 م2210 ديسمبر 10المنتهية في  للسنة
  )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

25 
 

 

 )يتبع( المطبقةملخص بالسياسات المحاسبية   -1

  المالية المطلوبات   1-1-1
 

 اإلثبات والقياس

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يتم قيد كافة أو يتم تصنيف المطلوبات المالية عند اإلثبات األولي كمطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة 
ت المباشرة. المطلوبات المالية ما عدا المطلوبات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مبدئياً بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف المعامال

ً بالقيمة العادلة، وأي تكاليف معامالت متعلقة بها يتم يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  الخسائر مبدئياً والحقا
 اإلعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة عند تكبدها. 

  الماليةالمشتقات    1-1-1
 الربح أو الخسارة الموحدة.تقاس المشتقات بالقيمة العادلة. وبعد االعتراف األولي، يسجل أي تغيير في القيمة العادلة في قائمة 

 
 نعبالمعمامالت المستقبلية المحتملة والتى تنشأ ةطتبرلما يةدلنقا تفقادلتا في راتلتغيا يةطلتغ وطتحكأدوات  تلمشتقاا فبتصني عةولمجما ومتق
 بح.رلا تالدمع في راتلتغيا

 
عة تم تحديد فاعلية التحوط عند نشأة عالقة التحوط وبشكل دوري لضمان وجود عالقة اقتصادية بين البند المتحوط وأداة التحوط. تدخل المجموي

 في عالقات التحوط عند توافق الشروط الهامة ألداة التحوط بالضبط مع شروط البند المتحوط. 
 

هدف وإستراتيجية إدارة المخاطر لتنفيذ التحوط. تقوم المجموعة بتوثيق العالقة االقتصادية بين  عند نشأة عالقة التحوط تقوم المجموعة بتوثيق
التدفقات البند المتحوط له وأداة التحوط بما في ذلك فيما إذا كانت التغيرات في التدفقات النقدية ألدوات التحوط يتوقع أن تساوي التغيرات في 

 المجموعة بتوثيق أهداف واستراتيجية إدارة المخاطر للقيام بمعامالت التحوط. . تقوملها النقدية للبنود المتحوط
 

مل وعند تصنيف المشتقات كأداة تحوط للتدفقات النقدية، يسجل الجزء الفعلي من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات في قائمة الدخل الشا
في حقوق الملكية. يقتصر الجزء الفعال من التغيرات في  تحوطتحت بند احتياطي  اآلخر  الموحدة ويظهر التغير المتراكم في احتياطي التحوط

ي يتم تحديده القيمة العادلة للمشتقات المعترف بها في قائمة الدخل الشامل اآلخر على التغير التراكمي في القيمة العادلة للبند المتحوط له ، والذ
يسجل الجزء غبر الفعلي من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات في قائمة الربح أو الخسارة  على أساس القيمة الحالية ، منذ بداية التحوط. و

 الموحدة.
 

ت النقدية يعاد تصنيف المبلغ المتراكم في حقوق الملكية على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر فيها التدفقا
 بها على الربح أو الخسارة أو عند تأثير البند الذي تم التحوط به على الربح أو الخسارة. المتوقعة التي تم التحوط

 
ذ التوقف إذا لم يعد التحوط يستوفي الضوابط ذات الصلة بمحاسبة التحوط أو تم بيع أداة التحوط، أو انتهاءها أو إنهاءها او استخدامها يتم عندئ

 عن محاسبة التحوط بأثر مستقبلي.
 

او  لم يعد ممكنا  توقع حدوث التدفقات النقدية المستقبلية لمعاملة التحوط يعاد تصنيف المبلغ المتراكم في حقوق الملكية على قائمة الربح وإذا
 الخسارة الموحدة.
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 الممتلكات والمعدات     ,-1
 

ما في ذلك يتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي إنخفاض في القيمة. تتكون التكلفة من تكلفة المعدات والمواد ب
ف تفكيك وإزالة الشحن والتأمين والنفقات من المقاولين لتركيب وإنشاء األعمال وتكاليف العمالة المباشرة وتكاليف التمويل المرسملة وتقدير تكالي

د منفصلة المعدات وجلبه إلى موقعه الحالي. إذا كان ألجزاء هامة من بنود الممتلكات والمعدات أعماراً إنتاجية مختلفة، يتم المحاسبة عنها كبنو
 في الممتلكات والمعدات. 

ل استهالك الممتلكات والمعدات على قائمة الدخل الموحدة باستخدام طريقة القسط الث ابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدَّر لكل منها وفقاً يُحمَّ
 لنسب االستهالك السنوية.

 

التقديرات المطبقة اعتباراً من 
 م 8103 أكتوبر 3

التقديرات المطبقة كما في  
 م 2103ديسمبر  13

 ٪1  ٪1 مباني

 ٪01  ٪01 تحسينات عقار مستأجر

 ٪21 - ٪1  ٪21 - ٪1 معدات شبكة االتصاالت
 ٪11 - ٪05  ٪11 - ٪01 وبرامج حاسب آلي أجهزة

 ٪11 - ٪01  ٪11 - ٪01 معدات مكتبية ومفروشات

 ٪21 - ٪21  ٪21 - ٪21 سيارات
 

و القيمة يتم مراجعة طرق االستهالك والمعدالت والقيم المتبقية بصورة سنوية ويتم تعديلها إذا كانت الطريقة الحالية والعمر اإلنتاجي المقدر أ
 مختلفة عن تلك المقدر سابقاً. يتم اإلعتراف بأثر هذه التغيرات في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة بأثر غير رجعي. المتبقية

ف المباشرة تتم رسملة التجديدات والتحسينات الرئيسية إذا كانت تزيد من اإلنتاجية أو العمر التشغيلي للموجودات. كما تتم رسملة األجور والتكالي
ما اإلصالحات والتحسينات الصغيرة فيتم تحميلها كمصاريف عند حدوثها. كما يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن عملية استبعاد األخرى، أ

 الموجودات والتي تمثل الفرق بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية للموجودات في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة.
التنفيذ بالتكلفة لحين انتهاء اإلنشاء أو التركيب، وعندئذ يتم تحويل تكلفة هذه الموجودات باإلضافة إلى التكاليف  تظهر األعمال الرأسمالية قيد

ك على المنسوبة مباشرة إلى اإلنشاء أو التركيب، بما في ذلك تكاليف االقتراض المرسملة، إلى فئة الموجودات المعنية. ال يتم تحميل االستهال
 ية قيد التنفيذ.األعمال الرأسمال

 
مما ممتلكات والمعدات للالمقدرة المتبقية والقيم بمراجعة األعمار اإلنتاجية  المجموعةقامت  2102ديسمبر  10خالل السنة المالية المنتهية فى 

والقيم التي تغيرت أعمارها اإلنتاجية للممتلكات والمعدات المقدرة لبعض  البنود. بتم إهالك صافى القيمة الدفترية  التقديراتأدى إلى تغيير في 
 المقدرة على الفترة المتبقية من األعمار اإلنتاجية المقدرة الجديدة.المتبقية 

  الموجودات غير الملموسة     1-2
الموجودات غير الملموسة بالتكلفة يتم قياس الموجودات المستحوذ عليها بصورة منفردة عند اإلثبات األولي بالتكلفة. الحقاً لإلثبات األولي يتم قيد 

تم رسملتها ناقصاً اإلطفاء المتراكم وأي خسائر إنخفاض متراكم. الموجودات غير الملموسة المنتجة داخلياً باستثناء تكاليف التطوير المرسملة ال ي
 ات.ويتم اإلعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة في الفترة التي تم فيها تكبد المصروف

 التراخيص  1-2-3
 يتم تسجيل تراخيص اإلتصاالت المستحوذ عليها مبدئياً بالتكلفة أو بالقيمة العادلة إذا كانت جزًء من تجميع أعمال.

 يتم إطفاء التراخيص بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة عندما تكون الشبكات المرتبطة بها متاحة لالستخدام.

 الشهرة  1-2-1
لمطلوبات الشهرة هي المبلغ الذي ينتج عندما تتجاوز القيمة العادلة للمقابل المحول لألعمال المستحوذ عليها صافي القيمة العادلة للموجودات وا

من تاريخ دمج واإللتزامات المحتملة المعترف بها. عندما تقوم المجموعة بتجميع أعمال يتم استخدام طريقة االستحواذ. يتم توزيع الشهرة 
رة األعمال على الوحدات المولدة للنقد التي يتوقع أن تستفيد من دمج األعمال. تمثل كل وحدة مولدة للنقد أدنى مستوى تم فيه مراقبة الشه

 ألغراض اإلدارة الداخلية وال تزيد أبداً عن قطاع التشغيل.
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  )يتبع( غير الملموسة الموجودات     1-2

 حقوق االستخدام غير القابلة لإللغاء  1-2-1
دام حقوق االستخدام غير القابلة لأللغاء هي حق استخدام جزء من طاقة كابل اإلرسال األرضي ممنوح لفترة معينة. يتم اإلعتراف بحقوق االستخ 

، ددغير القابلة لأللغاء بالتكلفة كموجودات غير ملموسة عندما يكون للمجموعة حق محدد غير قابل لإللغاء الستخدام جزء معين من األصل المح
بصورة عامة األلياف البصرية أو الضوئية أو نطاق التردد المخصص ومدة حق االستخدام هي للجزء األكبر من العمر االقتصادي لألصل 

 المحدد يتم اإلطفاء بطريقة القسط الثابت على مدى الفترة المتوقعة لالستخدام ومدة العقد أيهما أقصر. 

 برامج الحاسب اآللي  1-2-0
ً بالتكلفة. إن التكلفة المرتبطة بصورة مباشرة بإنتاج البرمجيات المطورة داخلياً يتم قيد تراخ يص البرامج المشتراة من األطراف األخرى مبدئيا

 . كموجودات غير ملموسةعندما يكون من المحتمل أن البرامج ستتولد منها منافع إقتصادية مستقبلية يتم اإلعتراف بها 

 اإلقتراضتكاليف      1-8
د يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تعود مباشرة علي إنشاء موجودات مؤهلة والتي تتطلب فترة زمنية هامة حتى تكون جاهزة لالستخدام المحد

ً لتمويل مشروع، يمثل المبلغ المرسمل تكاليف اإلقتراض  لها أو بيعها كجزء من تكلفة األصل المعني. حيثما يتم الحصول القروض خصيصا
المتكبدة. وحيثما يكون هناك فائض نتيجة استثمار مؤقت لمبلغ تمويل األموال المقترضة لفترة قصيرة خاص بغرض تمويل مشروع فإن  الفعلية

 الدخل المحقق من االستثمار المؤقت لهذه المبالغ يتم خصمها من إجمالي تكلفة اإلقتراض المرسملة. عندما تشكل القروض المستخدمة لتمويل
 ن القروض العامة يتم إحتساب المبلغ المرسمل باستخدام معدالت المتوسط المرجح المالئمة.مشروع جزًء م

نشأة فيما يتم قيد كافة تكاليف القروض األخرى في الفترة التي تكبدت فيها. تتكون تكاليف القروض من الفائدة والتكاليف األخرى التي تتكبدها الم
 يتعلق باإلقتراض.

 ت غير الماليةانخفاض الموجودا   1-9

تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر أن األصل قد تنخفض قيمته. في حالة وجود أي مؤشر أو عندما يتطلب إجراء 
مة العادلة لألصل إختبار إنخفاض سنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل. القيمة القابلة لالسترداد لألصل هي القي

ً تكاليف االستبعاد وقيمته القابلة لإلستخدام أيهما أعلى. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل الف ردي إال إذا كان أو وحدة توليد النقد ناقصا
ندما تتجاوز القيمة الدفترية األصل ال ينتج تدفقات نقدية داخلة مستقلة بصورة كبيرة عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. ع

 لألصل أو وحدة توليد النقد لقيمتها القابلة لالسترداد يتم إعتبار األصل منخفضاً ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد.
 

معدل الخصم ما قبل الضريبة الذي عند تقييم القيمة القابلة لالستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام 
ً تكاليف يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل. يتم األخذ في اإلعتبار عند تحديد القيمة العادلة ناقص ا

نموذج التقييم المناسب. يتم إختبار الشهرة سنوياً االستبعاد معامالت السوق األخيرة. في حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت فيتم استخدام 
 لإلنخفاض وال يتم عكس أي خسائر إنخفاض للشهرة.

 
 تستند المجموعة في إحتسابها لإلنخفاض على موازنات تفصيلية وخطط تشغيلية والتي يتم إعدادها بشكل منفصل لكل وحدة من الوحدات المولدة

جودات الفردية. تغطي هذه الموازنات والخطط التشغيلية بصورة عامة فترة خمس سنوات. يتم إحتساب للنقد للمجموعة التي تتوزع عليها المو
 معدل النمو طويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة.

 مصروفات التي تتفق مع وظيفة األصل المنخفض.يتم اإلعتراف بخسائر إنخفاض العمليات المستمرة في قائمة الدخل الموحدة في فئات ال
 

قاً لم تعد بالنسبة للموجودات باستثاء الشهرة يتم إجراء تقييم بتاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان مؤشر على أن خسائر اإلنخفاض المعترف بها ساب
بلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد. ويتم رد موجودة أو قد إنخفضت. عند وجود مثل هذه المؤشر تقوم المجموعة بتقدير القيمة القا

يدها خسائر اإلنخفاض بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحد
في السنوات السابقة. يتم اإلعتراف بهذا الرد في قائمة  صلبالصافي بعد خصم االستهالك في حالة عدم اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض في قيمة األ

 .الربح أو الخسارة  الموحدة

 الزكاة وضريبة الدخل   1-30
علقة تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. يتم تحميل مخصص الزكاة الخاصة بالمجموعة والزكاة المت
دية وبملكية المجموعة في الشركات التابعة السعودية على قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة. يخضع الشركاء األجانب في الشركات التابعة السع

ا الموحدة إلى ضريبة الدخل. يتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة بموجب الربوط النهائية، إن وجدت، عند تحديدها. تقوم الشركة وشركاته
يبة التابعة السعودية باستقطاع الضريبة الواجبة عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية وذلك طبقاً لنظام ضر

 الدخل السعودي. 

 لضريبة على قائمة الدخل الموحدة.تخضع الشركات التابعة األجنبية لضريبة الدخل في البالد التي تمارس فيها نشاطها. يتم تحميل هذه ا
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين    1-33
للموظفين وفقاً لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية كما هو محدد في الشروط المنصوص عليها في أنظمة تقدم المجموعة خطة مزايا محددة 

 المملكة العربية السعودية. يتم تحديد تكلفة تقديم المزايا بموجب خطة المزايا المحددة باستخدام طريقة وحدة الدين المتوقعة.

ر اإلكتوارية في قائمة المركز المالي الموحدة والرصيد المقابل يضاف إلى لألرباح المبقاة من خالل يتم اإلعتراف بإعادة قياس األرباح والخسائ
 .قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة في الفترة الي حدثت فيها

 ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس إلى قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة في فترات الحقة.
 لخدمة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة في التاريخ األسبق لـ:يتم اإلعتراف بتكلفة ا

 .تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها 

 تاريخ إثبات المجموعة لتكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة 
 

 اإليرادات   1-31
 2102يناير  0 منالسياسة المطبقة 

عندما يتم تحويل السيطرة  الءمن العقود المبرمة مع العماإلعتراف باإليرادات تعمل المجموعة في مجال تقديم خدمات االتصاالت المتنقلة. يتم 
 أو الخدمات.البضائع مقابل تلك أن يحق لها الذي تتوقع المجموعة  المقابل المادىأو الخدمات إلى العميل بمبلغ يعكس البضائع على 

 
 دماتالخ (أ

تشمل اإليرادات من الخدمات استخدام البث ، والرسائل النصية ، وخدمة البيانات )اإلنترنت الثابت والمتنقل( وخدمات االتصاالت 
باإليرادات من الخدمة عند تنفيذ االلتزام  اإلعترافاألخرى. تقدم المجموعة خدماتها بعقود محددة المدة وترتيبات قصيرة األجل. يتم 

بناًء خاص لتزام أداء إلتزامات أداء متعددة ، تقوم المجموعة بتخصيص سعر المعاملة لكل إأو تقديم الخدمات. عندما تتضمن الخدمات 
 في عةولمجما لقب نم مةدلخأو ا لسلعةا بيع ميت ذيلا وظلملحا رلسعالفردي هو ا لبيعا رسعإن لكل منها. الفردي على سعر البيع 

 التىعلى مدى فترة العقد. في الترتيبات  باإليرادات اإلعتراف، يتم خاصة  األداءلتزامات إإذا لم تكن .نمشابهي ءلعمال مشابهةظروف 
من باإليرادات اإلعتراف . يتم تُدرج اإليرادات بالصافي بعد خصم المبلغ المحول إلى طرف ثالثوكيل ، ك فيهاالمجموعة  تعمل

 عند تقديم الخدمات. االستهالك اإلضافي
 

 
 بيع األجهزة  (ب

إلى العميل ، وبشكل عام عند تسليم األجهزة في الوقت الذي يتم فيه تحويل السيطرة على األجهزة يتم اإلعتراف باإليرادات من بيع 
منفصلة عن أو مدمجة في عرض الخدمة. تأخذ المجموعة األجهزة ، يتم اإلعتراف بالمبلغ المفوتر كإيراد. قد تكون مبيعات األجهزة 

 المعاملةلتزامات أداء منفصلة والتي يجب تخصيص جزء من سعر إبعين االعتبار ما إذا كانت هناك وعود أخرى في العقد تمثل 
، يتم خاص أداء  لتزامإمع عرض الخدمة وتحديده كاألجهزة بيع عند دمج . الخاص بها بناًء على سعر البيع الفردي لكل منها

عند دمج بيع األجهزة إلى العميل. األجهزة كإيراد في الوقت الذي يتم فيه تحويل السيطرة على  لألجهزةبالمبلغ المخصص اإلعتراف 
 فترة العقد.مدى على اإلعتراف باإليرادات ، يتم مع عرض الخدمة وتحديده كإلتزام أداء مشترك 

 
 

 والتفعيل التثبيتخدمات  (ج
 العميل النهائي.إلى اإلتصال  يحةتنتقل السيطرة على شرعندما تفعيلها عند  شرائح اإلتصالبيع باإليرادات من اإلعتراف يتم 

 
 عميل. للاألجهزة بشكٍل مدمج مع بيع تقدم المجموعة خدمات التركيب 

 
وتوفير خدمات التركيب األجهزة وعود نقل ألن  ةأداء واحدمن التزامات وخدمات التركيب  جهزةاألتتألف العقود المجمعة لمبيعات 

 لألجهزةمجمعة المبيعات الاإليرادات الناتجة عن بباإلعتراف المجموعة  تقوم. وبناًء على ذلك ، غير قادرة على أن تكون خاصة
العميل يتلقى  لخدمة ، وذلك ألنعن اوخدمات التركيب مع مرور الوقت ، باستخدام طريقة إدخال لقياس التقدم نحو الرضاء التام 

 ويستهلك في نفس الوقت الفوائد التي تقدمها المجموعة.
 

