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  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

   )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

  ذلك)مالم يذكر خالف  -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
 

٨ 
 

 عامة معلومات - ١
 تأسيس الشركة - أ

وتاريخ  ٣٥تأسست شركة االتصاالت السعودية ("الشركة") كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/
) والذي قضى بتحويل قطاع البرق والهاتف بوزارة البرق والبريد والهاتف ("قطاع ١٩٩٨أبريل  ٢١هـ (الموافق ١٤١٨ذو الحجة  ٢٤

 ٢٣بتاريخ  ٢١٣إمكانياته الفنية واإلدارية إلى الشركة، وطبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم مع مختلف مكوناته و االتصاالت")
) تم اعتماد نظام الشركة األساسي ("النظام األساسي") وكانت الشركة في حينه ١٩٩٨أبريل  ٢٠هـ (الموافق ١٤١٨ذو الحجة 

رجب  ٢بتاريخ  ١٧١وجب قرار مجلس الوزراء رقم مملوكة بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية ("الحكومة"). وبم
يتمثل الطرف المسيطر النهائي على  وبذلكمن أسهمها  %٣٠)، قامت الحكومة ببيع ٢٠٠٢سبتمبر  ٩هـ (الموافق ١٤٢٣

  من اجمالي اسهم الشركة. %٧٠ملكية صندوق االستثمارات العامه الذي يمتلك  خالل من بالحكومةالشركة 
هـ ١٤١٩محرم  ٦بتوفير خدمات االتصاالت على نطاق المملكة العربية السعودية ("المملكة") في بدأت الشركة عملها 

ربيع األول  ٤كشركة مساهمة سعودية بتاريخ  ١٠١٠١٥٠٢٦٩) وحصلت الشركة على سجلها التجاري رقم ١٩٩٨مايو  ٢(الموافق 
جمع الملك عبد العزيز على طريق اإلمام محمد بن ). يقع المركز الرئيسي للشركة في م١٩٩٨يونيو  ٢٩هـ (الموافق ١٤١٩

 سعود في حي المرسالت، الرياض، المملكة العربية السعودية.

 عمال وأنشطة المجموعةأ - ب
تتمثل األنشطة الرئيسة للشركة والشركات التابعة لها (يشار إليهم جميعاً بـ"المجموعة") في توفير وتقديم خدمات 

   مل على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:تتش التيوالمدفوعات الرقمية، و االتصاالت والمعلومات واإلعالم
  ) إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت الثابتة والمتنقلة والبنى التحتية. ١(
  ) توصيل خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات المختلفة وتقديمها إلى العمالء، وصيانتها وإدارتها. ٢(
) إعداد الخطط والدراسات الالزمة لتطوير خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وتنفيذها من النواحي الفنية والمالية ٣(

  الخدمات االستشارية في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات. وواإلدارية. وإعداد وتنفيذ الخطط التدريبية 
ومات والبنى التحتية وتطويرها، عن طريق استخدام أحدث األجهزة ) التوّسع في شبكات ونظم االتصاالت وتقنية المعل٤(

   .والمعدات في مجال تقنية االتصاالت وخصوصاً في مجال تقديم الخدمات والتطبيقات والبرامج وإدارتها
خدمات  –) تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الشاملة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر (االتصاالت ٥(

  الخدمات السحابية).  –الخدمات المدارة  –تكنولوجيا المعلومات 
  ) توفير المعلومات واألنظمة المعتمدة على المعلومات للعمالء، وتوفير وسائل االتصال لنقل خــدمات اإلنترنت. ٦(
طوير وتصميم وتركيب وصيانة ) تجارة الجملة والتجزئة واستيراد وتصدير وشراء وامتالك وتأجير وتصنيع وتسويق وبيع وت٧(

أجهزة ومعدات شبكات االتصاالت المختلفة والقيام بأعمال المقاوالت المتعلقة بها، بما في ذلك الشبكات الثابتة 
  والمتحركة والخاصة، وكذلك برامج الحاسب اآللي والممتلكات الفكرية اُألخرى.

  وتأجير وإدارة وتطوير وصيانة.  استثمار العقارات وما قد يترتب على ذلك من بيع وشراء )٨(
  القروض وتملك األصول الثابتة والمنقولة بقصد تحقيق أغراضها.  على الحصول) ٩(
  ) تقديم الدعم المالي واإلداري والخدمات اُألخرى للشركات التابعة. ١٠(
  قة. والخدمات اُألخرى ذات العال) تقديم خدمات التطوير والتدريب وإدارة األصول ١١(
  ) تقديم حلول دعم القرار وذكاء األعمال واستثمار البيانات. ١٢(
  ) تقديم خدمات سلسلة اإلمدادات والخدمات اُألخرى.١٣(
  ) تقديم خدمات المدفوعات الرقمية.١٤(
 ) تقديم خدمات االمن السيبراني. ١٥(
  والرادار.) إنشاء وإقامة وإصالح محطات وأبراج االتصاالت السلكية والالسلكية ١٦(

فضــال عن ذلك يحق لها إنشــاء شــركات بمفردها ذات مســؤولية محدودة أو مســاهمة مقفلة، كما يجوز لها أن تمتلك 
األســـهم والحصـــص في شـــركات أُخرى قائمة أو تندمج معها، ولها حق االشـــتراك مع غيرها في تأســـيس الشـــركات 

  .واء داخل المملكة أو خارجهاالمساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو أي كيانات أُخرى س
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  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
 

٩ 
 

 اإلعدادأسس  - ٢
" والمعتمد األولي"التقرير المالي  ٣٤الموحدة الموجزة وفقاً لمعيار المحاســــبة الدولي رقم األولية تم إعداد القوائم المالية 

لمحاســـبين. ال للمراجعين وا األخرى المعتمدة من الهيئة الســـعوديةواإلصـــدارات في المملكة العربية الســـعودية والمعايير 
تشــمل هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على جميع اإليضــاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة الســنوية 

إلى  لموحدة الموجزة يجب قراءتها جنباً ااألولية للمعايير الدولية للتقرير المالي، لذا فإن هذه القوائم المالية وفقاً الكاملة 
  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 

   للمجموعة المحاسبية السياسات - ٣
الموحدة الموجزة مع السياسات المتبعة في إعداد ولية األتتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية 
 .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

. علما ان هناك تعديالت على المعايير تدخل حيز ٢٠٢١يناير  ١ال يوجد معايير او تفســيرات جديدة ســارية المفعول بتاريخ تطبيق 
  ولكن ليس لها أي اثر جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة. ٢٠٢١يناير  ١التطبيق بدأً من 

  المعلومات القطاعية  - ٤
والســـلع المتعلقة بها. إن أغلبية إيرادات ودخل وأصـــول  تصـــاالتاالزاول المجموعة نشـــاطاً رئيســـياً يتمثل بتقديم خدمات ت

الســـعودية). تعمل  تصـــاالتاالالســـعودية وشـــركة قنوات  تصـــاالتاالالمجموعة تتعلق بعملياتها داخل المملكة (شـــركة 
 المجموعة خارج المملكة من خالل شركاتها التابعة وشركاتها الزميلة ومشاريعها المشتركة في دول متعددة.

سعار أل اً وفق. تحسب المبيعات بين القطاعات اتاإليراد تقرير تقدمعلى المنشأة التي  بناءً يراد على القطاع التشغيلي يوزع اإل
اإليرادات، جمالي إمن  %٧٥القطاعات التي تم اإلفصــــاح عنها بشــــكل مســــتقل تجاوزت مســــتوى  التعامل التجاري العادي.

  ".ىأُخر ضمن "قطاعات تشغيلية ىخراألُ وبالتالي تم تجميع باقي القطاعات التشغيلية 

  فيما يلي تحليل إليرادات المجموعة ونتائجها على أساس القطاعات:

        :الى العائد الربح صافي

  ٥٫٦٣٦٫٩٦٠  ٥٫٧٧٣٫٣٠٣  ٢٫٧٢٤٫٢١٥  ٢٫٨٢١٫٢٠٩  األمالشركة  مساهمي
  ٩٣٫٢٦٩  ٩٨٫٩٢٩  ٥٤٫٨٨٥  ٥١٫٠٦٣  الملكية غير المسيطرة حقوق

  ٥٫٧٣٠٫٢٢٩  ٥٫٨٧٢٫٢٣٢  ٢٫٧٧٩٫١٠٠  ٢٫٨٧٢٫٢٧٢  

  
  في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    يونيو ٣٠ 
  في المنتهية أشهر الستة لفترة

  يونيو ٣٠ 
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

                  )١(اإليرادات 
  ٢٠٫٦١٦٫١٠٢  ٢٢٫٤٨١٫٨٧٩  ١٠٫٢٨٣٫٠٦٠   ١١٫٢٢٣٫٥٠٦  شركة االتصاالت السعودية 

  ٩٫٢٦١٫٤٠٣    ١٠٫٢٥٧٫٦٣٦    ٤٫٩٦٦٫١٩٣    ٥٫٣٢٧٫٧٩٩  شركة قنوات االتصاالت السعودية
  ٧٫٣٨٩٫٥٠٢  ٨٫٤١٠٫٨٦٤  ٣٫٧٧٩٫٣١٤   ٤٫٢٨٩٫٧٧٤  )٢( قطاعات تشغيلية أُخرى
  )٨٫٤١١٫٩٢٢(  )٩٫٥٥٦٫١١٢(  )٤٫١٠٨٫٣٣٤(   )٤٫٩٤٢٫٣٠٩(  اإلستبعادات/ التسويات

  ٢٨٫٨٥٥٫٠٨٥   ٣١٫٥٩٤٫٢٦٧    ١٤٫٩٢٠٫٢٣٣    ١٥٫٨٩٨٫٧٧٠  إجمالي اإليرادات

تكلفة العمليات التشغيلية (بإستثناء 
  )١٨٫١٨٣٫٦٥٥( )٢٠٫١٢٦٫٥٦٠(  )٩٫٥٧٨٫٦٩٥(  )١٠٫٢٧٢٫٢٥٨(  االستهالك واإلطفاء)

  )٤٫٦٠٥٫٢٢٩(  )٤٫٧٣٥٫٨١٤(  )٢٫٢٧٩٫٣٦٤(   )٢٫٣٧٦٫٢٢٦(  ءاوإطفاستهالك 
  )٣٠٠٫٠٠٠(  )١٦١٫٦٤٢(  )١٠٠٫٩٨٣(  )٨١٫٣٢٣(  تكلفة برنامج التقاعد المبكر