 والءالنقاط  برنامج (د
 رسع نم زءج صبتخصي عةولمجما ومتقلتزام أداء منفصل ألنه يوفر بشكل عام حقًا جوهرياً للعميل. إينتج عن برنامج والء العمالء 

 دعن راداتکإيبند المطلوبات  رافالعتا ميتو ءالولا ةطلنق لنسبيالفردي ا لبيعا رسع علی ءً بنا ءالولبند مطلوبات برنامج ا لیإ لمعاملةا
 .صالحيتها ءنتهاأو ا طلنقاا خدامستا
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 )وحدة أعمال المشغلين(تقديم الخدمات للناقل هـ(  

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

 
القيمة اإلجمالية للفواتير المقدمة لشركاء التجوال بناًء على الحركة الفعلية لنقل البيانات خالل يتم إثبات إيرادات التجوال على أساس 

 الفترة المفوتر عنها.
 

 جمالية على مدى فترة العقد.اإلعلى أساس القيمة  األخرىمن خدمات البيع بالجملة  اإليراداتيتم إثبات 
 

 لمعاملةاتحديد سعر  (و
المعاملة غير و،  جوهرىعنصر تمويلى وجود والمتغير، المقابل المالى ، تأخذ المجموعة في االعتبار آثار  لمعاملةعند تحديد سعر ا

 المستحق للعميل )إن وجد(. المقابل المالىالنقدية و
 
 
 المقابل المالى المتغير -

 تقديمالذي ستحصل عليه مقابل  المالى المقابلفي العقد يتضمن مبلغًا متغيًرا ، تقوم المجموعة بتقدير مبلغ المالى إذا كان المقابل 
يصبح من المحتمل وبدرجة كبيرة عدم المتغير عند بداية العقد وتقييده إلى أن  المالىالبضائع إلى العميل. يتم تقدير المقابل 

 المالىالمقابل بتبط عندما يتم بعد ذلك حل عدم اليقين المرالمثبتة في مبلغ اإليرادات المتراكمة حدوث عكس كبير لإليرادات 
 المتغير.

 
 التمويل الجوهريعنصر  -

قصيرة األجل من عمالئها. باستخدام المعيار العملي في المعيار الدولي للتقارير  مقدمةدفعات المجموعة  تستلمبشكل عام ، 
بداية العقد  فى تتوقع المجموعةالتمويل الجوهري عندما عنصر آثار ب المقابل المالىمبلغ ، ال تقوم المجموعة بتعديل  01 المالية

 أو أقل.واحدة سنة ستكون أو الخدمة  البضاعة قيام العميل بدفع مقابل هذهأو الخدمة إلى العميل و البضاعة تقديمأن الفترة بين 
 

الذي  المعدلسعر المعاملة لهذه العقود باستخدام خصم طويلة األجل من العمالء ، يتم  مقدمادفعات المجموعة  إستلمتإذا 
 .عنصر التمويل الجوهري -، لمراعاة عند بداية العقد سينعكس في معاملة تمويل منفصلة بين المجموعة وعمالئها 

 
 المقابل المالى غير النقدي -

عندما تحصل المجموعة على السيطرة  اسعر المعاملة ويتم قياسهتدرج القيمة العادلة للمقابل غير النقدي المستلم من العميل في 
 .األجهزةعلى 

 
 للعميلالدفع المستحق  المقابل المالى -

ض يخفتك يتم اإلعتراف بهومبلغاً نقدياً تدفعه المجموعة أو تتوقع دفعه إلى العمالء للعميل  الدفع المقابل المالى المستحقيتضمن 
 لسعر المعاملة.

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

 العقد. فترةالعروض المجانية على مدى 
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 2102يناير  0 قبلالسياسة المطبقة 

يتم قيد  تتألف اإليرادات من القيم العادلة للمقابل المادي المستلم أو المستحق من بيع البضائع والخدمات في السياق الطبيعي ألنشطة المجموعة.
 اإليرادات بالصافي بعد الخصومات والحوافز والتخفيضات وبعد استبعاد اإليرادات داخل المجموعة. 

الممكن قياسه بشكل موثوق وعندما يكون من المرجح أن تؤول المنفعة االقتصادية إلى المجموعة وعندما تتحقق يتم إثبات اإليراد عندما يكون من 
 معايير محددة لكل من أنشطة المجموعة كما هو موضح أدناه.

 تتألف إيرادات المجموعة من خدمات االتصاالت المتنقلة كما يلي:

الغ مّحملة على العمالء نتيجة عمليات التفعيل والربط واستخدام العمالء لفترات البث تتألف اإليرادات من االتصاالت المتنقلة من مب (أ)
والرسائل النصية وجميع خدمات االتصاالت المتنقلة األخرى، بما في ذلك توفير خدمات البيانات والمعلومات ورسوم ربط مستخدمي 

 شبكات االتصاالت األرضية والمحمولة األخرى بشبكة المجموعة.
 

م إثبات إيرادات استخدام العمالء لفترات البث والرسائل النصية وخدمات البيانات كجزء من الفواتير الدورية ويعترف بها كإيراد خالل يت (ب)
ن فترات الربط المتعلقة بها. يتم االعتراف باإليرادات من الخدمات غير المفوترة والناتجة من الخدمات التي تم تقديمها في الفترة ما بي

إصدار الفاتورة إلي نهاية الفترة المحاسبية وتسجل كإيرادات مستحقة بينما يتم تأجيل االعتراف باإليرادات غير المكتسبة التي يتم  تاريخ
 تقديمها في الفترات التالية لكل فترة محاسبية إلي أن يقوم العميل باستخدام فترات البث.

 
كامل، وهي رسوم غير قابلة لالسترداد تدفع لمرة واحدة فقط عند ربط العمالء بشبكة يتم إثبات إيرادات رسوم التفعيل والربط بشكل  (ج)

 المجموعة خالل الفترة التي تنتهي فيها التزامات المجموعة. ال يعتمد دفع الرسوم للمجموعة على إعادة البيع أو الدفع من قبل المستخدم
 لق بإعادة البيع أو التسليم وتتحقق جميع المعايير األخرى إلثبات اإليرادات.النهائي حيث ال توجد للمجموعة التزامات إضافية فيما يتع

 
 يتم إثبات إيرادات رسوم االشتراك الشهري والتي ال تختلف وفقاً لالستخدام على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة تقديم الخدمة. (د)

 
اإلجمالية للفواتير المقدمة للمشغلين اآلخرين مقابل خدمات االتصاالت االنتهائية عن )هـ(  يتم إثبات إيرادات الربط البيني على أساس القيمة 

 فترات االتصال، وخدمات الرسائل النصية وتوفير خدمات االتصاالت المتنقلة األخرى للفترة المفوتر عنها وفقاً للتعرفة المتفق عليها.

للفواتير المقدمة لشركاء التجوال بناًء على الحركة الفعلية لنقل البيانات خالل الفترة يتم إثبات إيرادات التجوال على أساس القيمة اإلجمالية  (و)
 المفوتر عنها.

 
 يتم إثبات اإليرادات من بيع أجهزة االتصاالت وشرائح االتصال المستبدلة عند تسليمها للعمالء في الفترة التي تتم فيها عملية البيع. (ز)

 
ديم عروض مجمعة، فإنه يتم تقسيم العرض إلي عناصر فردية لكل منها مساهمة منفردة في فيما يتعلق بالعروض التي تتضمن تق (ح)

اإليرادات مقيمة من وجهة نظر العميل. ويتم توزيع قيمة العرض على كل عنصر من عناصر العرض بناًء على القيمة العادلة تناسبياً لكل 
لتقدير معتمد و موثوق لسعر البيع العادي لذلك العنصر على   ل عنصر طبقاً عنصر. تقوم المجموعة بصفة عامة بتحديد القيمة العادلة لك

 أساس مستقل.
 

مولدة ال يعتبر تبادل السلع أو الخدمات ذات الطبيعة المماثلة معاملة تؤدي إلى تحقيق إيرادات، ومع ذلك فإن تبادل البنود المختلفة يعتبر ك (ط)
 لإليرادات.

 

 العمالءبرنامج والء  

ت المجموعة برنامج الوالء للعمالء الذي يقدم مزايا متنوعة للمشتركين. تعتمد مكافآت برنامج الوالء للعمالء على استخدام العميل للخدماتقدم 
 لبيعالتي تقدمها المجموعة. تقوم المجموعة باحتساب رصيد المكافآت المكتسبة الخاص ببرنامج الوالء للعمالء على حدة كجزء مستقل من عملية ا

 وعلى أساس النقاط المشتراة بواسطة العمالء االخرين والممنوحة لهم.

ركز المالي يتم االعتراف بالمقابل المالي لرصيد المكافآت خالل البيع المبدئي على أساس القيمة العادلة ويتم االعتراف بها كالتزام في قائمة الم
دلة باستخدام أساليب تقدير تأخذ في االعتبار القيمة العادلة للمزايا التي يمكن استخدام الموحدة حتى يتم استخدام المكافآت. يتم تحديد القيمة العا

ً هذه المكافآت ألطراف ثالثة الستخدامها في  المكافآت بها مخصوما منها رصيد المكافأت المتوقع انتهاء صالحيته. كما تبيع المجموعة أيضا
 يراد من تلك المبيعات عند استخدام هذه المكافآت.األنشطة الترويجية للمجموعة. يتم االعتراف باإل
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 )يتبع( ملخص بالسياسات المحاسبية المطبقة  -1
 أرصدة العقود   1-31

 2102يناير  0 منالسياسة المطبقة 

  أصول ناشئة عن عقد -
السلع  بتقديم. إذا قامت المجموعة عميلالإلى  المقدمةمقابل السلع أو الخدمات فى مقابل مادى الحصول على عقد هي حق ناشئة عن أصول 

للمقابل  باألصول الناشئة عن عقد اإلعترافأو قبل استحقاق السداد ، يتم  المقابل المادى عميل قبل أن يقوم العميل بدفعالأو الخدمات إلى 
 المكتسب الذي يكون مشروًطا. المادى

 إلتزامات ناشئة عن عقد -
 

  االخاص به المقابل المادىقامت المجموعة باستالم ى توالعميل الالسلع أو الخدمات إلى  بتقديم اتلتزاماإل ىهإلتزامات ناشئة عن عقد 
 باإللتزامات اإلعترافالسلع أو الخدمات إلى العميل ، يتم  بتقديمقبل أن تقوم المجموعة  المقابل المادىمن العميل. إذا قام العميل بدفع 

 .كإيراد عندما تقوم المجموعة بتنفيذ العقد اإللتزانات الناشئة عن عقدالعقد عند السداد. يتم إثبات ناشئة عن عقد ال

 التكاليف والمصاريف   1-30
 

 تكلفة الخدمات والمبيعات (أ)
العمال المباشرة ونفقات تمثل تكلفة الخدمات والمبيعات المتكبدة خالل الفترة وتشمل تكاليف البضائع المباعة والمخزون المتقادم وتكاليف 

 حكومية وتكاليف االتصاالت الداخلية ومصاريف غير مباشرة تتعلق باإليرادات المثبتة.
 

 الرسوم الحكومية (0
تمثل الرسوم الحكومية رسوم تقديم الخدمة تجارياً ورسوم الرخصة والطيف الترددي والتكاليف المترتبة على المجموعة مقابل 

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

 مصاريف الربط البيني (1
ت أجنبية ومحلية. ويتم إثباتها في فترات تنفيذ المكالمات ذات الصلة تمثل مصاريف الربط البيني مصاريف الربط بشبكات اتصاال

 وتدرج ضمن بند تكلفة الخدمات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 
 مصاريف بيعية وتسويقية   (ب)

اريف البيع والتسويق تمثل المصاريف الناتجة عن جهود إدارة المجموعة المتعلقة بأعمال التسويق أو أعمال البيع والتوزيع.  تشتمل مص
على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تكون بالضرورة جزءاً من تكاليف اإليرادات. توزع هذه التكاليف بين مصاريف البيع 

 والتسويق وتكاليف اإليرادات، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.

 وعمومية وإدارية تكلفة   (ج)
وليس بأعمال كسب اإليرادات أو أعمال البيع والتوزيع. تشتمل المصاريف العمومية واإلدارية على تمثل المصاريف المتعلقة باإلدارة 

التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تكون بالضرورة جزءاً من تكاليف اإليرادات. توزع هذه التكاليف بين المصاريف العمومية 
 يقة منتظمة.واإلدارية وتكاليف اإليرادات، إن لزم األمر، بطر

 العقد تكاليف   (د)
 2102يناير  0السياسة المطبقة من 

 عقد ىالحصول عل تكلفة (0
حصول على عقد أو مجموعة من العقود ولن يتم دفعها في بالمباشرة  والمرتبطة اإلضافية لفةتكلفة الحصول على عقد التكتمثل 

استحواذ المركز المالي الموحد كتكلفة  قائمةعقد في العلى حصول للالتكاليف هذه حالة عدم وجود العقد. تقوم المجموعة برسملة 
 .ويتم تسجيل المطلوبات ذات الصلةإلى الحد الذي القابل لالسترداد للعقد عند تكبدها 

  
 عقدالوفاء بتكاليف  (1

 :تقوم المجموعة برسملة تكلفة الوفاء بالعقد عندما
 ؛محدد التكاليف مباشرة بعقد ترتبط )أ( 
 الوفاء بالتزامات األداء في المستقبل ؛ وتقوم التكاليف بتوفير أو تعزيز موارد المجموعة التي سيتم استخدامها في  )ب(

 )ج( من المتوقع استرداد التكاليف.
 

 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.تدرج التكلفة المرتبطة بالتزامات األداء التي تم استيفاؤها في 

 اإلطفاء  (1
مع نمط بما يتماشى ( تكاليف الوفاء بالعقد ، 2و ) حصول على العقدال( تكاليف 0) ـاألصول المعترف بها فيما يتعلق بيتم إطفاء 

 .االعتراف باإليرادات
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 )يتبع( ملخص بالسياسات المحاسبية المطبقة  -1

 توزيعات أرباح      1-31

 التي يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في الشركة.تقيد توزيعات األرباح في القوائم المالية الموحدة في الفترة 

 المعامالت بالعمالت األجنبية     ,1-3

 العملة الرئيسية والتشغيلية (أ)

تظهر البنود في القوائم المالية الموحدة للشركة بالريـال السعودي وهو العملة التشغيلية للشركة. تحدد كل شركة تابعة ضمن المجموعة 
الخاصة بها، ونتيجة لذلك فإن البنود الواردة في القوائم المالية لكل شركة تابعة على حدة يتم قياسها باستخدام تلك العملة  عملتها التشغيلية

قائمة التشغيلية. تستخدم المجموعة الطريقة المباشرة للتوحيد وفي االستبعاد لعملية أجنبية واألرباح أو الخسارة التي تم إعادة قياسها إلى 
 موحدة تعكس المبلغ الناتج من استخدام هذه الطريقة.الدخل ال

 المعامالت واألرصدة ب(
ً بواسطة شركات المجموعة بأسعار الصرف السائدة للعملية الرئيسية في تاريخ  يتم قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئيا

 المعاملة األولى المؤهلة لإلعتراف.

 التي تتم بالعمالت األجنبية ويتم تحويلها بالعملة التشغيلية بأسعار التحويل السائدة في تاريخ التقرير. الموجودات و المطلوبات النقدية

وط يتم قيد الفروقات الناتجة من تسوية أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل الموحدة باستثناء البنود النقدية المخصصة كجزء من التح
لية أجنبية. يتم اإلعتراف بها في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة حتى يتم استبعاد صافي االستثمار، لصافي استثمارات المجموعة لعم

ت وعندها يتم تصنيف المبلغ المتراكم إلى قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة. كما يتم تسجيل الضرائب واألرصدة الدائنة الناتجة عن فروقا
 مة الدخل الشامل االخر الموحدة.تحويل تلك البنود النقدية إلى قائ

ولية. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ المعامالت األ
الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في عملة أجنبية باستخدام معدالت 

األرباح أو  العادلة. يتم معاملة األرباح أو الخسائر الناتجة من تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بما يتماشى مع إثبات
لتي تم إثبات أرباح أو خسائر قيمتها العادلة في الخسائر من التغير في القيمة العادلة في هذا البند )كمثال فروقات التحويل على البنود ا

ائمة قائمة الدخل الشامل األخر الموحدة أو قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة ومعترف بها أيضاً في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة أو ق
 الربح أو الخسارة  الموحدة على التوالي(.