  ٢٣٦٫٠٩٦    ١٩٢٫٦٦٨    ١٠٤٫٦٣٧    ٩٠٫٨٠٤  إيرادات تمويل
  )٣٣١٫٢١٤(  )٢٩١٫٨١٢(  )١٥٨٫٤٤٩(   )١٤٨٫٠٧٢(  تكاليف تمويل
  )٢٤٫٧١٦(  )٥٤٫٤٠٤(  )٣٠٫٤٣٢(   )٥٠٫٢٨٨(  أُخرى صافي مصاريف

 الحصة في نتائج االستثمارات في  صافي
  )١١٫٩٣٩(    ٦١٫١٦٤    ٦٫٧٨٠    ٣٩٫٢٤٤  شركات زميلة ومشاريع مشتركة

  ٥٦١٫٥٣٥  )٣٠٫٧١٤(  ١٣٠٫٧٢٤   )٨٫٧٨٨(   أُخرى مكاسب(خسائر)  صافي
  )٤٦٥٫٧٣٤(  )٥٧٤٫٩٢١(  )٢٣٥٫٣٥١(   )٢١٩٫٥٩١(  زكاة وضريبة دخل

  ٥٫٧٣٠٫٢٢٩    ٥٫٨٧٢٫٢٣٢    ٢٫٧٧٩٫١٠٠    ٢٫٨٧٢٫٢٧٢  صافي الربح



  السعودية تصاالتشركة اال   
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
 

١٠ 
 

  المعلومات القطاعية (تتمة) - ٤
  الربح على أساس القطاعات: جمالي إلوفيما يلي تحليل 

  
  في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    يونيو ٣٠ 
  في المنتهية أشهر الستة لفترة

  يونيو ٣٠ 
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

  ١٢٫٩٥٢٫١٠٣   ١٣٫٥٠٦٫٨٨٢  ٦٫٤٤٣٫٥١٧   ٦٫٦٣٥٫٥٦٣  شركة االتصاالت السعودية
  ٦٥٦٫٧٩٦    ٧٧٦٫١٢٨    ٣٢٦٫٠٦٦    ٣٧٣٫٧٠٣  شركة قنوات االتصاالت السعودية

  ٣٫١١٠٫٦٤٣   ٣٫٣٩٢٫٤٥٠  ١٫٦٣٥٫٣١٠   ١٫٧٤٠٫٤٢٤  )٢(قطاعات تشغيلية أُخرى 
  )١٨٢٫٦٦٩(   )٧٦٦٫١٦١(  )٦٣٫٩٠١(   )٣٩٧٫٤٩٢(  اإلستبعادات/ التسويات

  ١٦٫٥٣٦٫٨٧٣    ١٦٫٩٠٩٫٢٩٩    ٨٫٣٤٠٫٩٩٢   ٨٫٣٥٢٫١٩٨  إجمالي الربح
  

  الجغرافي التوزيعمعلومات عن 

  فيما يلي التوزيع الجغرافي لإليرادات:

  
 ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة 

    يونيو
 ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة 

  يونيو
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

  ٢٦٫٦٥٨٫٧٦٣  ٢٩٫٢١٥٫١٨٦  ١٣٫٧٧٤٫٧٣٨  ١٤٫٦٩٣٫٣٤٨  السعودية العربية المملكة
  ٢٫١٩٦٫٣٢٢    ٢٫٣٧٩٫٠٨١    ١٫١٤٥٫٤٩٥    ١٫٢٠٥٫٤٢٢ (*) أُخرى

  ٢٨٫٨٥٥٫٠٨٥    ٣١٫٥٩٤٫٢٦٧    ١٤٫٩٢٠٫٢٣٣    ١٥٫٨٩٨٫٧٧٠  

  البحرين  مملكة والكويت  دولة(*) تتضمن 

  : كما في المجموعة على أساس القطاعات اتالتزاموفيما يلي تحليل أصول و

اإليرادات الناتجة من العمالء الخارجيين والداخليين. بلغت المبيعات والتسويات  تمثل إيرادات القطاعات المذكوره أعاله ) ١( 
مليون ريال  ٤٫٩٤٢مبلغ  ٢٠٢١يونيو  ٣٠في  تينالمنتهي أشهر والستة الثالثة تيلفتربين القطاعات (بين شركات المجموعة) 

 ٤٫١٠٨مبلغ  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠ر المنتهيتين في لفترتي الثالثة والستة أشه( مليون ريال سعودي, على التوالي ٩٫٥٥٦و  سعودي
  ها عند التوحيد.إستبعاد) والتي تم مليون ريال سعودي, على التوالي ٨٫٤١٢مليون ريال سعودي و 

تي اس حلول  شركةالبحرين و اس تي سي شركةالكويتية (اس تي سي الكويت) و تصاالتاالى" شركة أُخريتضمن قطاع " ) ٢( 
 تصاالتاالأبراج  شركةعقاالت و شركةسفاير و شركةو اس تي سي الخليج شركةو س تي سي المتخصصةا شركةسي و

و شركة الخليج  السيبرانيمن واالوشركة المتقدمة للتقنية  (stc pay) وشركة المدفوعات الرقمية السعودية المحدودة
 ).٢٠(انظر إيضاح  لنظم الكابالت جشركة اس تي سي الخلي النموذجية لالعالم الرقمي المحدودة و

 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ يونيو ٣٠ 
        األصول

  ١٢٩٫٩١٥٫٥٦٦    ١٢٦٫٤٠٥٫٧٦٣  شركة االتصاالت السعودية 
  ٥٫٥٢٧٫٦٤٦    ٦٫٩٦٦٫٤٣٦  شركة قنوات االتصاالت السعودية 

  ٣٧٫٧٨٨٫٥٣٥    ٣٩٫٥٧١٫٧٤٣  )٢(قطاعات تشغيلية أُخرى 
  )٥١٫٢٥٩٫٦٤٧(    )٥٣٫٦٧١٫٦٨٠(  إستبعادات/ تسويات

  ١٢١٫٩٧٢٫١٠٠    ١١٩٫٢٧٢٫٢٦٢  إجمالي األصول
        االلتزامات

  ٥٢٫٦٥٤٫٠٦٠    ٤٨٫٦١٢٫١٦٣  شركة االتصاالت السعودية 
  ٣٫٩٤٣٫٥٠٩    ٥٫٤٩٥٫١٤٧  شركة قنوات االتصاالت السعودية 

  ٢٤٫٣٠٢٫٢٥٢    ٢٦٫٣٩٧٫١٧٤  )٢(قطاعات تشغيلية أُخرى 
  )٢٤٫١٩٤٫٧٣٦(    )٢٦٫٣٩٩٫٣٣٠(  إستبعادات/ تسويات

  ٥٦٫٧٠٥٫٠٨٥    ٥٤٫١٠٥٫١٥٤  إجمالي االلتزامات
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١١ 
 

 ممتلكات ومعدات - ٥
مليون  ٢٫٣٦٤ بإجمالي تكلفة ومعدات ممتلكات بإضافة، قامت المجموعة ٢٠٢١ يونيو ٣٠في  يةالمنته أشهر الستة فترةخالل 

منها إضافات  مليون ريال سعودي ٣٫٥٤٠: ٢٠٢٠ يونيو ٣٠( سعودي ريال مليون ١٣٠ منها إضافات غير نقدية بقيمة ريال سعودي
 ).سعودي ريال مليون ٢٩٦غير نقدية بقيمة 

تبلغ قيمتها الدفترية  ومعدات ممتلكات، قامت المجموعة باســــتبعاد ٢٠٢١ يونيو ٣٠المنتهية في  أشــــهر الســــتة فترةخالل 
 ومعدات ممتلكات بيع من خســائر عنهنتج  والذيمليون ريال ســعودي)  ٢٨: ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ مليون ريال ســعودي ( ٣١الصــافية 

مليون ريال ســــعودي, على  ٢٦و  مليون ريال ســــعودي ١٤ بلغت ٢٠٢١ يونيو ٣٠في  تينأشــــهر المنتهي والســــتة الثالثة تيلفتر
 علىمليون ريال ســـعودي,  ١٥و  ســـعودي ريال مليون ٩: ٢٠٢٠ يونيو ٣٠في  تينأشـــهر المنتهي والســـتة الثالثة تيلفتر(التوالي 
  .)التوالي

 التالي توزيع مصروف االستهالك فيما لو تم تصنيفه حسب بنود التكاليف التشغيلية:يبين الجدول 

  
  في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    يونيو ٣٠ 
  في المنتهية أشهر الستة لفترة

  يونيو ٣٠ 
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

  ٢٫٥٣٧٫٠٤١    ٢٫٧٠٦٫٨١٤    ١٫٢٤٩٫٩٣٧    ١٫٣٥٣٫٠٩٧  اإليرادات تكلفة
  ٣٫٢٩٦    ٣٫٢٣٠    ١٫٥٥٩    ١٫٤٨٩  وتسويقية بيعية مصاريف
  ٥٧٤٫١٥١    ٥٨٧٫٨٣٨    ٢٧٩٫٢٩٠    ٢٩٢٫٩٣٧  وإدارية عمومية مصاريف

  ٣٫١١٤٫٤٨٨    ٣٫٢٩٧٫٨٨٢    ١٫٥٣٠٫٧٨٦   ١٫٦٤٧٫٥٢٣ 
  

 عقارات استثمارية - ٦
مت، ٢٠٢٠ عام من الرابع الربع خالل ها بلغت أرض بتحويل المجموعة قا ية قيمت لدفتر يال مليون ٣٧ ا ند من ســــعودي ر  ب

  لغرض التطوير واإلستثمار العقاري.  استثمارية عقارات بند إلى ومعدات ممتلكات

مليون ريال  ٢٤ بقيمة التنفيذ تحت مشـــاريع بإضـــافة، قامت المجموعة ٢٠٢١ يونيو ٣٠في  يةالمنته أشـــهر الســـتة فترةخالل 
  )شيء ال: ٢٠٢٠ يونيو ٣٠سعودي ( 

سعودي كما في  ١٤٨بلغت القيمة العادلة لألرض  سمبر  ٣١مليون ريال  شري  ٢٠٢٠دي سن شركة   ٢١والتي تم تقييمها من قبل 
) والتي تم تعيينها كمقيم مســـتقل مؤهل مهنيا ومعتمد من قبل الهيئة الســـعودية ٣٢٣/١٨/٧٥٢الســـعودية ترخيص رقم (

يتم تصنيف . ٢٠٢١يونيو  ٣٠وهرية على القيمة العادلة لهذه األرض كما في للمقيمين المعتمدين (تقييم). ال يوجد أي تغيرات ج
قياس القيمة العادلة ضــــمن المســــتوى الثالث اســــتناداً إلى أســــاليب التقييم المطبقة (طريقة المقارنة الســــوقية والقيمة 

   المتبقية).