 )ج( شركات المجموعة
المراكز المالية ونتائج األعمال للشركات األجنبية التابعة والزميلة غير العاملة في بيئات اقتصادية ذات تضخم يقيد الناتج عن تحويل 

 مرتفع التي تكون عملتها الرئيسية غير الريـال السعودي الى الريـال السعودي كما يلي:

 ائمة المركز المالي الموحدة.تُحّول الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي بأسعار الصرف في تاريخ ق -0
 تُحّول اإليرادات والمصاريف لكل قائمة أرباح أو خسائر موحدة على أساس متوسط سعر الصرف. -2
   تُحّول بنود حسابات حقوق الملكية بأسعار الصرف السائدة في التواريخ التي تعود لكل بند عند حدوثه. -1

م المالية للشركات التابعة أو الزميلة األجنبية إلى الريـال السعودي كبند منفصل ضمن تدرج التعديالت المتراكمة الناتجة عن تحويل القوائ
حقوق المساهمين. يتم اإلعتراف بفروقات أسعار الصرف الناتجة من التحويل للتوحيد في قائمة الدخل الشامل الموحدة. عند استبعاد عملية 

 لموحد المتعلق بتلك العملية األجنبية يتم اإلعتراف به في قائمة الدخل الموحدة.أجنبية فإن مكون الدخل الشامل اآلخر األولي الموجز ا

 اإليجارت      1-32

إذا  يعتمد تحديد ما إذا كان الترتيب، ينطوي أو ال ينطوي على عقد إيجار على جوهر الترتيب في تاريخ إنشائه. يتم تقييم الترتيب لتحديد ما
استخدام أصل محدد وأن الترتيب ينقل حق استخدام األصل أو األصول حتى لو لم يكن هذا الحق محدد كان الوفاء بالترتيب يعتمد على 

 صراحة في الترتيب.

 المجموعة كمستأجر (أ)
التي تنقل إلى المجموعة بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية البند المستأجر عند بدء اإليجار  ىإن عقود اإليجار التمويل

تم توزيع يتم رسملتها عند بداية عقد اإليجار بالقيمة العادلة لألصل المستأجر أو بالقيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار أيهما أقل. ي
النفقات التمويلية وتخفيض في إلتزام اإليجار وذلك لتحقيق معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من اإللتزام. يتم دفعات اإليجار بين 

 اإلعتراف نفقات التمويل في التكاليف التمويلية في قائمة الدخل الموحدة.
أكيد معقول بأن المجموعة سوف تحصل على يتم استهالك األصل المؤجر على مدى العمر اإلنتاجي لألصل، ومع ذلك إذا لم يكن هناك ت

 الملكية في نهاية فترة اإليجار، يتم استهالك األصل على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل وفترة اإليجار أيهما أقصر.
ات تشغيلية في إن عقد اإليجار التشغيلي هو عقد إيجار بخالف عقد اإليجار التمويلي. يتم اإلعتراف بدفعات اإليجار التشغيلي كمصروف

 قائمة الدخل الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
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 )يتبع( ملخص بالسياسات المحاسبية المطبقة  -1

 )يتبع( اإليجارت      1-32

 المجموعة كمؤجر (ب)

بشكل جوهري إلى عقود إيجار يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمزايا المتعلقة بملكية األصل 
 تشغيلية. يتم إضافة التكاليف األولية المباشرة المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر

ي الفترة التي تحققت واإلعتراف بها على مدى فترة اإليجار بنفس األساس كإيرادات إيجار. يتم اإلعتراف باإليجار المحتملة كإيرادات ف
 فيها.

 التقارير القطاعية     1-38

 القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة التي تشارك في أنشطة األعمال والتي يمكن أن تتحقق منها إيرادات وتتكبد فيها مصروفات وتشمل
 ن قبلاإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى. تتم مراجعة كافة النتائج التشغيلية لقطاعات التشغيل م

الية صانعي القرارات التشغيلية للمجموعة إلتخاذ قرارات بشأن الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائها والتي تتوفر لها معلومات م
 (.11منفصلة )إيضاح 

 المخصصات    1-39

 عام)أ(   

قانوني أو تعاقدي نتيجة لحدث سابق ومن المرجح يتم االعتراف بالمخصص في قائمة المركز المالي الموحدة عندما يكون للمجموعة إلتزام 
 أن يتطلب تدفق خارج للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن تقدير مبلغها بصورة موثوق فيها. عندما يكون التأثير جوهري يتم تحديد

يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل خصم قبل الضريبة  الذي 
ربح الزمنية لألموال، وعندما يكون مالئماً والمخاطر التي ينطوي عليها االلتزام. يتم اإلعتراف بتخفيض الخصم كتكلفة تمويلية في قائمة ال

 أو الخسارة  الموحدة.

  إلتزام إيقاف التشغيل)ب(  
مواقع الشبكات. يتم اإلعتراف بالموجودات المقابلة في الممتلكات واآلالت والمعدات. يتم ينشأ مخصص إلتزام إيقاف التشغيل عند إنشاء 

قات النقدية تحديد إلتزام إيقاف التشغيل بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية اإللتزام باستخدام التدفقات النقدية المقدرة. يتم خصم التدف
عكس المخاطر الخاصة بإلتزام باستعادة الموقع. ويتم قيد تخفيض الخصم عند تكبده واإلعتراف به بمعدل خصم ما قبل الضريبة حالي الذي ي

التكاليف في قائمة الدخل الموحدة كتكلفة تمويل. تتم مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة لإلزالة سنوياً وتعديلها عند الضرورة. التغيرات في 
 م المطبق يتم إضافتها أو خصمها من تكلفة األصل.المستقبلية المقدرة أو في معدل الخص

 
 االلتزامات المحتملة     1-10

هي التزامات من المحتمل أن تنشأ عن أحداث سابقة ويتأكد وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من أحداث مستقبلية غير 
ية مؤكدة ال تقع ضمن السيطرة الكاملة للمجموعة، أو التزام حالي ال يتم قيده ألن من غير المحتمل أن تكون هناك حاجة لتدفق الموارد لتسو

القوائم تزام. في حال عدم القدرة على قياس مبلغ االلتزام بموثوقية كافية فإن المجموعة ال تدرج المطلوبات المحتملة وإنما تفصح عنها في االل
 المالية الموحدة.

 المخزون    1-13

الدفع وإعادة الشحن ويسجل بالتكلفة أو يتكون المخزون من أجهزة الهاتف والمعدات في موقع العميل وشرائح الهواتف الخلوية والبطاقات مسبقة 
ما منها صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. وتمثل القيمة القابلة للتحقق الفرق بين سعر البيع التقديري في ظروف العمل االعتيادية مخصو

سط المرجح. تقوم المجموعة بتكوين مخصص تكاليف اإلتمام التقديرية ومصاريف استكمال البيع. يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتو
 للبضاعة بطيئة الحركة والمخزون المتقادم ضمن تكلفة المبيعات في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة.

 المنح الحكومية    1-11

ف يتم اإللتزام بها. عندما يتم اإلعتراف بالمنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول بأن المنحة ستستلم وأن جميع الشروط المرتبطة سو
ترتبط المنحة ببند مصروف يتم اإلعتراف بها كإيرادات على أساس منتظم على مدى الفترات التي تعتزم المجموعة تعويض التكاليف التي يتم 

 قيدها كمصروفات.
 ية المتوقعة لألصل ذو العالقة.عندما تتعلق المنحة بأصل، يتم اإلعتراف بها كإيرادات بمبالغ متساوية على مدى األعمار اإلنتاج

موحدة عند تحصل المجموعة على منح غير نقدية يتم تسجيل األصل والمنحة باإلجمالي بالقيمة اإلسمية وتحويلها إلى قائمة الربح أو الخسارة  ال
وية. عندما يتم منح قروض أو على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل بناًء على نمط استهالك مزايا األصل المحدد بأقساط سنوية متسا

الفائدة السائد فإن أثر هذه الفوائد التفضيلية يعتبر منحة مساعدات مماثلة من الحكومات أو المؤسسات ذات العالقة بمعدل فائدة أقل من معدل 
 حكومية.
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 التغيير في السياسات المحاسبية الهامة  -,

 

  العقود مع العمالءاإليرادات من  31المعيار الدولي للتقرير المالي  (أ)

(. وبناًء على ذلك ، 2102يناير  0باستخدام طريقة التأثير المتراكم في تاريخ التطبيق األولي ) 01قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
 .2102لم يتم تعديل المعلومات المقدمة لعام 

مجموعة موضحة ال بإيراداتييرات التي طرأت على السياسات المحاسبية السابقة فيما يتعلق تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة التغ
 :أدناه

طبيعة وتوقيت إستيفاء إلتزامات األداء وشروط السداد  المنتج / الخدمة
 الهامة

 طبيعة التغير فى السياسة المحاسبية

إلى مدة العقد( من  تقدم المجموعة أشهر مجانية )باإلضافة إيرادات األلياف البصرية
المدفوع مسبقاً كجزء من  األلياف البصرية ءالخدمات لعمال

 الحملة الترويجية 

وفي هذا السياق ، يمتد التزام أداء المجموعة إلى تقديم 
 .شهر إضافيةاألالخدمات طوال الفترة بما في ذلك 

، اعترفت المجموعة باإليراد على مدة  سابقا
مجانية الشهر العقد األصلية )باستثناء استحقاق األ

 .(ةالترويجي

، يتم  01 ىتقرير المالللبموجب المعيار الدولي 
يرادات المتعلقة بعقود األلياف اإلعتراف باإل

مسبقاً طوال مدة العقد  ةالبصرية المدفوع
 بالكامل.

تشتمل عقود الجزء الخاص بالمؤسسة التي دخلت فيها  إلعدادالتركيب واإيرادات رسوم 
المجموعة على عناصر التثبيت والتجهيز لمرة واحدة التي 

 تم تحرير فاتورة بها للعميل في بداية العقد.

التركيب واإلعداد لمرة واحدة  أن رسومتحدد المجموعة 
لتقديم الخدمات بموجب العقد ؛ وأن  ةعرضي هاعلى أن

 بشكل منفرديمكنه االستفادة من التركيب واإلعداد  العميل ال

، يتم تسجيل هذه الرسوم كإيراد ، عندما  سابقا
 يتم إصدار فاتورة بها إلى العميل

، يتم  01 ىتقرير المالللبموجب المعيار الدولي 
 راداتکإيالتركيب واإلعداد  برسوم رافالعتا

 دلعقا رةفت دىم علی

 منتجاتتحديد التزامات األداء على 
 العروض المجمعة

تحقق المجموعة إيرادات من تقديم خدمات االتصاالت ، مثل 
الوصول إلى الشبكة ، واستخدام فترات البث ، والرسائل 

 وخدمات اإلنترنت ، وكذلك من مبيعات األجهزة المحمولة

قد يتم بيع المنتجات والخدمات بشكل منفصل أو في عروض 
لتزامات إوبناًء على ذلك ، قد يختلف توقيت إستيفاء  مجمعة

؛ بمعنى أنه قد يتم استيفاء  العروض المجمعةاألداء في 
التزامات األداء المتعلقة بمبيعات األجهزة عندما يستحوذ 
العميل على الجهاز. يحدث هذا عادة عندما يوقع العميل على 

 عقد جديد ويتم الدفع على أساس الشروط التعاقدية

، تم إثبات إيرادات األجهزة على أساس  سابقا
 الخصومات بعدالقيمة العادلة صافى 

، يتم  01 ىتقرير المالللبموجب المعيار الدولي 
بين منتجات وخدمات  المتحصالتتوزيع 

)التزامات أداء  العروض المجمعةمنفصلة في 
منفصلة( على أساس أسعار البيع القائمة بذاتها. 

لبيع القائمة بذاتها على أساس يتم تحديد أسعار ا
قائمة األسعار التي تقوم فيها المجموعة عادةً ببيع 

 هذه المنتجات والخدمات.

تقدم المجموعة برنامج الوالء للعمالء الذي يقدم مزايا  برنامج الوالء للعميل
متنوعة للمشتركين. تعتمد مكافآت برنامج الوالء للعمالء 

تقوم . لتي تقدمها المجموعةعلى استخدام العميل للخدمات ا
المجموعة بتخصيص المقابل المستلم لألجهزة المحمولة 
وخدمات االتصاالت إلى نقاط الوالء القابلة لالستبدال مقابل 
أي مشتريات مستقبلية بناًء على سعر البيع المستقل لكل 

ً هذه المكافآت ألطراف ثالثة . منها كما تبيع المجموعة أيضا
 األنشطة الترويجية للمجموعةالستخدامها في 

، قامت المجموعة بتوزيع أرصدة منح  سابقا
لعمالئها على أساس قيم المعاملة المعنية وتم 
إثبات التكلفة الناتجة مقابل إيرادات المعامالت 

 األساسية

 ، يتم 01 ىتقرير المالللبموجب المعيار الدولي 
بين منتجات وخدمات  المتحصالتتوزيع 

)التزامات أداء  روض المجمعةالعمنفصلة في 
 منفصلة( على أساس أسعار البيع القائمة بذاتها
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 )يتبع( التغيير في السياسات المحاسبية الهامة  -,

 

 )يتبع( اإليرادات من العقود مع العمالء 31المعيار الدولي للتقرير المالي  (أ)

طبيعة وتوقيت إستيفاء إلتزامات األداء وشروط السداد  المنتج / الخدمة
 الهامة

 طبيعة التغير فى السياسة المحاسبية

والبيانات المدفوعة مسبقاً  الخدمات الصوتيةفي سياق عقود  مستخدمةغير الحقوق العمالء 
االستفادة من جميع حقوقهم في من عمالء ال قد اليتمكن، 

ئتمان أو استالم السلع أو الخدمات ، بسبب انتهاء مدة اإل
 المدفوعة مسبقاً.بسبب انتهاء مدة العقد 

إنقطاع ، اعترفت المجموعة بإيرادات  سابقا
عند انقضاء حقوق العميل في استالم  الخدمة

 أوالخدمات ، عادةً مع انتهاء مدة العقد االئتمانية 
 مدة العقد المدفوع مسبقاً 

 ، يتم 01 ىتقرير المالللبموجب المعيار الدولي 
 وعقد في بداية ال إنقطاع الخدمة تقدير إيرادات

. يتم التنبؤ خالل الفترةاإليرادات باالعتراف 
عندما يكون هناك سجل  إنقطاع الخدمةبمعدالت 

 إلنقطاع الخدمة المعدل التاريخىكاف لتحديد 
 بإنقطاع الخدمةالتنبؤ والذى يستخدم فى بدقة ؛ 

 المستقبلي

تكاليف الحصول على العقود / تكاليف 
 الوفاء بالعقود

  تدريجيةط تكاليف تتكبد المجموعة فق

، حوافز  تالحصول على عقود مع العمالء )عموال -
 (وغيرهاالمبيعات 

الوفاء بالتزاماتها بموجب العقود المبرمة مع العمالء  -
  )تكلفة األجهزة وتكاليف المقاول من الباطن(

 ولن يتم تكبدها بخالف ذلك

، تم تحميل بعض التكاليف المتكبدة في  سابقا
وحوافز  التالحصول على العقود )العمو

الوفاء بالتزامات  أو تكاليفالمبيعات وغيرها( 
األداء بموجب العقود المبرمة مع العمالء )تكلفة 

 قائمةاألجهزة وتكاليف المقاول من الباطن( على 
 وعند تكبدها.الموحدة الربح أو الخسارة 

، يتم  01بموجب المعيار الدولي للتقرير المالى 
جميع التكاليف المتزايدة والتي يتم تكبدها رسملة 

مباشرة نتيجة الحصول على عقد أو مجموعة من 
الوفاء بالتزامات بموجب عقد مع أو   العقود

على مدى فترة العقد ، إلى  وإستهالكهاعميل 
الحد الذي تعتزم فيه المجموعة استرداد هذه 

 األرصدة.
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 )يتبع( التغيير في السياسات المحاسبية الهامة  -,

 

 الماليةاألدوات  -9المعيار الدولي للتقرير المالي  (ب)

صول المالية والمطلوبات المالية وبعض العقود لشراء أو بيع البنود غير المالية. األعتراف وقياس إلمتطلبات ا 9يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي 
 .األدوات المالية: االعتراف والقياس 19هذا المعيار معيار المحاسبة الدولي رقم يستبدل 

 
 .تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة موضحة أدناه

 تصنيف وقياس األصول المالية والمطلوبات المالية (أ)

المطلوبات  سقياو فلتصني 19 مقر ليدولا لمحاسبةا رمعيا في لحاليةا بالمتطلبات رکبي دح لیإ 9للتقرير المالي  ليدولا رلمعياا ظيحتف
السابقة للموجودات المالية المحتفظ بها حتى االستحقاق والقروض والذمم  19رقم  ليدولا لمحاسبةا رمعياومع ذلك ، فإنه يلغي فئات  لماليةا

 والمتاحة للبيع. ةالمدين
المطلوبات المالية. إن تأثير المعيار با على السياسات المحاسبية للمجموعة المتعلقة تأثيًرا كبيرً  9لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .المالية مبين أدناه األصولعلى تصنيف وقياس  9الدولي الدولي للتقرير المالي 
أدوات الدين  ، المطفأةياس بالتكلفة على نحو القالمبدئي ، يتم تصنيف الموجودات المالية  اإلثبات، عند  9وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل أو  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أدوات حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخر
على نموذج العمل الذي يتم فيه إدارة  بشكل عام 9يستند تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي .الربح والخسارة

 الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.
 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: تحديدهيتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم 
 إلى اإلحتفاظ بالموجودات من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية. ويتم اإلحتفاظ باألصل في نموذج أعمال يهدف  -

الشروط التعاقدية ألداة تنشأ في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكون فقط مدفوعات ألصل الدين والفوائد على المبلغ األصلى  -
 القائم.