  أصول غير ملموسة وشهرة   - ٧
منها  سعودي ريال مليون ٦٩٣ الملموسةغير  لألصول اإلضافاتصافي  بلغ ،٢٠٢١ يونيو ٣٠في  يةالمنته أشهر الستة فترة خالل

منها إضــافات غير نقدية بقيمة  ســعودي ريال مليون ٧٨٥: ٢٠٢٠ يونيو ٣٠( ســعودي ريال مليون ٩٩إضــافات غير نقدية بقيمة 
  ).سعودي ريال مليون ١٩٧

  :التشغيلية التكاليف بنود حسب تصنيفه تم لو فيما اإلطفاء مصروف توزيع التالي الجدول يبين

  
  في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    يونيو ٣٠ 
  في المنتهية أشهر الستة لفترة

  يونيو ٣٠ 
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

  ٣٣٧٫٦٥١    ٢٧٨٫١١١    ١٦٥٫٧٩٠    ١٤١٫٩١٣  اإليرادات تكلفة
  ١٫٠٨٦    ١٫٥٦٥    ٤٢٩    ٧٨٣  وتسويقية بيعية مصاريف
  ٦٩٥٫٨٩٨    ٧٣٦٫٩٠١    ٣٤٦٫٧٢٦    ٣٦٩٫٦٦١  وإدارية عمومية مصاريف

  ١٫٠٣٤٫٦٣٥    ١٫٠١٦٫٥٧٧    ٥١٢٫٩٤٥   ٥١٢٫٣٥٧ 
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  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
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١٢ 
 

   ستخداماالأصول حق  - ٨
 ٣٠( سعودي ريال مليون ٣٥٤ االستخدام حق ألصول اإلضافاتصافي  بلغ ،٢٠٢١ يونيو ٣٠في  يةالمنته أشهر الستة فترة خالل
 ).سعودي ريال مليون ٦٢٢: ٢٠٢٠ يونيو

 :التشغيلية التكاليف بنود حسب تصنيفه تم لو فيما االستهالك مصروف توزيع التالي الجدول يبينو

  
  في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    يونيو ٣٠ 
  في المنتهية أشهر الستة لفترة

  يونيو ٣٠ 
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

  ٣٥٨٫٦٩٢    ٣٢٤٫٨٣٣    ١٨٦٫٢٦٧    ١٦٦٫٢٧٩  اإليرادات تكلفة
  ٣٫٨٠٠    ٦٫٥٩٣    ٣٫١٨٥    ٣٫٧٧٢  وتسويقية بيعية مصاريف
  ٩٣٫٦١٤    ٨٩٫٩٢٩    ٤٦٫١٨١    ٤٦٫٢٩٥  وإدارية عمومية مصاريف

  ٤٥٦٫١٠٦    ٤٢١٫٣٥٥    ٢٣٥٫٦٣٣   ٢١٦٫٣٤٦ 

 أخرىو ماليةأصول  - ٩
 أصول مالية  ١-٩

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ يونيو ٣٠ 

  ١٫١١٩٫٤١٣    ٩٧٢٫٩٩٤  الربح أو الخسارة    أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل

        أصول مالية بالتكلفة المطفأة:
  ٥٫٣٧١٫٤٤٦    ٥٫٣٢٣٫٢٢٥  صكوك 

  ٤١١٫٦٦٥    ٣٨٥٫٦١٤  قروض لموظفين 
  ١٦٧٫٤٩٨    ١٣١٫٩٧٠  أُخرى  

  ٥٫٩٥٠٫٦٠٩    ٥٫٨٤٠٫٨٠٩  

  ٧٫٠٧٠٫٠٢٢    ٦٫٨١٣٫٨٠٣  

        
  ١٨٠٫٣٩٧    ١٥٤٫٠٠٧  متداولة 

  ٦٫٨٨٩٫٦٢٥    ٦٫٦٥٩٫٧٩٦  غير متداولة  

  ٧٫٠٧٠٫٠٢٢    ٦٫٨١٣٫٨٠٣  

  أصول أخرى  ٢-٩

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ يونيو ٣٠  
  ٢٫٣٦٦٫٦٢٠  ٢٫٠٣١٫٩٧٤  مقدمة  دفعات

  ٤٩٨٫٠٢٠  ٦١٨٫٤١٢  مدفوعة مقدماً  مصاريف

  ١٢٨٫٥٧٨  ١٢٥٫٤٢٢  مؤجلة مصاريف

  ٢٧٤٫٣٢٥  ٤٧١٫٨٢٨  أخرى

  ٣٫٢٦٧٫٥٤٣  ٣٫٢٤٧٫٦٣٦  
  

  ٣٫٠٨٧٫٨٨٣  ٢٫٧٨٠٫٥٣٣   متداولة

  ١٧٩٫٦٦٠  ٤٦٧٫١٠٣  متداولة  غير

  ٣٫٢٦٧٫٥٤٣  ٣٫٢٤٧٫٦٣٦  
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١٣ 
 

 لألدوات الماليةقياس القيمة العادلة  - ١٠
ن واألرصـــدة المدينة األخرى والتجاري ينونلمدا أرصـــدةالمالية والمتمثلة في  دواتالقيم العادلة لأل بقياس المجموعةقامت 