 
بالقيمة العادلة من خالل  تحديدهخر إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم يتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل

 الربح أو الخسارة:
 يتم اإلحتفاظ باألصل في نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية. و -

قدية التي تكون فقط مدفوعات ألصل الدين والفوائد على المبلغ األصلى الشروط التعاقدية ألداة تنشأ في تواريخ محددة للتدفقات الن -
 القائم.

 
لعرض التغيرات الالحقة غير قابل لإللغاء  اختيار، يمكن للمجموعة  باإلستثمار فى األسهم غير المحتفظ به للمتاجرةعند اإلعتراف المبدئي 

 على حدة. إستثمارعلى أساس كل يتم هذا اإلختيار  .ربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخفى اإلستثمار 
 
 هعالأ نمبيهو  کما أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ةفأطلما بالتکلفة هسکمقا لمصنفةا رغي لماليةا وداتجولما جميع سقيا ميت

 تحديدالمبدئي ، يجوز للمجموعة  اإلعتراف. ويشمل ذلك جميع األصول المالية المشتقة. عند رلخسائأو ا حبارألا لخال نم لةدلعاا بالقيمة
الدخل الشامل  لخالالمتطلبات التي سيتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من  وفيأصل مالي بشكل غير قابل لإللغاء والذي يست

 إحتماالتالربح والخسارة إذا أدى ذلك إلى تقليل أو عدم وجود أي انخفاض جوهري في بالقيمة العادلة من خالل كأصل مالى مقاس  اآلخر
 المحاسبة التي قد تنشأ بطريقة أخرى.

 
( مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافًا إليه المعاملةوالذي يتم قياسه مبدئيًا بسعر  جوهرىعنصر تمويلى بدون  ذمم مدينةيتم قياس األصل المالي )ما لم يكن 

 تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى اكتسابها. -بالنسبة إلى بند ليس في القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  -
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 )يتبع( التغيير في السياسات المحاسبية الهامة  -,

 

 المالية )يتبع(األدوات  -9المعيار الدولي للتقرير المالي  (ب)

 

 )يتبع( الماليةتصنيف وقياس األصول المالية والمطلوبات  (أ)

 تنطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية.

 لخال نم لةدلعاا بالقيمةأصول مالية 
 رلخسائأو ا حبارألا

بالقيمة العادلة. يتم اإلعتراف باألرباح والخسائر الصافية ، بما في ذلك  الحقايتم قياس هذه الموجودات 
 الموحدة األولية المختصرة الربح أو الخسارةقائمة أي فوائد أو إيرادات توزيعات أرباح ، في 

بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تخفيض التكلفة المطفأة  الحقايتم قياس هذه الموجودات  بالتكلفة المطفأةأصول مالية 
جنبية األت الوخسائر صرف العم وأرباحبإيرادات الفوائد  اإلعترافمن خسائر انخفاض القيمة. يتم 

رة . يتم إثبات أي مكسب أو خساالموحدة األولية المختصرة الربح أو الخسارةقائمة وانخفاض القيمة في 
 .الموحدة األولية المختصرة الربح أو الخسارةقائمة في إستبعاد اإلستثمار في 

دوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل أ
 الشامل اآلخر

الفوائد المحتسبة باستخدام طريقة الفائدة ب اإلعترافبالقيمة العادلة. يتم  الحقايتم قياس هذه الموجودات 
الموحدة  الربح أو الخسارةقائمة جنبية وانخفاض القيمة في األت الوخسائر صرف العم وأرباحالفعلية 

 الدخل الشامل اآلخرقائمة خرى في األخسائر الو صافى األرباحب اإلعتراف. يتم األولية المختصرة
لدخل . عند االستبعاد ، يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة في االموحدة األولية المختصرة

 .الموحدة األولية المختصرة الربح أو الخسارةقائمة الشامل اآلخر إلى 

دوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من أ
 خالل الدخل الشامل اآلخر

الربح أو قائمة بالقيمة العادلة. يتم إثبات توزيعات األرباح كدخل في  الحقايتم قياس هذه الموجودات 
ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل بوضوح استرداد جزء من تكلفة  الموحدة األولية المختصرة الخسارة

الموحدة األولية  الدخل الشامل اآلخرقائمة خرى في األخسائر الو صافى األرباحب اإلعترافاالستثمار. يتم 
 .ولية المختصرةالموحدة األ الربح أو الخسارةقائمة يتم إعادة تصنيفها إلى  الوالتي  المختصرة

 

 9رقم  الجديدة وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية وكذلك فئات القياس 19وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم  األساسيةيوضح الجدول التالي فئات القياس 
 م2102يناير  0 المالية الخاصة بالمجموعة كما في للموجودات

 
لمعيار المحاسبة  اوفقالتصنيف األساسي  الموجودات المالية

  19رقم الدولي 
للمعيار الدولي  اوفق الجديدالتصنيف 

 9رقم  للتقارير المالية
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من  استثمار متاح للبيع استثمار في أدوات حقوق الملكية

 الدخل الشامل اآلخر خالل
 التكلفة المطفأة االستحقاقمحتفظ بها حتى تاريخ  الديناستثمار في أدوات 

 التكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة ذمم مدينة
 التكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة النقد وما في حكمه
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 )يتبع( التغيير في السياسات المحاسبية الهامة  -,

 

 المالية )يتبع(األدوات  -9المعيار الدولي للتقرير المالي  (ب)

 

 إنخفاض الموجودات المالية (ب)

بالقيمة العادلة من خالل أو  ةفأطلما بالتکلفة قياسها ميت لتيا نيدلأدوات ا ولح قعةولمتا نالئتماا رخسائ رةخسا صمخص ديدبتح عةولمجما ومتق
في أدوات حقوق الملكية.  ت. ال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة لإلستثمارالماليا نلضماا ودعقو ينةدلما ممذال، و الدخل الشامل اآلخر

 يعكس مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي باألداة المالية المعنية.

ودائما يتم إثبات اإلنخفاض على أساس مدى ،  ينةدلما ممذلل بالنسبة لقيمةا في ضالنخفاا بالحتسا طلمبسا لنهجا عةولمجما قبطت
على هذه الموجودات المالية باستخدام معدل تدفق يعتمد على تجربة  قعةولمتا نالئتماا رخسائ. يتم تقدير العمرللخسائر اإلئتمانية المتوقعة

، مع تعديلها للعوامل الخاصة بالمدينين ، والظروف االقتصادية العامة وتقييم كل من االتجاه الحالي  ةخسارة االئتمان التاريخية للمجموع
 وكذلك التوقعات للظروف في تاريخ اإلبالغ ، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود حيثما كان ذلك مناسبًا.

 على مدى العمر قعةولمتا نالئتماا رخسائ إستخدامبالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى ، تطبق المجموعة النهج العام لحساب االنخفاض. يتم 
شهًرا عندما ال تزيد مخاطر  02لمدة  قعةولمتا نالئتماا رخسائعندما تكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي و 

 االئتمان على األداة المالية بشكل كبير منذ االعتراف األولي.

نذ تسجيلها المبدئي من خالل األخذ في االعتبار التغير في مخاطر تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألداة المالية قد زادت بشكل كبير م
 التقصير الذي يحدث على مدى العمر المتبقي لألداة المالية.

 في تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األدوات المالية قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي ، فإن المجموعة تقارن مخاطر حدوث
دوات المالية كما في نهاية فترة التقرير مع وجود خطر حدوث تقصير على األداة المالية في تاريخ االعتراف األولي. عند تقصير على األ

اريخية إجراء هذا التقييم ، تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات الكمية والنوعية التي تكون معقولة وقابلة للدعم ، بما في ذلك الخبرة الت
 المتوفرة. مستقبليةوالمعلومات ال

ذات أنها  على لماليةا داةألا تحديد تمإذا  لمبدئيا لتسجيلا منذ ظملحو بشكل دادتز لم لماليةا داةألا على نالئتماا مخاطرأن  لمجموعةا ضتفتر
المالية لديها مخاطر منخفضة ( أن األداة 0. يتم تحديد أداة مالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة إذا: )لتقريرا يخرتا فيمخاطر ائتمانية منخفضة 

تغيرات  حدوث( 1( أن يكون لدى المقترض قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته النقدية التعاقدية في األجل القريب. )2عن السداد ، ) خلفللت
ض على الوفاء بالتزامات بالضرورة ، تقليل قدرة المقترليس ولكن من الممكن سلبية في الظروف االقتصادية والتجارية على المدى الطويل ، 

 . اقديةالتدفق النقدي التع
ن يعتبر قياس خسائر االئتمان المتوقعة دالة على احتمال التخلف عن السداد ، أو الخسارة المعطاة االفتراضية )بمعنى حجم الخسارة إذا كا

ن السداد على البيانات التاريخية المعدلة بواسطة هناك تخلف عن السداد( والتعرض عند التخلف عن السداد. يعتمد تقييم احتمالية التخلف ع
 .مستقبليةمعلومات 

خسارة انخفاض القيمة أو عمليات اإللغاء في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة األولية المختصرة لجميع األدوات ب باإلعترافتقوم المجموعة 
المالية مع إجراء تعديل مقابل قيمتها الدفترية من خالل حساب مخصص الخسارة ، باستثناء االستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها 

ل الشامل اآلخر ، والتي يتم إثبات مخصص الخسارة في قائمة الدخل الشامل الموحدة األولية المختصرة بالقيمة العادلة من خالل الدخ
 المالي في قائمة المركز المالي الموحدة األولية المختصرة. لألصلستثمار ، وال يقلل من القيمة الدفترية اإلوالمتراكم في احتياطي إعادة تقييم 

 

 إلغاء اإلعتراف (ج)

 عتراف باألصل المالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من األصول المالية المماثلة، عندما ينطبق( عندما:يتم إلغاء اإل
 إنتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل 

 امل بدون أي تأخير قامت المجموعة ينقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تعهدت بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالك
 جوهري لطرف ثالث من خالل ترتيبات وإما

 قيام المجموعة بتحويل كافة المخاطر ومزايا األصل بصورة جوهرية (أ)
 .األصللم تقم المجموعة بنقل أو اإلحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األصل بصورة جوهرية ولكن قامت بنقل السيطرة على  (ب)
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 )يتبع( الهامةالتغيير في السياسات المحاسبية   -,

على القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة  9 ىالمعيار الدولي للتقرير المال و 01 ىالمعيار الدولي للتقرير المال تطبيق أثريلخص الجدول التالي 
 . 2102ديسمبر  10المنتهية في 
 قائمة المركز المالي الموحدة األثر على 

  

 كما تم إدراجه
 

الدولى يار عتعديل الم
 31للتقرير المالى 

 
يار الدولى عتعديل الم

  9للتقرير المالى 

المبالغ دون تطبيق 
يار الدولى للتقرير عالم

 9و 31المالى 

         الموجودات
         الموجودات غير المتداولة

 1113811221  -  -  1113811221  ممتلكات ومعدات

 8183813,1  -  -  8183813,1  موجودات غير ملموسة 

 0101110  -  -  0101110  دفعات رأسمالية

 31081  -  -  31081  استثمار في مشروع مشترك

 21123  -  -  21123  موجودات مالية 

 1310,01900  -  -  1310,01900  إجمالي الموجودات غير المتداولة
         

         الموجودات المتداولة

 911,0,  -  -  911,0,  مخزون

 -  -  (296021)  891380  أصول ناشئة عن عقد

 1193111,1  1126111  -  1238,,111  ذمم مدينة

 181131  -  -  181131  المستحق من أطراف ذوي عالقة

 3110,1191  -  (216001)  311291102  المصروفات المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى

 310001000  -  -  310001000  موجودات مالية أخرى

 81091  -  -  81091  األدوات المالية المشتقة

 310111810  -  -  310111810  النقد وما في حكمه

 211901321  1126111  (0526291)  213011911  إجمالي الموجودات المتداولة

 1812131339  1126111  (0526291)  1811,018,9  إجمالي الموجودات
         

         المطلوبات وحقوق الملكية
         حقوق الملكية

  212001000   -  -   212001000   رأس المال

  11,081923   -  -   11,081923   إحتياطي نظامي

 112,11930  1126111  (0226255)  111011313  أرباح مبقاة

 (311210)      (311210)  إحتياطى تحوط
 (301011)  -  -  (301011)  عمالت أجنبيةإحتياطى ترجمة 

 3010901091  1126111  (0226255)  ,3118,9113  إجمالي حقوق الملكية

         
         المطلوبات غير المتداولة

 3319821288  -  -  3319821288  قروض وأوراق دفع 

 01,1020  -  -  01,1020  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 001181  -  -  001181  إيرادات مؤجلة

 3031,00  -  -  3031,00  إيرادات منح حكومية مؤجلة

 1991,00  -  -  1991,00  مطلوبات مالية أخرى

 1191,10  -  -  1191,10  مخصص إلتزام إيقاف التشغيل

 3113191101  -  -  3113191101  إجمالي المطلوبات غير المتداولة
         

         المطلوبات المتداولة

 310111893  -  -  310111893  الجزء المتداول من قروض وأوراق دفع 

 113101231  -  -  113101231  ذمم دائنة

 -  -  (0106219)  3131119  إلتزامات ناشئة عن عقد

 021199  -  -  021199  المستحق إلي أطراف ذوي عالقة

 ,31189118  -   0026112  311201929  إيرادات مؤجلة
 111,911,3  -  -  111,911,3  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 331109  -  -  331109  األدوات المالية المشتقة

 0111011  -  -  0111011  مخصصات

 11098,  -  (06522)  01221,  مخصص الزكاة

 391113  -  -  391113  إيرادات منح حكومية مؤجلة

 3311131,81  -  (116129)  33111,1133  إجمالي المطلوبات المتداولة

 31010,,101  -  (116129)  101,911111  إجمالي المطلوبات

 1812131339  1126111  (0526291)  1811,018,9  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
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 )يتبع( التغيير في السياسات المحاسبية الهامة  -,

 الموحدة والدخل الشامل الربح أو الخسارة  قوائماألثر على 
 

 اجهركما تم إد  
 

يار الدولى عتعديل الم
 31للتقرير المالى 

 
يار الدولى عتعديل الم

  9للتقرير المالى 

المبالغ دون تطبيق 
يار الدولى للتقرير عالم

 9و 31المالى 

 3318,81801  -  16291  3318,01931  اإليرادات

 (111031910)  -  (096200)  (111811209)  المبيعاتتكلفة 

 1881,,11,  -  (016102)  11811101,  إجمالي الربح
         

 (3111,1108)  -  (196210)  (3118,1192)  مصاريف بيعية وتسويقية

 (2021180)  -  -  (2021180)  مصاريف عمومية وإدارية

 (191081)  226115  -  (3331118)  المدينةخسائر اإلنخفاض فى قيمة الذمم 

 (118091028)  -  -  (118091028)  االستهالك واإلطفاء

 (3381111)  -  -  (3381111)  خسائر اإلنخفاض فى قيمة الممتلكات والمعدات

 931880  -  (06929)  911809  إيرادات أخرى

 021800,  226115  (526192)  011891,  التشغيل)خسارة(  /ربح 
         

 211  -  -  211  حصة في نتائج مشروع مشترك

 (2991119)  -  -  (2991119)  مصاريف تمويلية

 111181  -  -  111181  إيرادات تمويلية

 (31111,1)  226115  (526192)  (3,01130)  قبل الزكاة الربح /)الخسارة( 
         

 191113  -  06522  121,00  الزكاة 

 (33,1003)  226115  (516120)  (,,,3111)  السنة ربح /)خسارة( 
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 التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة  -2

السعودية والمعايير إن التقديرات المستخدمة من قبل المجموعة لعرض هذه المبالغ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية 
 .تقريرالتعكس الظروف في تاريخ واالصدارات الصادرة بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المسجلة لإليرادات يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة استخدام 
ت والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة. إن عدم التأكد من هذه التقديرات واإلفتراضا

 فترية للموجودات والمطلوبات التي تتأثر بها في الفترات المستقبلية. يمكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الد

الجوهرية إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمستقبل وكذلك المصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة في تاريخ التقرير ذات المخاطر 
ودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية مدرجة أدناه. تستند المجموعة في تقديراتها التي قد ينتج عنها تعديالت هامة على القيمة الدفترية للموج

التغيرات في على المعلومات المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. إن الظروف الحالية واإلفتراضات عن التطورات المستقبلية، قد تتغير بسبب 
 مجموعة. يتم عكس هذه التغيرات في اإلفتراضات عند حدوثها.السوق أو الظروف الخارجة عن سيطرة ال

 المخصصات        2-3
 الذمم المدينة قيمة إنخفاض  (أ)

معدالت التخصيص على عدد . تستند الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجاريةالحتساب مخصصات تستخدم المجموعة مصفوفة 
 .قطاعات العمالء المختلفة التي لها نفس أنماط الخسارةاأليام المتأخرة عن استحقاق مجموعات 

بيانات . ستقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة لتعديل معدالت العجز التاريخية الملحوظة للمجموعةتستند مصفوفة المخصصات في البداية إلى 
التاريخية ويتم تحليل التغيرات معدالت العجز يتم تحديث  . في تاريخ كل تقرير ،باستخدام المعلومات المستقبليةالتاريخية الخسائر االئتمانية 

 .في التقديرات المستقبلية
. جوهريهو تقدير الملحوظة وتوقعات الظروف االقتصادية والخسائر االئتمانية المتوقعة التاريخية إن تحليل االرتباط بين معدالت العجز 

 .ت في الظروف وفي توقعات الظروف االقتصاديةويعد مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة حساساً للتغيرا
 

 إلتزام إيقاف التشغيل (ب)

في سياق أنشطة المجموعة يتم استخدام الشبكة والموجودات األخرى في مواقع مستأجرة التي يتوقع أن يكون لها تكاليف مرتبطة بإزالة هذه 
استخدامها في تلك المباني. من المتوقع بصورة عامة حدوث الموجودات واستعادة الموقع الذي تقع فيه هذه الموجودات عند التوقف عن 

ند التدفقات النقدية الخارجة المرتبطة بها والتي هي طويلة األجل في طبيعتها في تواريخ الخروج من المواقع المستأجرة المرتبطة بها. يست
والتي تم التنبؤ بها  بناًء على أساس أفضل تقديرات اإلدارة إحتساب تكاليف اإلزالة وتكاليف االستعادة على التكاليف الخاصة بالسنة الحالية 

لإلتجاهات المستقبلية في األسعار والتضخم وعوامل أخرى ويتم خصمها لقيمتها الحالية بمعدل خصم معدل للمخاطر مخصص لتلك 
 ال أو متطلبات التكنولوجيا.اإللتزامات. يتم مراجعة توقعات المخصصات المستقبلية المقدرة في ضوء التغيرات في ظروف األعم

ى تقوم المجموعة بتسجيل تكاليف اإلزالة واالستعادة كممتلكات ومعدات وتوزيعها الحقاً إلى المصروفات باستخدام منهجية وطريقة معقولة عل
 لتزام كنفقات في تكاليف التمويل.مدى العمر اإلنتاجي لألصل وتسجيل اإل

 واألدوات الماليةإدارة المخاطر المالية         2-1

الرسمية  يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المشتقة واالستثمارات في الشركات المتداولة والخاصة وأدوات الملكية على أساس األسعار في األسواق
لتدفقات النقدية أو التقلبات أو األسعار المدرجة المقدمة بواسطة األطراف المالية المقابلة أو باستخدام تقنيات تقييم موضوعية مثل تقديرات ا

 المتوقعة في األسعار.