 العادلة القيم فإن وعليه األخرى، الدائنة األرصـــدةن ووالتجاري الدائنون أرصـــدةوالمرابحات قصـــيرة األجل والنقد وما يماثله و
 .هاستحقاقإلقصر أجل  راً تقارب قيمتها الدفترية بشكل كبير نظ المالية األدوات لهذه

لتزامات المالية بالمبلغ الذي يمكن بموجبه تبادل األداة في معاملة حالية بين أطراف يتم إدراج القيمة العادلة لألصــــول واال
  الف عملية البيع اإلجباري أو التصفية.راغبة، بخ

تســــتخدم المجموعة تقنيات تقييم تتناســــب مع الظروف الراهنة والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة. ألغراض 
كانت اســتناداً إلى درجة ما إذا  ٣أو  ٢أو   ١إعداد التقارير المالية، يتم تصــنيف عمليات قياس القيمة العادلة ضــمن المســتوى 

هذه المدخالت إلى عمليات قياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها، وأهمية المدخالت لقياس القيمة العادلة بصورة شاملة، 
 :والتي تم توضيحها كما يلي

النشــطة ألصــول أو التزامات مماثلة والتي يمكن  األســواق في) المعدلة غير( المدرجة األســعار وتمثل  "١المســتوى " -أ
 ول إليها في تاريخ القياس؛للمجموعة الوص

ضمن المستوى"سعار األ" هي المدخالت بخالف ٢المستوى " -ب " والتي من الممكن رصدها لألصول ١المعلنة المدرجة 
 وااللتزامات، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و

  ." وتمثل المدخالت التي اليمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر٣المستوى " -ج

   للمجموعة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة: المالية وااللتزامات لألصول العادلة القيم التالي الجدول يوضح

  العادلة  القيمة القيمة العادلة مستويات  األدوات المالية فئات  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ يونيو ٣٠    المالية األصول

         :بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 ستثماريإلرأس المال الجرئ والصندوق اصندوق 

  ١٫١١٩٫٤١٣  ٩٧٢٫٩٩٤  ٣ مستوى  للمال الجريء
       

          االلتزامات المالية 
        بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

  ٩٫٨٨٢  ٢٫١٥٤  ٢ مستوى  التزامات مشتقة   

للمال الجريء  الســـتثماريالمجموعة في صـــندوق رأس المال الجرئ والصـــندوق ا الســـتثماراتيتم الحصـــول على القيمة العادلة 
صناديق") من خالل  صناديق مدراءصافي قيمة األصول المستلمة من  تقارير("ال ستخدم مدراء  حيث. ال صناديقي تقنيات مختلفة  ال

من  ٣تحت مســـتوى  المصـــنفة األســـاســـية المالية األدواتالمخصـــومة وطرق المضـــاعفة) لتقييم  ةالنقدي ات(مثل نماذج التدفق
تســــلســــل القيمة العادلة للصــــناديق. تعبر المدخالت غير المالحظة الهامة جزءاً ال يتجزأ من النماذج المســــتخدمة من قبل مدراء 

 ألرصــدة مطابقةيلي  فيما. الســيطرة وعالوة المخصــومة والســيولة التســويق المعدلة، الخصــم أســعارالصــناديق وتشــمل مخاطر 
  :العادلة للقيمة الهرمي التسلسل من" ٣" المستوى ضمن تقع والتي الصناديق هذهفي  المجموعة ثماراتاست

  ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١    ٢٠٢١ يونيو ٣٠ 
  ١٫٥٥٠٫٨٦٩    ١٫١١٩٫٤١٣  الفترة بداية األصول قيمة صافي

  ٣٧٥٫٧٠٠    -  الفترةالصناديق خالل  إلى المدفوعة المساهمات

  )٧٢٣٫٧٦٧(    )١٣٦٫٢١٤(  الفترة خالل الصناديق من المستلمة التوزيعات
 األوليةالخسارة غير المحققة المعترف فيها في قائمة الربح أو الخسارة  صافي

  )١٠٫٢٠٥(  (*) الموجزة الموحدة

  
)٨٣٫٣٨٩(  

  ١٫١١٩٫٤١٣   ٩٧٢٫٩٩٤    ةالفتر نهاية األصولقيمة  صافي

 .الموجزة الموحدةاألولية  أخرى في قائمة الربح أو الخسارةمكاسب (خسائر) تم تضمين صافي الخسارة غير المحققة في بند صافي (*) 

 ال الموجزةخرى المدرجة في القوائم المالية األولية الموحدة بأن القيمة الدفترية لألصــــول وااللتزامات المالية األ المجموعةتعتقد 
   قيمتها العادلة.عن  جوهرياً  تختلف

 .٢٠٢١ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة فترةالمستويات المختلفة للقيمة العادلة خالل  بين تحويالتهناك  ليس