 خطط المزايا المحددة        2-1

قيام بوضع يتم تحديد تكلفة المزايا المحددة والقيمة الحالية لإللتزام ذي العالقة باستخدام التقييمات اإلكتوارية. يتضمن التقييم اإلكتواري ال
ت الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه العوامل تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية في إفتراضات مختلفة والتي قد تختلف عن التطورا

التأثر المرتبات ومعدالت الوفيات. نظراً للتعقيد في التقييم واإلفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة األجل، فإن إلتزام المزايا المحدد شديد 
 يع اإلفتراضات في تاريخ كل تقرير.بالتغيرات في هذه اإلفتراضات. تتم مراجعة جم

إن معدل الخصم هو المعامل األكثر عرضة للتغيرات. وعند تحديد معدل الخصم المناسب تأخذ اإلدارة في اإلعتبار معدالت الفائدة لسندات 
ديده بواسطة وكالة تصنيف معتمدة الشركات بعمالت تتفق مع عمالت إلتزام مكفأة نهاية الخدمة التي ال تقل عن تصنيف "أأ" أو أعلى، كما تم تح

فروقات إئتمان دولياً لتتوافق مع المدة المتوقعة إللتزام المنافع المحددة. يتم مراجعة السندات األساسية للتأكد من جودتها. يتم حذف تلك التي لها 
الية.يعتمد معدل الوفيات على جداول الوفيات مفرطة من تحليل السندات التي يعتمد عليها معدل الخصم، على أساس أنها ال تمثل سندات جودة ع

معدالت لدول محددة. ال تتغير جداول الوفيات إال على فترات زمنية استجابة للتغيرات السكانية. وتستند الزيادات المستقبلية في المرتبات إلى 
 التضخم المتوقعة في المستقبل بالنسبة لدول محددة.
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 )يتبع( هامةالتقديرات واإلفتراضات المحاسبية ال  -2

 انخفاض الشهرة        2-0

داد. إن القيمة يتم إجراء إختبار إنخفاض القيمة على الوحدات المولدة للنقد بمقارنة القيمة الدفترية للوحدات المولدة للنقد وقيمتها القابلة لالستر
ً تكاليف البيع  وقيمتها القابلة لالستخدام أيهما أكبر. إن عملية التتقييم المعقد القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد هي قيمتها العادلة ناقصا

ة المخصومة المستخدمة لتحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع و/أو القيمة القابلة لالستخدام تتضمن استخدام طرق مثل طريقة التدفقات النقدي
يمة القابلة لالسترداد بشكل كبير على معدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات التي تستخدم إفتراضات لتقديرات التدفقات النقدية. تعتمد الق
 النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.

 الممتلكات والمعدات        2-1
 األعمار اإلنتاجية لآلالت والمعدات (أ)

والمعدات للمجموعة على أساس الفترة التي يتوقع أن يكون فيها األصل متاحاً لالستخدام. يتم تقدير العمر اإلنتاجي لكل بند من بنود الممتلكات 
ما يستند هذا التقدير إلى تقييم جماعي لممارسات أنشطة مماثلة وأساليب تقييم داخلية والخبرة مع الموجودات المماثلة وتطبيق األحكام عند

 ات االستهالك.تصبح الموجودات متاحة لالستخدام وبدء إحتساب نفق
جاري يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر لكل أصل بصورة دورية وتحديثه إذا إختلفت التوقعات عن التقديرات السابقة بسبب التقادم الفني والت

التغيرات في مبالغ والقيود القانونية أو غيرها على استخدام األصل. إال أنه من الممكن أن تتأثر نتائج التشغيل المستقبلية بصورة جوهرية ب
ت وتوقيت النفقات المسجلة الناتجة عن التغيرات في العوامل المذكورة أعاله. إن التخفيض في العمر اإلنتاجي المقدر ألي بند من الممتلكا

 والمعدات من شأنه أن يزيد من مصاريف التشغيل المسجلة ويخفض الموجودات غير المتداولة.
 

 تخصيص التكاليف (ب)
ترتيبات مع بعض مورديها الرئيسيين والتي قد تتضمن توفير منتجات وخدمات متعددة بما في ذلك الممتلكات واآلالت  تبرم المجموعة

والمعدات والمخزون والصيانة وغيرها من الخدمات عبر عدد من الفترات المشمولة في التقرير. قد تتضمن هذه الترتيبات توفير موجودات 
ن الحصول على المزيد من المنتجات والخدمات بأسعار مخفضة. تقوم اإلدارة بتجميع هذه الترتيبات عندما مجانية وحوافز تمكن المجموعة م

العادلة للمكونات الفردية. يتم  يكون مالئماً وتوزيع صافي تكلفة هذا التجميع بين المنتجات والخدمات المتعددة  بناًء على أفضل تقديراتها للقيمة
 المكونات وفقاً للسياسات المحاسبية ذات العالقة.رسملة أو قيد تكلفة هذه 

 الربوط الزكوية        ,-7

على  يتم تحديد مخصص الزكاة وضرائب االستقطاع بواسطة المجموعة وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( وتخضع للتغير بناءً 
عتراف بإلتزامات الزكاة وضريبة االستقطاع المتوقعة بناًء على أفضل تقديرات اإلدارة الربوط النهائية المستلمة من الهيئة. تقوم المجموعة باإل

لنهائية فيما إذا كانت هناك زكاة/ ضريبة إضافية مستحقة. تعتمد النتائج النهائية ألي مبالغ إضافية يتم تقديرها بواسطة الهيئة على النتيجة ا
ا. عندما تختلف النتيجة النهائية للضريبة لهذه األمور عن المبالغ المسجلة مبدئياً، فإن الفروقات إلجراءات اإلعتراض التي يحق للمجموعة تقديمه

 يمكن أن تؤثر على قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة في الفترة يتم فيها النقدير النهائي.

 
 اإللتزمات المحتملة        2-2

تقديرات للتكاليف المحتملة لتسوية هذه الدعاوي إن وجدت عبر استشارة مستشاريين  تتعرض المجموعة لبعض الدعاوي القضائية ، تم اعداد
ن هذه داخليين وخارجيين يتولون الدفاع عن المجموعة في هذه القضايا وهي مبنية على توقعات النتائج المحتملة. تعتقد إدارة المجموعة حاليا أ

ائم المالية ، لكن من المحتمل ان تتأثر النتائج المستقبلية للعمليات بشكل جوهري وفقاً اإلجراءات القضائية لن يكون لها أثر جوهري علي القو
 للنتائج النهائية لهذه الدعاوي.
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 )يتبع( التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة  -2

 قياس القيمة العادلة    2-8

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

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو -
 خاصة بالموجودات أو المطلوباتفي حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق المتقدمة ال -

تزام باستخدام إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر تقدماً يجب أن يكون قابالً للوصول إليه من قبل المجموعة. يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو اإلل
لمشاركين في السوق يمثلون مصلحتهم اإلفتراضات التي سوف يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو اإللتزام بإفتراض أن ا

 اإلقتصادية.

ت في أقصى قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في اإلعتبار قدرة المشاركين في السوق علي تحقيق منافع إقتصادية باستخدام الموجودا
 فضل استخدام له.وأفضل استخداماتها أو ببيعها لمشارك آخر في السوق يستخدم نفس األصل في أقصى و أ

مدخالت ال االستفادة من وتعظيمالمعلومات الالزمة لقياس القيمة العادلة  افيه تتوفر التيالتقييم المالئمة في ظل الظروف  أساليب المجموعةتستخدم 
 .التى اليمكن إدراكهاوتقليل استخدام المدخالت  التى يمكن إدراكها

يتم قياس قيمتها العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن تسلسل القيمة العادلة.  يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي
 ويتم اإلفصاح عن ذلك أدناه، بناًء على مدخالت أقل مستوى الذي يعتبر هاماً لقياس القيمة العادلة ككل:

 موجودات والمطلوبات المماثلة.المستوى األول: األسعار المتداولة )بدون تعديل( في أسواق نشطة لل

إما بصورة مباشرة أو بصورة غير  إدراكهقياس القيمة العادلة يمكن أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لالمستوى الثاني: 
 مباشرة.

 . إدراكه يمكنال قياس القيمة العادلة أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لالمستوى الثالث: 

المعترف بها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان والمطلوبات بالنسبة للموجودات 
هامة إلى قياس التحويل قد حدث بين المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالل ال

القيمة العادلة  القيمة العادلة ككل( في نهاية فترة التقرير. تقوم المجموعة بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكررة وقياس
 غير المتكررة.

ً للسياسات في تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بتحليل التغيرات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يجب إع ادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقا
ي إحتساب المحاسبية للمجموعة. ولهذا التحليل تقوم المجموعة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم من خالل مطابقة  المعلومات ف

ير في القيمة العادلة لكل أصل أو إلتزام مع المصادر الخارجية التقييم مع العقود والمستندات األخرى ذات العالقة. كما تقوم المجموعة بمقارنة التغ
س األخرى لتحديد ما إذا كان التغير معقوالً. ألغراض إفصاحات القيمة العادلة قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أسا

 ادة كما هو موضح أعاله.طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو اإللتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة الع

 اإليرادات        2-9
 

  والخدمات المجمعة األجهزةمبيعات لتزامات األداء في إتحديد  (أ)
مجمع أو فردي إما بشكل  يمكن بيعهاأم ال. تقدم المجموعة خدمات  يمكن فصلهاوالخدمات  األجهزةما إذا كانت بتحليل المجموعة  تقوم
 إلى العميل.  األجهزةمبيعات مع 

 
 عرض المبالغ باإلجمالى مقابل الصافى (ب)

عندما تقوم المجموعة ببيع سلع أو خدمات بصفة أصيل، فإن اإليرادات والمدفوعات يتم إدراجها باإلجمالي تحت بند اإليرادات والتكاليف 
اإليرادات بالصافي وتمثل التشغيلية. وفي حال قامت المجموعة ببيع سلع أو خدمات بصفة وكيل فإن اإليرادات والمدفوعات تسجل ضمن 

 .الهامش المكتسب

إلى  هاتم نقلكانت السيطرة على السلع أو الخدمات ما إذا أصيل أو وكيل في المعاملة على بصفة تعمل يعتمد تحديد ما إذا كانت المجموعة 
. فيما يلي المعايير الرئيسية لتحديد ما الخدماتمن األجهزة أو المزايا أو الحصول على  األجهزةالقدرة على توجيه استخدام  االعمالء ، ولديه

 إذا كانت المجموعة تعمل بصفة أصيل:
 
o ن تقع على عاتق المجموعة المسئولية الرئيسية لتقديم السلع أو الخدمات للعميل أو للوفاء بالطلب، على سبيل المثال من خالل مسئوليتها ع

 اسطة العميل.قبول المنتجات أو الخدمات المطلوبة أو المشتراة بو
o لدى المجموعة مخاطر مخزون قبل أو بعد أمر العميل أو أثناء الشحن أو عند اإلرجاع. 
o .للمجموعة الحرية في تحديد األسعار إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة على سبيل المثال عن طريق توفير سلع أو خدمات إضافية 



 شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(
 المالية الموحدة إيضاحات حول القوائم 

 م2210 ديسمبر 10المنتهية في  للسنة
  )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )يتبع( التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة  -2

 )يتبع( اإليرادات        2-9
 

 فى العقد الجوهرى عنصر التمويلإعتبارات وجود  (د)

تتجاوز شروط الدفع أكثر من سنة واحدة من تاريخ تقديم الخدمات. عند عندما عقد الفي عنصر التمويل الجوهرى تقوم المجموعة بتحليل 
 .معدل الخصم المناسب للظروف، تستخدم المجموعة  المقابل المالىتحديد الفائدة التي سيتم تطبيقها على مبلغ 

 
 للعمالءجوهرية تحديد ما إذا كانت نقاط الوالء توفر حقوقاً   (هـ)

. قررت المجموعة والذي يلزم معالجته محاسبياً كالتزام أداء منفصلللعميل تمنح حقاً جوهرياً المجموعة بتقييم ما إذا كانت نقاط الوالء تقوم 
قد يحصل أو الخدمات المجانية التي  السلعإن دون الدخول في العقد. بال يمكن للعميل الحصول عليه تمنح حقاً جوهرياً والذي أن نقاط الوالء 

عالقة مات بدون وجود السلع أو الخد عليها العميل من خالل استخدام نقاط الوالء ال تعكس سعر البيع الفردي الذي قد يدفعه العميل مقابل هذه
 قائمة مع المجموعة.

 
  



 شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(
 المالية الموحدة إيضاحات حول القوائم 

 م2210 ديسمبر 10المنتهية في  للسنة
 بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ 
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 ممتلكات ومعدات  -8
 

 أراضى 
 

 مبانى
تحسينات عقار  

 مستأجر
 

 معدات شبكة اإلتصاالت
أجهزة وبرامج حاسب  

 آلي
معدات مكتبية  

 ومفروشات
 

 سيارات
أعمال رأسمالية قيد  

 التنفيذ
 

 اإلجمالى
                  :التكلفة

 1561256022  2156122  16115  1116129  160196122  1265926111  2196129  060226119  2216201 م2102يناير  0في 
 261126952  26512  -  26212  1196150  261116250  256511  06112  - إضافات
 (016152)  (016152)  -  -  -  -  -  -  - تسويات

 -  -  -  251  26291  -  -  (16119)  - إعادة تصنيف
 -  (2116111)  -  -  206090  1916111  96111  516110  - تحويالت

 (0226911)  (012)  -  (216220)  (096151)  (126512)  (196099)  (12)  (06102) استبعادات

 1261156525  16119  16115  1126221  161016501  1162116012  2156192  062116115  2216092 م2102 ديسمبر 10في 
                  

 2269126210  -  26115  1216219  165106121  0269116119  5556211  2126219  - م2102يناير  0في                   االستهالك واإلنخفاض:
 161156120  -  212  216115  1216192  262196212  106921  556122  - للسنةالمحمل 

 0026111  -  -  -  16210  0016122  -     -   - اإلنخفاض
 -  -  -  251  (112)  -  -  (122)  - إعادة تصنيف

 (0296191)  -  -  (216220)  (026121)  (116112)  (116151)  (22)  - استبعادات

 2561126910  -  26512  1216129  162116125  2162156221  5216211  1116522  - م2102 ديسمبر 10في 
                  

                  صافي القيمة الدفترية
 1113811221  11109  008  311813  311301112  3910821111  3,11318  91318,8  1211391 م2102 ديسمبر 10في 

 2161226110  2156122  511  226511  061026212  0962126925  0226215  9196211  2216201 م2102ديسمبر  10في 

 

 مليون ريال سعودي  025اتب فنيين لدي الشركة بمبلغ ورمليون ريال سعودي( و 015م: 2102ديسمبر  10مليون ريال سعودي ) 01بمبلغ  م2102ديسمبر  10 فى  المنتهية السنة قامت المجموعة برسملة تكاليف تمويل خالل
 مليون ريال سعودي(. 059م: 2102ديسمبر  10)

تأثير هذه التغييرات على مصروف  بمراجعة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية المقدرة للممتلكات والمعدات مما أدى إلى تغيير في التقديرات المقدرة لبعض  البنود. 2102ديسمبر  10خالل السنة المنتهية فى قامت المجموعة 
 ي:االستهالك الفعلي والمتوقع كما يل