  السعودية تصاالتشركة اال   
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
 

١٤ 
 

 مدينون تجاريون وآخرون - ١١

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ يونيو ٣٠  
  ١٧٫٦٦٠٫٢٨٨  ٢٤٫٨٧٩٫١٤٩  تجاريون مدينون

  )٢٫٨٥٩٫٥٦٦(  )٢٫٨١٩٫٩١٣(  القيمة إنخفاض مخصص: يخصم

  ١٤٫٨٠٠٫٧٢٢  ٢٢٫٠٥٩٫٢٣٦  

  ١٫٢٨٣٫٦٩٤  ١٫١٦٢٫٨٤٠  تجاريون غير مدينون

  ١٦٫٠٨٤٫٤١٦  ٢٣٫٢٢٢٫٠٧٦  

 معامالت مع الجهات ذات العالقة - ١٢
  )مع الجهات ذات العالقة (شركات زميلة ومشاريع مشتركةواألرصدة معامالت التجارية ال ١-١٢

  ذات العالقة كما يلي:بلغت تعامالت المجموعة التجارية مع الجهات 

  
  في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    يونيو ٣٠ 
  في المنتهية أشهر الستة لفترة

  يونيو ٣٠ 
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

  ١٣١٫٢٤٦    ١٨١٫٣٩٤    ٧٦٫٥٠٦    ٨٣٫٧٦٩  المقدمة االتصاالت خدمات
  ٤٣٫٩٨٩    ٥٢٫٢٢٨    ٣٠٫١٣٢    ٢٥٫٠١٩  المستلمة االتصاالت خدمات

  :مع الجهات ذات العالقة بياناً باألرصدة القائمةوفيما يلي 
	مبالغ مستحقة  من جهات ذات عالقة  مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة  

 ٢٠٢١ يونيو ٣٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 

  ٢٠٢١ يونيو ٣٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 شركات زميلة  ٣٩٣٫١٥٦    ٣٥٤٫٥٥٤  ٤٣٫٢٥٠  ٦٣٫٨٢٠
 مشاريع مشتركة  ٢٣٫٤١٠    ٤٧٫٢٤٩  ١٣١٫٣٢٥  ١٥٧٫٨٣٠
٤١٦٫٥٦٦    ٤٠١٫٨٠٣  ١٧٤٫٥٧٥  ٢٢١٫٦٥٠    

لشروط التعامل العادية. األرصدة القائمة غير مضمونة وبدون عمولة وفقاً تتم عمليات البيع والشراء من الجهات ذات العالقة 
 الجهات ذات العالقة.لى إولم يتم تقديم أو إستالم أي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من أو 

  معامالت التجارية واألرصدة مع جهات ذات عالقة (الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة)ال ٢-١٢
أشهر  والستة الثالثة تيبلغت اإليرادات المتعلقة بالتعامالت مع الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة لفتر

 والستةالثالثة  تي(لفتر التوالي علىمليون ريال سعودي,  ٥٫٦٢٥و  سعوديمليون ريال  ٢٫٨١٥مبلغ  ٢٠٢١ يونيو ٣٠في  تينالمنتهي
). وبلغت المصاريف التوالي علىمليون ريال سعودي,  ٤٫١٤٥و  مليون ريال سعودي ٢٫١٢٠مبلغ  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠في  تينأشهر المنتهي

الثالثة  تيلفترالمتعلقة بالتعامالت مع الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة (متضمنة الرسوم الحكومية) 
 تي(لفتر التوالي علىمليون ريال سعودي,  ٢٫٧٧٨مليون ريال سعودي و  ١٫٤٥٧مبلغ  ٢٠٢١ يونيو ٣٠في  تينوالستة أشهر المنتهي

  ). التوالي علىمليون ريال سعودي,  ٢٫٤٥٩مليون ريال سعودي و  ١٫٣٨٨مبلغ  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠في  تينشهر المنتهيأ والستةالثالثة 

 ١٣٫٨٨٩: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( سعوديمليون ريال  ٢٠٫٣٤٩ :٢٠٢١ يونيو ٣٠مع الجهات الحكومية كما في  المدينة االرصدةبلغ إجمالي 
مليون ريال سعودي  ٢٫١٦٦مبلغ  ٢٠٢١ يونيو ٣٠مع الجهات الحكومية كما في  الدائنة االرصدةوبلغ إجمالي . مليون ريال سعودي)

  مليون ريال سعودي). ١٫٠٥٨: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(

 ٣١( سعودي ريال مليون ١٫٧٢٦: ٢٠٢١ يونيو ٣٠ في كما بالحكومة العالقة ذات الجهات مع المدينة االرصدة اجمالي بلغ كما
: ٢٠٢١ يونيو ٣٠ في كما بالحكومة العالقة ذات الجهات مع الدائنة االرصدة اجمالي وبلغ). سعودي ريالمليون  ٩١٢: ٢٠٢٠ديسمبر 

  ).سعودي ريال مليون ٣٤٥: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( سعودي ريال مليون ٦٢٤

  

  

  



  السعودية تصاالتشركة اال   
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
 

١٥ 
 

 معامالت مع الجهات ذات العالقة (تتمة) - ١٢
والجهات ذات العالقة بالحكومة) المعامالت التجارية واألرصدة مع جهات ذات عالقة (الجهات الحكومية  ٢-١٢