 الحقا 2122 2120 2121 2109 2102 
 229 (11) (55) (011) (015) 012 الزيادة / )النقص( فى مصروف اإلهالك )مليون ريال سعودى(
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 المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم 
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 موجودات غير ملموسة  -9

 
تراخيص خدمات 

  الشهرة  إتصاالت

م حقوق االستخدا
 غير

القابلة لإللغاء   اإلجمالي  أخرى  
          :التكلفة

 0162596191  926529  060216211  061556251  0161216291 م2102يناير 0
 1216221  -  116121  -  1116111 إضافات

 0562196259  926529  060106201  061556251  0161116011 م2102ديسمبر  10
          

           :اإلطفاء
 261226112  926529  1126250  -  561106992 م2102يناير 0

 1116012  -  226922  -  2216021 للسنةالمحمل 

 261106211  926529  1206211  -  562026022 م2102ديسمبر  10
          

          :صافي القيمة الدفترية
 8183813,1  -  191121,  18,1,,310  12131918, م2102ديسمبر  10في 

 265916112  -  5206221  061556251  561106292 م2102ديسمبر  10في 

 
 الشهرة   9-3

 الشهرة المستحوذ عليها من خالل تجميع أعمال كما يلي:تم توزيع 
 

 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13 

 061556251  18,1,,310 شركة ييانات األولى لخدمات الشبكات 
 

التدفقات بإستخدام  لالستخدامالقيمة القابلة على أساس قامت الشركة باختبار اإلنخفاض للشهرة بصورة منفصلة. تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد 
 .٪091ومعدل نمو القيمة النهائية  ٪01تستند توقعات التدفقات النقدية على الموازنة المعتمدة. معدل الخصم المستخدم هو المخصومة. النقدية

 
 0261م: 2102ديسمبر  10)مليار ريال سعودي  0162البالغة م 2102 ديسمبر 10تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد كما في 

 خمستغطي فترة  التىاستناداً إلى إحتساب القيمة القابلة لالستخدام باستخدام توقعات التدفقات النقدية من الموازنة المالية  ريال سعودي(مليار 
 الخمسوالتدفقات النقدية بعد فترة  (٪01م: 2102ديسمبر  10) ٪01سنوات. معدل الخصم قبل الضريبة المطبق على توقعات التدفقات النقدية هو 

أن القيمة الدفترية للشهرة لم تتجاوز القيمة القابلة  تم التوصل إلى. (٪061م: 2102ديسمبر  10) ٪061سنوات تم تقديرها باستخدام معدل نمو بنسبة 
 في القيمة.لالستخدام. ونتيجة لهذا التحليل، لم تقم اإلدارة باإلعتراف بأي إنخفاض 

 
 اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة في إحتساب القيمة القابلة لالستخدام

 إن إحتساب القيمة القابلة لالستخدام لمعدات االتصاالت والشبكات أكثر حساسية لإلفتراضات التالية:

 معدل الخصم 

 القيمة النهائية معدل نمو 

 معدل الخصم
  

للمخاطر المحددة لكل وحدة توليد نقد. يعتمد إحتساب معدل الخصم على الظروف المحددة للمجموعة مثل معدل الخصم تقييم السوق الحالي ي
ديون وحقوق وقطاعاتها التشغيلية والمستمدة من المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال. المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال يأخذ في اإلعتبار كالً من ال

دة من العائد المتوقع على االستثمار بواسطة مستثمري المجموعة. تستند تكلفة الديون على القروض المحملة بفوائد الملكية. تكلفة حقوق الملكية مستم
 .(٪01: م2102ديسمبر  10) ٪01يتم إدراج المخاطر الخاصة بالقطاعات. معدل الخصم قبل الضريبة المستخدم و والملزمة للمجموعة

  
 معدل نمو القيمة النهائية

 
 .(٪061م: 2102ديسمبر  10) ٪061هذا المعدل  ويفترضمعدل الخصم المستخدمة متوسط معدالت النمو طويل األجل للمجموعة.  تجاوزيال
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 )يتبع( موجودات غير ملموسة  -9

 )يتبع( الشهرة   9-3
 

 الحساسية للتغير في اإلفتراضات
 

 لالسترداد:فيما يلي اآلثار المترتبة على اإلفتراضات الرئيسية للقيمة القابلة 
 

.في الوحدة ((٪22 )زيادة ٪12م: 2102ديسمبر  10)( ٪01 )زيادة ٪21اإلرتفاع في معدل الخصم قبل الضرائب إلى  :معدل الخصم -
 المولدة للنقد من شأنه أن يؤدي إلى إنخفاض في القيمة.

 
وإمكانية دخول منافسين جدد يمكن أن يكون لها تأثيراً كبيراً على معدل نمو القيمة النهائية: تقر اإلدارة بأن التغير المتسارع في التكنولوجيا  -

 إفتراضات معدل نمو القيمة النهائية. ال يتوقع أن يكون لدخول منافسيين جدد تأثيراً سلبياً على التوقعات ولكن يمكن أن يؤدي إلى بديل
( ٪ صفرم: 2102ديسمبر  10و طويل األجل إلى صفر ٪ ). إذا انخفض معدل النم٪061معقول لمعدل النمو طويل األجل المقدر البالغ 

 يؤدي إلى إنخفاض في القيمة. لن

 مخزون  -30

 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13  

 1226512  1191010 أجهزة هاتف ومعدات في موقع العميل
 126019  111221 شرائح اتصال

 26159  ,9188 بطاقات مدفوعة مسبقاً وإعادة شحن

 1011091  1216125 

 (2226291)  (1111211) يطرح: مخصص تقادم مخزون

 ,911,0  0116122 
 فيما يلي حركة مخصص تقادم المخزون:

 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13 

 (1216291)     (1811290) فى بداية السنةالرصيد 
 26912  ,02101 خالل السنةالرد 

 116112  ,1100 شطب خالل السنة
 (2226291)  (1111211) فى نهاية السنةالرصيد 
 

 ذمم مدينة  -33

 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13 

 161096122  111931120 ذمم مدينة
 (065156129)  (,11010111) يطرح: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 111,,1238  165226112 
 

 :في تحصيلها فيما يلي حركة مخصص الديون المشكوك

 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13 

 (262016901)  (31,1,1119) الرصيد فى بداية السنة
 -  (12,1099) 9تعديل التطبيق األولى للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 (262016901)  (319311018) المعدل الرصيد فى بداية السنة
 (2116295)  (3331118) السنةالمحمل خالل 
 061126221  - السنةشطب خالل 

 (065156129)  (,11010111) الرصيد فى نهاية السنة
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  -31

 قامت المجموعة بالتعامل مع األطراف ذات العالقة التالية: السنةخالل 

 العالقة  الطرف ذو العالقة

 مساهم مؤسس  مؤسسة اإلمارات لالتصاالت 

 شقيقة لمؤسسة اإلمارات لالتصاالت  البياناتغرفة اإلمارات لمقاصة 

 لمؤسسة اإلمارات لالتصاالت تابعة  مصراتصاالت 
 لمؤسسة اإلمارات لالتصاالت تابعة  اتصاالت أفغانستان

 لمؤسسة اإلمارات لالتصاالت تابعة  (ماروك تليكوم(اتصاالت المغرب اس ايه 

 لمؤسسة اإلمارات لالتصاالت تابعة  شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة
 

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

 م2102ديسمبر  10  م1038 ديسمبر 13 

 0126112  3391100 خدمات الربط البيني والتجوال  المقدمة
 0126190  1,11201 البيني والتجوال المستلمةخدمات الربط 
 226121  - رسوم إدارية

 226521  191,21 مصاريف إدارية أخرى
 16221  01029 خدمات اتصاالت

 26102  - خدمات أخرى
 

 م2102ديسمبر  10  م1038 ديسمبر 13  أرصدة أطراف ذات عالقة

 126109  181131 رصيد مستحق من
 926191  021199 رصيد مستحق إلى

 
 مزايا وتعويضات موظفي اإلدارة العليا

 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13 

 116011  1920,, مزايا وتعويضات موظفين قصيرة األجل
 06221  11018 مزايا وتعويضات موظفين بعد ترك العمل

 156119  91001, إجمالي مزايا وتعويضات موظفي اإلدارة العليا
 

س تتكون الخدمات المقدمة لألطراف ذات العالقة من تقديم خدمات اإلتصاالت وخدمات الربط البيني وخدمات التجوال من قبل المجموعة على أسا
الشروط التجارية العادية. تتكون الخدمات المستلمة من األطراف ذات العالقة من خدمات االتصاالت وخدمات الربط البيني وخدمات التجوال 

األخرى بناًء على اإلتفاقيات ذات العالقة مع شركة اإلدارة موعة استناداً على الشروط التجارية العادية. يتم إحتساب أتعاب اإلدارة ومصروفات للمج
 االتصاالت اإلماراتية. األرصدة المستحقة من وإلى األطراف ذات العالقة بدون ضمانات وسيتم تسويتها نقداً.

 اإلدارة العليا من مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة األخرين الذين هم من موظفي اإلدارة العليا بالمجموعة. تكون المعامالت مع موظفي
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 المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى اتفوالمصر  -31

 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13 

 1126222  1011,89 مصاريف مدفوعة مقدماً 
 2026551  3221110 إيرادات مستحقة

 2226511  1891121 تكاليف مؤجلة
 226111  911809 دفعات مقدمة لموردين تجاريين

 1126111  13,1131 أخرى

 311291102  061256119 

 

 موجودات مالية أخرى  -30

إيرادات الفوائد من يتم إدراج سنة.  وثالثة أشهر  بينتستحق و تمثل ودائع لدى البنوك بمعدالت فوائد مختلفةالموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

 ستحقاق ضمن إيرادات تمويلية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.اإلهذه اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ 

 

 في حكمه النقد وما  -31

 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13 

 06111  218 نقدية بالصندوق

 060906012  1811311 نقد لدى البنوك

 -  0101000 ودائع لدى البنوك

 310111810  060926020 

 

 قروض وأوراق دفع  -,3

 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13 

 0162296522  3110131,29 طويلة األجلوأوراق دفع قروض 
 (061016512)  (310111893) يخصم: الجزء المتداول

  0161596111  3319821288 الجزء غير المتداول

 استحقاق القروض وأوراق الدفع: (أ

 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13 

 061016512  310111893 أقل من سنة واحدة
 261216111  812001011 بين سنة وخمس سنوات
  161296111  ,11181121 أكثر من خمس سنوات

 



 شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(
 المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم 

 م2102 ديسمبر 10المنتهية في  للسنة
 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )يتبع( قروض وأوراق دفع  -,3

 
 م هي كما يلي:2102 ديسمبر 10تفاصيل القروض وأوراق الدفع كما في  ب(

 

  

 جهة اإلقراض

الشركة 
 المقترضة

طبيعة 
 القرض

الجزء  المدة شروط الدفع معدل الربح قيمة المستخدم قيمة القرض العملة التاريخ الغرض من االقتراض
 المتداول

الجزء 
طويل 
 األجل

شروط  اإلجمالي
 أخرى

بنوك محلية 
 مشتركة

إتفاقية إعادة  موبايلي
تمويل 
طويلة 
األجل 

متوافقة مع 
أحكام 

الشريعة 
 االسالمية

اإللتزامات إعادة تمويل 
المستحقة بموجب 

تسهيالت فترات البث 
 وخدمة البيانات

الربع 
األول من 

 م2102

ريـال 
 سعودي

26229  
ريـال مليون 
 سعودي

مليون   26229
 ريـال سعودي

معدل مرابحة 
قائم على 

 السيبور
مضافاً إليه 
هامش ربح 

 ثابت

أقساط نصف 
 سنوية

  021 سنوات 2
مليون 
ريـال 

 سعودي

26521 
 مليون
ريـال 

 سعودي

26211 
مليون 
ريـال 

 سعودي

فترة 
استخدام 

سنة  2مدتها 
وفترة سداد 

 1مدتها 
 سنوات

وكالة ائتمان 
التصدير 
 الفنلندية

(Finnvera)  

تمويل  موبايلي
طويل 
األجل 

متوافق مع 
أحكام 

الشريعة 
 االسالمية

الحصول على معدات 
لشبكتها من كل من 

شركتي نوكيا سيمنز 
 (NSN) نتوركس

واريكسون لترقية وتعزيز 
قدرات البنية التحتية 

واستحداث تقنيات جديدة 
وتعزيز القدرة التنافسية 
لها في شريحة خدمات 

 قطاع األعمال

الربع 
الثالث من 

 و م2101
الربع 
من  األول

 و م2101
الربع 
من  الرابع

 م2102

دوالر 
 أمريكي

مليون  221
دوالر 

أمريكي 
(29209  

ريـال مليون 
 سعودي(

مليون  191
دوالر أمريكي 

مليون   29229)
 ريـال سعودي(

معدل ثابت 
 سنوياً 

أقساط نصف 
 سنوية

 221 سنوات 01
مليون 
ريـال 

 سعودي

06012 
مليون 
ريـال 

 سعودي

06112  
مليون 
ريـال 

 سعودي

فترة 
استخدام 

 091مدتها 
سنة وفترة 
سداد مدتها 

 سنوات 291

ووكالة ائتمان 
التصدير 
 السويدية
(EKN) 

تمويل  موبايلي
طويل 
األجل 

متوافق مع 
أحكام 

الشريعة 
 االسالمية

الحصول على معدات 
لشبكتها من كل من 

شركتي نوكيا سيمنز 
  (NSN) نتوركس

واريكسون لترقية وتعزيز 
قدرات البنية التحتية 

واستحداث تقنيات جديدة 
وتعزيز القدرة التنافسية 
لها في شريحة خدمات 

 قطاع األعمال

الربع 
الث من الث

 و م2101
الربع 
من  األول

 و م2101
الربع 
من  الرابع

 م2102

دوالر 
 أمريكي

مليون  511
دوالر 

 أمريكي 
(26112  

ريـال مليون 
 سعودي(

مليون  121
 دوالر أمريكي 

مليون   26091)
 ريـال سعودي(

معدل ثابت 
 سنوياً 

أقساط نصف 
 سنوية

 212 سنوات 01
مليون 
ريـال 

 سعودي

06111 
مليون 
 ريـال

 سعودي

06222 
مليون 
ريـال 

 سعودي

فترة 
استخدام 

 091مدتها 
سنة وفترة 
سداد مدتها 

 سنوات 291
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 المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم 
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 )يتبع( قروض وأوراق دفع  -,3

 

  

 جهة اإلقراض

الشركة 
 المقترضة

طبيعة 
 القرض

الجزء  المدة شروط الدفع معدل الربح قيمة المستخدم قيمة القرض العملة التاريخ الغرض من االقتراض
 المتداول

الجزء 
طويل 
 األجل

شروط  اإلجمالي
 أخرى

البنك السعودي 
 لالستثمار

تمويل  موبايلي
طويل 
األجل 

متوافق مع 
أحكام 

الشريعة 
 االسالمية

لتمويل متطلبات رأس 
 المال العامل للشركة

الربع 
األول من 

 م2101

ريـال 
 سعودي

09111 
ريـال  مليون

 سعودي

 مليون 09111
 ريـال سعودي

معدل مرابحة 
قائم على 
السيبور 

مضافاً إليه 
هامش ربح 

 ثابت 

أقساط نصف 
 سنوية

مليون  (1) سنوات 291
ريـال 

 سعودي

552 
مليون 
ريـال 

 سعودي

551 
مليون 
ريـال 

 سعودي

فترة 
استخدام 

 5مدتها 
 شهور
وفترة 
سداد 
 2مدتها 
 سنوات

أنظمة سيسكو 
 العالمية

تسهيالت  موبايلي
 موردين

أجهزة الحصول على 
 حلول وأنظمة سيسكو

الربع 
من  الثالث

 م2105

دوالر 
 أمريكي

مليون  011
دوالر 

أمريكي 
(11592 

مليون ريـال 
 سعودي(

مليون  010991
دوالر أمريكي 

(191901 
مليون ريـال 

 سعودي(

أقساط نصف  معدل ثابت 
 سنوية

مليون  1 سنوات 1
ريـال 

 سعودي

مليون  01
ريـال 

 سعودي

مليون  01
ريـال 

 سعودي

فترة 
استخدام 

 5مدتها 
 شهور
وفترة 
سداد 
 1مدتها 
 سنوات

وكالة ائتمان 
 التصدير الكندية

(EDC) 

تمويل  موبايلي
طويل 
األجل 

متوافق مع 
أحكام 

الشريعة 
 االسالمية

شراء أجهزة ومعدات 
 -اتصاالت من الكاتل

 لوسنت

الربع 
الثاني من 

 م2101

دوالر 
 أمريكي

مليون  022
دوالر 

أمريكي 
مليون  112)

ريـال 
 سعودي(

مليون  010
دوالر أمريكي 

مليون  122)
 ريـال سعودي(

معدل ثابت 
 سنوياً 

أقساط نصف 
 سنوية

0191 
 سنوات

مليون  10
ريـال 

 سعودي

215 
مليون 
ريـال 

 سعودي

212 
مليون 
ريـال 

 سعودي

فترة 
استخدام 

 2مدتها 
سنة 

وفترة 
سداد 
مدتها 
291 

 سنوات



 شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(
 المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم 

 م2102 ديسمبر 10المنتهية في  للسنة
 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

11 
 

 

 )يتبع( قروض وأوراق دفع  -,3

 جهة اإلقراض

الشركة 
 المقترضة

طبيعة 
 القرض

الجزء  المدة شروط الدفع معدل الربح قيمة المستخدم قيمة القرض العملة التاريخ الغرض من االقتراض
 المتداول

الجزء 
طويل 
 األجل

شروط  اإلجمالي
 أخرى

ديون اخرى 
)سندات ألمر 

 وخصم فواتير( 

تسهيالت   موبايلي
 موردين

ريـال  - تسهيالت موردين  
 سعودي

06191   
مليون ريـال 

 سعودي 

مليون  06191
 ريـال سعودي

مليون  95  سنوات 1 دفعات غير منتظمة -
ريـال 

 سعودي

مليون  95  -
ريـال 

 سعودي

فترات 
سداد 

 مختلفة
تمويل  موبايلي مصرف الراجحى 

متوسط 
األجل 

متوافق مع 
أحكام 

الشريعة 
 االسالمية

متطلبات تمويل 
المصاريف الرأسمالية 

 ورأس المال العامل

الربع 
األول من 

 م2105

ريـال 
 سعودي

مليون  111
ريـال 

 سعودي

مليون  111
 ريـال سعودي

ُمعدَّل مرابحة 
قائم على 
السيبور 

مضافاً إليه 
 هامش ربح

 ثابت 

 سنويةس أقساط 
 211 سنوات 191

مليون 
ريـال 

 سعودي

- 211 
مليون 
ريـال 

 سعودي

فترة 
سداد 
مدتها 
161 

 سنوات

تمويل  موبايلي مصرف اإلنماء
طويل 
األجل 

متوافق مع 
أحكام 

الشريعة 
 االسالمية

تمويل متطلبات 
المصاريف الرأسمالية 

 ورأس المال العامل

الربع 
الرابع من 

 م2105

ريـال 
 سعودي

26111 
مليون ريـال 

 سعودي

مليون  06111
 ريـال سعودي

ُمعدَّل مرابحة 
قائم على 
السيبور 

مضافاً إليه 
هامش ربح 

 ثابت 

أقساط نصف 
 سنوية

مليون  (2) سنوات 01
ريال 

 سعودي

06225 
مليون 
ريـال 

 سعودي

06221 
مليون 
ريـال 

 سعودي

فترة 
استخدام 

  1مدتها 
سنوات 
وفترة 
سداد 
 5مدتها 
 سنوات

 31011 اإلجمالى
مليون 
ريـال 

 سعودي

331989 
مليون 
ريـال 

 سعودي

311011 
مليون 
ريـال 

 سعودي

 



 شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(
 المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم 

 م2102 ديسمبر 10المنتهية في  للسنة
 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )يتبع( قروض وأوراق دفع  -,3

 
 :تسوية حركة المطلوبات إلى التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التمويل (ج
 

 قروض 
 وأوراق دفع

حقوق الملكية  
 غير المسيطرة

 اإلجمالى 

 0162296522  -  0162296522 2102يناير  0الرصيد كما فى 
      األنشطة التمويليةالتغير فى 

 5016111  -  5016111 متحصالت من قروض وأوراق دفع
 (261116120)  -  (261116120) مدفوعات قروض وأوراق دفع

 (062216225)  -  (062216225) إجمالى التغير فى األنشطة التمويلية
      تغيرات أخرى

 2996219  -  2996219 مصروفات تمويلية
 (226229)  -  (226229) تخفيض الخصم

 (2006200)  -  (2006200) مصروفات تمويلية مدفوعة
 016052  -  016052 المرسملة تكاليف اإلقتراض

 (116211)  -  (116211) مدفوعة مقدمةمصروفات 
 (299)  -  (299) حركة المصروفات التمويلية المستحقة

 226221  -  226221 إجمالى التغيرات األخرى

 3110131,29  -  3110131,29 1038ديسمبر  13الرصيد كما فى 

 

 قروض 
 وأوراق دفع

حقوق الملكية  
 غير المسيطرة

 اإلجمالى 

 0162016211  06111  0162126211 2102يناير  0الرصيد كما فى 
      األنشطة التمويليةالتغير فى 

 962216115  -  962216115 متحصالت من قروض وأوراق دفع
 (961196222)  -  (961196222) مدفوعات قروض وأوراق دفع
 (06111)  (06111)  - حقوق الملكية غير المسيطرة

 (2916205)  (06111)  (2296205) إجمالى التغير فى األنشطة التمويلية
      تغيرات أخرى

 5226111  -  5226111 مصروفات تمويلية
 (96911)  -  (96911) تخفيض الخصم

 (5126121)  -  (5126121) مصروفات تمويلية مدفوعة
 0116151  -  0116151 المرسملة تكاليف اإلقتراض

 (0116121)  -  (0116121) مدفوعة مقدمةمصروفات 
 (016901)  -  (016901) حركة المصروفات التمويلية المستحقة

 (196251)  -  (196251) إجمالى التغيرات األخرى

 3018291,21  -  3018291,21 1032ديسمبر  13الرصيد كما فى 
 

  



 شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(
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 للموظفين مخصص مكافأة نهاية الخدمة  -32
 

الموظفين  وبدالتإلى رواتب  مكافآتال. وتستند هذه ىقانون العمل والعمال السعودل طبقا محددة بعد انتهاء الخدمة مكافآتلدى المجموعة خطة 
 .النهائية وسنوات خدمتهم المتراكمة، كما هو منصوص عليه في قوانين المملكة العربية السعودية

  
والمبالغ  ةالدخل الشامل الموحد قائمةو ةالموحد قائمة الربح أو الخسارةالمعترف بها في  مكافآتاليلخص الجدول التالي مكونات صافي مصاريف 

 .ةمالي الموحدالمركز ال قائمةالمدرجة في 
  

 ةالموحد قائمة الربح أو الخسارةمصاريف المعترف بها في الصافي 
 

 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13 

 126122  111188 تكلفة الخدمات
 016150  311192 تكلفة الفائدة

 101181  516911 
  

 :ةالمركز المالي الموحد قائمةحركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدرج في 
 

 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13 

 1126212   1291031 فى بداية السنةالرصيد 
 516911  101181 ةالموحد المدرجة فى قائمة الربح أو الخسارةالمصاريف 
 (16511)  131811 ةالدخل الشامل الموحد مدرجة فى قائمةإكتواري  (حرب)خسارة أو 

 (026559)  (111211) المدفوعة مكافآتال
  1296102   01,1020 فى نهاية السنةالرصيد 

 

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

 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13 

 ٪161  ٪012 معدل الخصم
 ٪2  ٪111 رواتبللزيادة السنوية الُمعدَّل 
 ٪1  ٪0 الخدمة أثناء الوفاة

 ٪1  ٪111 الطبيعىاالنسحاب قبل التقاعد 

 

أن يؤثر على مخصص مكافأة نهاية  األخرى اتفتراضاالثبات  معأحد االفتراضات االكتوارية ذات الصلة  فىمن شأن التغيير المحتمل المعقول 
 :الخدمة للموظفين بالمبالغ التالية

 
 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13 
 (٪ 0) نقص  (٪ 0) زيادة  (٪ 0)نقص   (٪ 0)زيادة  

 126912  (196222)  101,01  (021102) معدل الخصم 
 (16215)  16191  (011810)  121938 رواتب للزيادة السنوية الُمعدَّل 

 
حيث أنه من غير المرجح أن تحدث التغيرات مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين يكون ممثال للتغير الفعلي في  القد أعاله تحليل الحساسية 

 . بمعزل عن بعضها البعضاإلفتراضات في 
 سنة(.01691: 2102) سنة  01910المحددة متوسط المدة المرجح لخطة المكافآت  2102ديسمبر  10كما فى 

 إيرادات منح حكومية مؤجلة  -38

من هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات بموجب إتفاقية خدمات صندوق الخدمة الشاملة وكانت هذه المنح  اإلعاناتبعض حصلت المجموعة على 

يتم إطفاؤها على مدى العمر وتم اإلعتراف بهذه المبالغ مبدئيا كإيرادات مؤجلة وقد مشروطة بتنفيذ خدمات الشبكة في مواقع الخدمة اإللزامية 

 .للشبكةاإلنتاجي 
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 إلتزام إيقاف التشغيلمخصص   -39

 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13 

 2196121  1131138 فى بداية السنةالرصيد 

,2111 خالل السنة إضافات   16111 

19,131 تخفيض الخصم   96911 

(991) المستخدم خالل السنة   (290) 

101119, فى نهاية السنةالرصيد    2206102 
 

 ذمم دائنة  -10

 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13 

 062226221  318911811 مصاريف رأسمالية دائنة
 262026209  111181882 ذمم دائنة تجارية

 113101231  165916112 
 

 مستحقة ومطلوبات أخرى اتفومصر  -13

 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13 

 2156119  311,110,9 مصاريف اتصاالت مستحقة
 1226051  03113,1 مستحقةمصاريف خدمات وصيانة 

 1116111  1,81101 مصاريف بيع وتسويق مستحقة
 060126121  311111211 أخرى

 111,911,3  262256222 
 

 مخصص الزكاة  -11

الزكوية تخضع المجموعة للزكاة حسب تعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. حيث تقوم المجموعة بتقديم إقراراتها 

م وما بعدها. والتي تتضمن الشركة وشركاتها التابعة وذلك لكون المجموعة 2119ديسمبر  10بشكل موحد ابتداًء من السنة المالية المنتهية في 

 ذمة مالية واحدة مملوكة ويتم إدارتها من قبل الشركة.
 

م وقامت بسداد الزكاة المستحقة. خالل السنة المنتهية في 2102حتى عام قدمت المجموعة إقرارتها الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل لألعوام 

لألعوام الموحدة م نتيجة لتعديالت القوائم المالية 2101م و 2101م قامت المجموعة بتقديم اقراراتها الزكوية المعدلة لعامي 2105ديسمبر  10

 المذكورة. 
 

م. استلمت المجموعة الربوط الزكوية 2115وية النهائية لألعوام حتى السنة المالية أنهت المجموعة وضعها الزكوي وحصلت على الربوط الزك

 مليون ريـال سعودي  102زكوية وضريبة استقطاع إضافية بمبلغ  مستحقاتم والتي أظهرت 2100م إلى 2112للسنوات من 

وقد أصدرت اللجنة اللجان االبتدائية واالستئنافية.  مليون ريـال سعودي، على التوالي، والتي اعترضت عليها إدارة المجموعة أمام 212و

. تعتقد اإلدارة أن لديها اإلستئنافية الضريبية مؤخراً بعض األحكام لصالح الشركة فيما يتعلق ببعض البنود المتعلقة بالزكاة وضريبة اإلستقطاع

 ي النتيجة النهائية لالعتراض إلى أي التزام جوهري.مبررات كافية لالعتراض على األمور الواردة في الربط ومن غير المتوقع أن تؤد
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  مخصص الزكاة )يتبع(  -11
 عدلةالمـ الخسارةحساب صافي  11-3

 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13 

 (5126110)  (3,01130) الخسارة قبل الزكاة
 (061226512)  (1,11,1,) مخصصات

 (065256022)  (83,1121) صافي الخسارة المعدلة للسنة
 

  حساب الوعاء الزكوي 11-1
  تتلخص أهم مكّونات الوعاء الزكوي بموجب أنظمة الزكاة بما يلي:

 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13  إيضاح 

 (065256022)  (83,1121)  0-22 صافي الخسارة المعدلة للسنة
 0169516190  3011,01210   حقوق المساهمين كما في بداية السنة

 162516221  010311211   المخصصات كما في بداية السنة
 0162296522  3110131,29   قروض وأوراق دفع

 069916221  1111210,8   إضافات أخرى
 (1260026222)  (1310031900)   ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

 (2526021)  (0121113)   اقتطاعات أخرى

 069116501  3111,1100    الوعاء الزكويإجمالي 
 

 من الوعاء الزكوي. ٪291تحتسب الزكاة بواقع 
 

 مخصص الزكاة 11-1
 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13 

 116102  081828 الرصيد فى بداية السنة
 506101  191,39 المحمل خالل السنة *

 (526111)  (011211) المسدد خالل السنة

 126222  01221, نهاية السنة الرصيد فى
 

للزكاة المدفوعة بالزيادة للهيئة نتيجة لتعديل  المبلغ المتبقىمليون ريال سعودي وهو ما يمثل رد  9262يشمل مبلغ  2102ديسمبر  10 * المحمل خالل
       .2105. قامت الشركة بتقديم االقرارات الزكوية المعدلة لتلك السنوات خالل 2101،  2101القوائم المالية الموحدة للسنوات 
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  أرصدة العقود  -11
 *م2102 يناير 0  م1038ديسمبر  13   

 526011  891380   أصول ناشئة عن عقد
 (0216221)  (3131119)   ناشئة عن عقد إلتزامات

   (,11029)  (0126211) 
 

. يتم التقريرعمال المنجزة ولكن لم تتم فوترتها حتى تاريخ لألمادى المقابل الناشئة عن عقد في المقام األول بحقوق المجموعة في الصول األترتبط 
 الحقوق غير مشروطة. يحدث هذا عادة عندما تصدر المجموعة فاتورة إلى العميل.تحويل أصول العقد إلى الذمم المدينة عندما تصبح 

 
به  اإلعترافيتم  والذىوالمبلغ المدفوع مقدًما من العمالء  إستخدامهاناشئة عن عقد في المقام األول بنقاط والء العمالء التي لم يتم اللتزامات اإلتتعلق 

 كإيراد بمرور الوقت.

 

 الهامة في أرصدة العقود خالل الفترة: فيما يلي التغيرات

 1038 
 إلتزامات ناشئة عن عقد أصول ناشئة عن عقد 

 3211018 - اإليراد المعترف به والذي تم تضمينه في رصيد التزامات العقود في بداية الفترة
 (3081000) - كإيرادات خالل الفترة بها المعترفالزيادة بسبب النقد المستلم ، باستثناء المبالغ 

 - (21300,) المعترف بها في بداية الفترة العقود تحويل من أصول 
 - 891380 نتيجة للتغيير في مقياس التقدمالزيادة 

 111000 101,10 

 
 (. 2102يناير  0باستخدام طريقة التأثير المتراكم في تاريخ التطبيق األولي ) 01قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  *
 

  الموجودات والمطلوبات المالية  -10

 الموجودات المالية 10-3
 م2102ديسمبر  10  م1038 ديسمبر 13 

    :بالقيمة العادلةالموجودات المالية 
 26220  21123 *بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية 

 -  81091 **األدوات المالية المشتقة
 26220  ,,3111 بالقيمة العادلةإجمالي الموجودات المالية 

    
    :الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 165226112  1238,,111 ذمم مدينة
 126109  181131 أطراف ذوي عالقةمستحق من ال

 061116111  310001000 أخرىموجودات مالية 
 060926020  310111810 النقد ومافي حكمه

 169226012  11,121281 إجمالي الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
 169116109  11,211309 إجمالي الموجودات المالية

    
 169226012  11828,,11 الماليةالجزء المتداول من الموجودات 

 26220  21123 الجزء غير المتداول من الموجودات المالية
 169116109  11,211309 إجمالي الموجودات المالية
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 )يتبع( الموجودات والمطلوبات المالية  -10
 

 الماليةالمطلوبات  10-1
 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13 

    :العادلةبالقيمة مطلوبات مالية 
 -  331109 األدوات المالية المشتقة

 -  331109 بالقيمة العادلةإجمالي الموجودات المالية 
    

    :مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة
 0162296522  3110131,29  قروض وأوراق دفع

 165916112  113101231 ذمم دائنة
 926191  021199 المستحق إلي أطراف ذوي عالقة

 -  1991,00 مطلوبات مالية أخرى
 0965526251  3811111010 إجمالي المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة

 0965526251  3811101,29 إجمالي الموجودات المالية

    
 560926211  11021113, الجزء المتداول من المطلوبات المالية

 0161596111  3111821018 الجزء غير المتداول من المطلوبات المالية

 0965526251  3811101,29  إجمالي المطلوبات المالية
 
 تصنيفها على أنها مستوى ثالث. تمغير مدرجة السهم األ لهذه العادلة القيمة إن *

 .نىتصنيفها على أنها مستوى ثا تماألدوات المالية المشتقة القيمة العادلة لهذه  إن **

 

 .ةيالدفتر متهايعن ق ايالمقاسة بالتکلفة المطفأة ال تختلف جوهر ةيالعادلة للموجودات والمطلوبات المال ميإن الق
 

التي تم تخصيصها كأدوات تحوط للتدفقات النقدية لتغطية تقلبات التدفقات النقدية الناشئة عن معدالت ولدى المجموعة مشتقات مالية   2102 ديسمبر 10 فى كما
 تخضع لتقلبات األسعار في السوق. والتى الربح 

 
 مليون ريال سعودى. 26111قدرها  بقيمة إسميةمعدالت الربح الحد األقصى لد قوعمعدالت الربح و  مبادالتد قولدى المجموعة ع 2102 ديسمبر 10 فى كما
 

معترف بها على نطاق واسع. تعتمد المجموعة على الطرف المقابل لتقييم تم تقييم هذه المشتقات باستخدام نماذج تقييم ي ،المستوى الثاني لألدوات المالية المشتقة
قيمة الحالية وتقييمات السوق هذه المشتقات. تتضمن أساليب التقييم المطبقة من قبل األطراف المقابلة استخدام نماذج األسعار القياسية اآلجلة باستخدام احتسابات ال

نماذج تتوقع التدفقات النقدية المستقبلية وتخصم المبالغ المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام مدخالت قابلة للمالحظة في المتوسطة. وحيثما ينطبق ذلك، فإن هذه ال
 السوق بما في ذلك منحنيات معدالت الربح ونطاق االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية واألسعار اآلجلة والفورية.
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 )يتبع( الموجودات والمطلوبات المالية  -10
 

 إدارة المخاطر 21-1
 المالية:  لألدواتاستخدامها  خاللتتعرض المجموعة للمخاطر التالية من 

  مخاطر االئتمان 

  مخاطر السيولة 

  مخاطر السوق 

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

 من خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للمجموعة.عندما يكون مالئما 
 

 مخاطر االئتمان 21-1-0
 

بشكل  مخاطر االئتمانتتعرض المجموعة ل. التعاقديةألداة مالية على الوفاء بالتزاماته  المقابلطرف الإن مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة 
 .موجودات مالية أخرى واألدوات المالية المشتقة و طرف ذي عالقةالنقد وما فى حكمه ، الذمم المدينة ،المستحق من رئيسي من 

 
 لمخاطر االئتمان. یالحد األقص ةيللموجودات المال ةيالدفتر مةيتمثل الق

 
 موجودات مالية أخرىالنقد وما فى حكمه و

 
لدى بنوك ذوي تصنيف ائتماني مرتفع. تقوم المجموعة بتحديث تدفقاتها النقدية بشكل  مالية أخرىموجودات يتم إيداع النقد وما فى حكمه و

 مؤسسات مالية ذات سمعة طيبة. معمنتظم وعندما يكون ذلك مناسباً يضاف أي فائض نقدي ضمن االستثمارات قصيرة األجل 
 

 ذمم مدينة
 

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

 
 في ضالنخفاا بالحتسا طلمبسا لنهجا عةولمجما قبطت .تظهر الذمم المدينة بالصافي بعد خصم مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة

على  قعةولمتا نالئتماا رخسائللخسائر اإلئتمانية المتوقعة. يتم تقدير  قيمة الذمم المدينة ، ودائما يتم إثبات اإلنخفاض على أساس مدى العمر
دينين التاريخية للمجموعة ، مع تعديلها للعوامل الخاصة بالم نهذه الموجودات المالية باستخدام معدل تدفق يعتمد على تجربة خسارة االئتما

نية ، والظروف االقتصادية العامة وتقييم كل من االتجاه الحالي وكذلك التوقعات للظروف في تاريخ إعداد التقرير ، بما في ذلك القيمة الزم
 تعطي عمليات االئتمان والتحصيل مؤشرات دورية عن أعمار األصول المالية. .للنقود حيثما كان ذلك مناسًبا

 
(. ال ٪ 29: م2102ديسمبر  10م )2102ديسمبر  10من إجمالي الذمم المدينة كما في  ٪11 يسيان يمثالنلدى المجموعة عميالن رئ

 يوجد لبقية األرصدة تركيز هام لمخاطر االئتمان حيث يتم توزيع باقي المخاطر على عدد كبير من األطراف المقابلة والعمالء.
 

 دينة:مالذمم الصافى فيما يلي أعمار 

 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13  

 5126515  031892, الحالى
 1116905  301193, ينحتى شهر

 0596225  3091192 من شهرين إلى ثالثة أشهر
 261106221  113,11311 أكثر من ثالثة أشهر

 111,,1238  165226112 
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 )يتبع( إدارة المخاطر 21-1

 
  مخاطر السيولة 21-1-2

لتزامات المرتبطة بالمطلوبات المالية التي يتم تسويتها من خالل إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه المجموعة صعوبات في الوفاء باإل
منهج المجموعة في إدارة السيولة هو التأكد قدر المستطاع من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها عند  إنتسليم نقد أو أصل مالي آخر.

  .استحقاقها دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة
 

ر السيولة الكافية، االلتزامات الحالية تقوم اإلدارة عن كثب وبشكل مستمر بمراقبة مخاطر السيولة عن طريق إجراء مراجعة منتظمة عن توف
تواريخ استحقاقها  تسعى الى مطابقةوالمستقبلية والنفقات التشغيلية والرأسمالية. إضافة إلى ذلك، تراقب المجموعة التدفقات النقدية الفعلية و

 مع موجوداتها المالية ومطلوباتها المالية.
 لتزامات تتعلق باتفاقيات التمويل.إها القانونية بما في ذلك أي لتزاماتإتزام باإلسعى المجموعة باستمرار إلى ت

 
 فيما يلي تواريخ استحقاق المطلوبات المالية في تاريخ التقرير بناء على التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة:

 
 1من سنة إلى   أقل من سنة 

 سنوات
 1أكثر من  

 سنوات
التدفقات  إجمالى 

 النقدية التعاقدية
 القيمة الدفترية 

          م1038ديسمبر  13كما فى 
 3110131,29  311,311110  110101110  3010801912  31,921182  قروض وأوراق دفع

 113101231  113101231  -  -  113101231 ذمم دائنة
 021199  021199  -  -  021199 المستحق إلي أطراف ذوي عالقة

 1991,00  18,1,91  3911099  3901391  - مطلوبات مالية أخرى
 331109  331109  -  -  331109 مشتقات مالية

 ,19301202  301,211310  11,1,1219  1311311,0,  3811101,29 

          
          م1032ديسمبر  13كما فى 

 0162296522  0261206525  162996292  0161206119  262106109  قروض وأوراق دفع
 165916112  165916112  -  -  165916112 ذمم دائنة

 926191  926191  -  -  926191 المستحق إلي أطراف ذوي عالقة

 569296100  0161206119  162996292  2160196252  0965526251 
 
 

 مخاطر السوق  21-1-1
على دخل  األسهمالربح وأسعار  ومعدالت األجنبية العمالتمخاطر السوق هي أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف إن  

المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود  األدواتأو قيمة مقتنياتها من  المجموعة
 مقبولة، مع تحسين العائد.

 
 مخاطر العملة 

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

تعتقد اإلدارة أنه من د فعل السوق ال وردو,تقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسعار العمالت عن كثب وبشكل مستمر. وبناًء على خبرتها 
  .األجنبية محدودة نسبيا فى المدى المتوسط العمالت الضروري التغطية ضد مخاطر العمالت األجنبية حيث أن معظم مخاطر

 الربح تمخاطر معدال
المالية بسبب التغيرات فى معدالت الربح المستقبلية لألداة التدفقات النقدية  وأالقيمة العادلة هى مخاطرتقلب الربح  تإن مخاطر معدال

التي تم الحصول تنتج بشكل رئيسي من قروض المجموعة  معدالت الربح. إن تعرض المجموعة لمخاطر السوق من التغيرات في بالسوق
تعرض المجموعة  متطلبات رأس المال العامل والمصاريف الرأسمالية. تتم إعادة تسعير هذه القروض على أساس دوري وهي لتمويل عليها

 من خالل تحسين السيولة النقدية المتاحة والحد من االقتراض.  تكاليفها التمويلية. تدير المجموعة المرابحةلمخاطر التدفقات النقدية لسعر 
بمعدل ثابت. يتم تحقيق ذلك جزئياً عن طريق الدخول كون ت قروضها على المدى المتوسط تسعى المجموعة إلى التأكد من أن نسبة كبيرة من

على الحد األقصى لمعدالت الربح ومعدالت الربح  مبادالتفي أدوات ذات معدل ثابت وجزئياً عن طريق االقتراض بسعر متغير واستخدام 
 شكل تحوطات للتغير في التدفقات النقدية المنسوبة إلى التحركات في معدالت الربح.

 يخوارت، الفترات الزمنية ،  جعيةرلما بحرلا تالدمع علی ءً بناالمتحوط له  دلبنوا وطلتحأداة ا نبي يةدقتصاا عالقة ودجو عةولمجما ددتح
 .السميةا لمبالغالتسعير واإلستحقاقات وا دةعاإ
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  إدارة رأس المال  -11
للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والمحافظة على التطور المستقبلي إن سياسة المجموعة هى الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية 

 لألعمال.
 

 وأوراق دفعباستخدام نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية. يتم احتساب صافي الدين كقروض قاعدة رأس المال الخاصة بها تراقب المجموعة 
 .جودات مالية أخرىومناقصا النقد وما في حكمه  ومطلوبات مالية أخرى

  
 :السنة نهايةفيما يلي نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية للمجموعة في 

 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13 

    
 0162296522  3111131139 ومطلوبات مالية أخرى قروض وأوراق دفع

 (260926020)  (110111810) ومجودات مالية أخرىيطرح: النقد وما في حكمه 

 0265226190  33118810,9 صافى الدين

    
 0162116212  ,3118,9113 إجمالي حقوق الملكية

 1629  0183 إلى حقوق الملكية نسبة صافي الدين
 

 

 احتياطي نظامي  -,1

من الربح الصافي السنوي حتى يبلغ هذا  ٪01تمشياً مع النظام األساسي للشركة، تقوم الشركة بنهاية السنة المالية بتكوين احتياطي نظامي بنسبة 
 من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. ٪11االحتياطي 

 

 اإليرادات  -12
 

           م1038 ديسمبر 13
 اإلجمالى  خدمات التعهيد  وحدة أعمال المشغلين  األعمال  المستهلك   

 262216125  -  2126191  1206012  569156121  االستخدام
 261096011  -  -  1126252  261556252  رسوم التشغيل واالشتراك

 062216595  0256292  0126252  1116291  1216212  أخرى

  911801091  3111811,0  83,11,3  31,1191  3318,01931 
 

            م2102ديسمبر  10
 261126121  -  1526111  1216111  261096911  االستخدام

 260016101  -  -  1996011  062056111  رسوم التشغيل واالشتراك
 2226120  296212  0016112  0116121  1216512  أخرى

  961196222  060216521  5256922  296212  0061106110 
 

 تكلفة المبيعات  -18

 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13  

 065556121  ,31100110  رسوم استخدام الشبكات
 061116150  311881108  مصاريف إيجار وصيانة معدات الشبكات

 5256111  2,911,2  تكلفة المستخدم من المخزون
 5296191  3103,1,08  رسوم مشاركة الحكومة في العوائد التجارية

 0116109  32,1190  رسوم الطيف الترددي
 0016222  3011110  تكاليف دوائر التراسل وربط االتصال البيني المحلي

 196119  30113,1  رسوم الرخصة
 (26912)  (1010,1)  مخصص مخزون متقادم

 2016911  0111121  أخرى

  111811209  162216991 
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 وتسويقية مصاريف بيعية  -19

 

 م2102ديسمبر  10  م1032ديسمبر  13  

 1556111  1811881  دعاية وإعالن وعموالت بيع
 5226121  311029,  رواتب وأجور ومزايا موظفين

 216111  821011  مصاريف إيجار رئيسي

  3118,1192  062116011 

 مصاريف عمومية وإدارية  -10

 
 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13 

 5126111  2,91291 رواتب وأجور ومزايا موظفين
 1116222  1291003 صيانة

 256210  801901 إيجارات
 296211  3191321 استشارات وخدمات مهنية

 226121  (111110) أتعاب إدارة
 056102  381220 سفر وتنقل

 16111  11313 مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة
 2526111  (1101898)  أخرى

 2021180  061196222 

 مصاريف تمويلية  -13

 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13  

 5526112  22019,0  مصاريف تمويل
 96911  181129  تخفيض الخصم

  2991119  5226111 
 خسارة السهم األساسية والمخفضة  -11

 
العائدة إلى حاملي األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  للسنةتم احتساب خسارة السهم األساسية بتقسيم الخسارة 

 .السنةالقائمة خالل 
 إن خسارة السهم المخفضة هي نفسها خسارة السهم األساسية حيث أنه ليس لدى الشركة أي أدوات مخفضة.

 
 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13  

 (2126910)  (,,,3111)  السنةخسارة 
 2216111  2201000  المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (1692)  (,013)  خسارة السهم األساسية والمخفضة )ريال سعودي(
 

  



 شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(
 المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم 

 م2102 ديسمبر 10المنتهية في  للسنة
 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

51 
 

 

  لتزامات المحتملةرتباطات واإلاإل  -11
 رتباطاتاإل 11-0

 
 المجموعة كمستأجر  -لتزامات عقود التأجير التشغيلي إ

 المستحق الدفع هو كما يلي: اإليجارمن  األدنىإن الحد  .متعددة تجاريةعقود إيجار  قى المجموعةدخلت 
  
 م2102ديسمبر  10  م1038ديسمبر  13  

 1506012  ,11,191 أقل من سنة واحدة
 9106220  3111,1119 بين سنة وخمس سنوات
   2116212  1,1212, أكثر من خمس سنوات

 سماليةأرتباطات رإ
الموحدة على المجموعة ارتباطات رأسمالية ناتجة عن عقود توريد ممتلكات ومعدات مبرمة لم يتم تنفيذها حتى تاريخ قائمة المركز المالي 

 مليار ريال سعودي(. 0692م: 2102ديسمبر  10)م 2102 ديسمبر 10ريـال سعودي كما في مليار  062 بمبلغ
 

      لتزامات المحتملةاإل 11-2
 

م 2102 ديسمبر 10 مليون ريـال سعودي كما في 259على المجموعة التزامات محتملة على شكل خطابات ضمان واعتمادات مستندية بمبلغ 
 مليون ريـال سعودي(. 202م: 2102ديسمبر  10)

 
القرارات بفرض غرامات ضد أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام االتصاالت التابعة لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات عدد من 

صدار المجموعة والتي قامت المجموعة بالتظلم عليها وفقاً لنظام اإلتصاالت والئحته التنفيذية ، وتتنوع أسباب هذه القرارات ما بين كيفية إ
 قبل الهيئة أوغيرها من األسباب. شرائح االتصال مسبقة الدفع أو تقديم لعروض غير معتمدة من

 
متنوعة مقامة من المجموعة ضد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أمام ديوان المظالم بالطعن ضد قرارات اللجنة وفقاً كما توجد دعاوى 

 ألنظمة اإلتصاالت، على التفصيل التالي: 
 ( دعوى قضائية مقدمة بواسطة المجموعة ضد هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات قدرها 211هناك عدد )مليون ريال  212

 م.2102 ديسمبر 10دي كما فى سعو
 

 ( قراراً من قرارات اللجنة وتبلغ القيمة اإلجمالية  221( حكماً لصالح المجموعة تقضي بإلغاء )221وقد أصدر ديوان المظالم )
 .م2102 ديسمبر 10مليون ريال سعودي كما فى  122للغرامات الملغاة 

 
  بعض هذه األحكام اإلبتدائية أصبحت نهائية واجبة النفاذ )بعد تأكيدها من محكمة االستئناف( وبلغ مجموع غراماتها الملغاة بحكم

 .م2102 ديسمبر 10مليون ريال سعودي كما في  122نهائي 
 

 تم تسجيل مخصصات كافية. قد 2102ديسمبر  10كما في عتقد اإلدارة ومجلس اإلدارة أنه بناًء على حالة هذه الدعاوى ت
 

 فى قانونية مرفوعة ضد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات فيما يتعلق بآلية احتساب الرسوم الحكومية. قضية( 00)عدد المجموعة لدى  يوجد
تصاالت وتقنية هيئة اال، أبرمت المجموعة اتفاقية مع وزارة المالية ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات و  2102ديسمبر  01

تطوير البنية لوتحديد إطار استثماري جديد  2102ديسمبر  10لتسوية جميع النزاعات القديمة المتعلقة بالرسوم الحكومية حتى المعلومات 
 حكومية.التحتية لالتصاالت. ونتيجة لهذه التسوية ، تم عكس جميع األحكام المتعلقة بالقضايا القانونية المتعلقة بآلية حساب الرسوم ال

 
( قضية مقامة من بعض المساهمين ضد المجموعة أمام لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية وال تزال هذه الدعاوى 029كما أن هناك )

( 2وعدد )تم شطبها ( قضية 00( أحكاماً نهائية لصالحها ، وعدد )019( أحكاماً إبتدائية و)1منظورة أمام اللجنة المختصة. استلمت الشركة )
 م.2102 ديسمبر 10( قضية متداولة كما في 02وعدد )تم التنازل عنها  تينقضي
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 معلومات قطاعية  -10

القطاعات التشغيلية. يتطلب المعيار الدولي  2إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة مبينة أدناه وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 
القطاعات التشغيلية استناداً إلى التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل صانع القرارات التشغيلية تحديد  2للتقرير المالي 

 الرئيسي للمجموعة والمستخدمة في توزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.
 

قة. معظم إيرادات المجموعة وأرباحها وموجوداتها تعمل المجموعة في خط أعمال واحد وهي تقديم خدمات االتصاالت والمنتجات ذات العال
المجموعة هي  تتعلق بعملياتها في المملكة العربية السعودية. القطاعات التشغيلية التي يتم رفعها بإنتظام إلى صانع القرارات التشغيلية الرئيسي في

 المستهلكين واألعمال ووحدة أعمال المشغلين وخدمات التعهيد.
 

رارات التشغيلية الرئيسي استالم المعلومات التشغيلية األخرى بصفة مجمعة. وهذا هو المقياس الذي يتم تقديمة الي مجلس إدارة اعتاد صانع الق
 المجموعة ألغراض توزيع الموارد وتقييم أداء القطاع.

 م2102ديسمبر  10  م1038 ديسمبر 13  

 961196222  911801091  إيرادات المستهلك
 060216521  3111811,0  األعمالإيرادات 

 5256922  83,11,3   إيرادات وحدة أعمال المشغلين
 296212  31,1191  إيرادات خدمات التعهيد

 0061106110  3318,01931  إجمالي اإليرادات

     
 (162216991)  (111811209)  إجمالي تكلفة المبيعات

 (262216520)  (110131100)   إجمالي مصروفات التشغيل
 (165256111)  (118091028)  االستهالك واإلطفاء

 -  (3381111)  معداتالممتلكات وال اإلنخفاض فى قيمة خسائر
 (5556212)  (2,11101)  إجمالي المصروفات غير التشغيلية

 262526291  118391320  النفقات الرأسمالية
 

 أرقام المقارنة  -11

 .الحالية مع عرض السنة لتتوافقبعض أرقام المقارنة  تصنيفتم إعادة 
 

 األحداث الالحقة  -,1
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