  (تتمة)
  الجهات الحكومية كما في: علىوفيما يلي أعمار األرصدة المدينة المستحقة 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ يونيو ٣٠  
  ١٠٫٢٧٥٫٧٠٧    ١٢٫٦٨٠٫١٧٣  من سنة  أقل

  ٣٫١٥٣٫٨٤١    ٦٫٨٢٧٫٠٠٠  أكثر من سنة إلى سنتين
  ٤٥٩٫٧٠٧    ٨٤٢٫١٣١  أكثر من سنتين

  ١٣٫٨٨٩٫٢٥٥    ٢٠٫٣٤٩٫٣٠٤  

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة - ١٣
تم تحديث الفترة . خالل ٢٠٢١ يونيو ٣٠تم احتســـاب مخصـــص مكافأة نهاية الخدمة باســـتخدام أحدث تقييم إكتواري كما في 

مدرجة في كتوارية إأرباح صافي تسجيل  والذي نتج عنه ومعدل زيادة الرواتب اإلكتوارية المتعلقة بمعدل الخصماإلفتراضات 
مليون ريال  ٢١بمبلغ  ٢٠٢١ يونيو ٣٠في  تينأشهر المنتهيوالستة الثالثة  لفترتي قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة

مدرجة في قائمة الدخل الشــامل األولية الموحدة كتوارية إ خســائرصــافي ( مليون ريال ســعودي, على التوالي ١٦٩و  ســعودي
مليون ريال سعودي,  ٤٠٤مليون ريال سعودي و  ٦٩٩بمبلغ  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في الموجزة 

  .على التوالي)

 اإليجارعقود  اتالتزام - ١٤
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   ٢٠٢١ يونيو ٣٠  

  ٧٤٢٫١٨٥   ٧٢٤٫٣٧٩  متداولة
  ٢٫٢٣٧٫٨٥٣    ٢٫١٧٥٫٨٨٥  متداولةغير 

  ٢٫٩٨٠٫٠٣٨    ٢٫٩٠٠٫٢٦٤  

مليون ريال  ٢٣مبلغ  ٢٠٢١ يونيو ٣٠في  تينالمنتهي أشهر والستة الثالثة تيد اإليجار لفترمصروف الفائدة على التزامات عقو بلغ
 تينالمنتهي أشهر والستةالثالثة  تيلفتر( التمويل يفتم تضمينها في تكال والتي التوالي على, سعودي ريال مليون ٤٥و  سعودي

   .)مليون ريال سعودي, على التوالي ٥٣و  مليون ريال سعودي ٢٦ مبلغ ٢٠٢٠ يونيو ٣٠في 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   



  السعودية تصاالتشركة اال   
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
 

١٦ 
 

 ىأُخرو مالية اتالتزام - ١٥
 التزامات مالية  ١-١٥

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ يونيو ٣٠  
  ٢٫١٥١٫١١٦    ٢٫٢٠٤٫١٢٢  مستحقة أرباح توزيعات

  ٢٫٢٧٦٫٥٠٥    ٢٫٠٢٦٫٥٠٣  متعلقة بتراخيص الطيف التردديالتزامات مالية 
l٦١٫٩٥٧    ٧٩٨٫٨٩٢  )٢-٢٠(انظر إيضاح  خرى  

  ٤٫٤٨٩٫٥٧٨    ٥٫٠٢٩٫٥١٧  

        
  ٢٫٢٠٨٫٦٨٧    ٣٫٠٠٩٫٤٨٨  متداولة

  ٢٫٢٨٠٫٨٩١    ٢٫٠٢٠٫٠٢٩  متداولة غير

  ٤٫٤٨٩٫٥٧٨    ٥٫٠٢٩٫٥١٧  

 التزامات أُخرى ٢-١٥
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ يونيو ٣٠  

  ٣٫٨١٤٫٨٨٩    ٣٫٧٧٧٫٧٦٧   مؤجلة إيرادات
  ١٫٠٨٥٫٨٧٣    ٢٫١٩٧٫٦٧٥  حكومية مستحقات
  ٣٨١٫٠٢٢    ١٥٨٫٥١٦  واخرى نظامية مستحقات

  ٥٫٢٨١٫٧٨٤   ٦٫١٣٣٫٩٥٨  

        
  ١٫٣٦١٫٠٨٤    ٢٫٣٤٩٫٠٥٤  متداولة

  ٣٫٩٢٠٫٧٠٠    ٣٫٧٨٤٫٩٠٤  متداولة غير

  ٥٫٢٨١٫٧٨٤   ٦٫١٣٣٫٩٥٨  

 زكاة وضريبة الدخل  - ١٦
مع سداد الزكاة المستحقة بناًء على تلك االقرارات وتسلمت  ٢٠٢٠المجموعة جميع إقراراتها الزكوية حتى نهاية عام قدمت 

أصبحت المجموعة تقدم إقراراً زكوياً موحداً لها ولشركاتها التابعة المملوكة  ٢٠٠٩شهادات الزكاة لتلك السنوات. بدءاً من عام 
 مباشر وذلك وفقاً لالئحة التنفيذية لجباية الزكاة. بالكامل سواًء بشكل مباشر أو غير

و  ٢٠١١و  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١والسنوات المنتهية في  ٢٠٠٧تسلمت المجموعة الربوط الزكوية النهائية لجميع األعوام وحتى العام 
 .٢٠١٨و  ٢٠١٤

المجموعة بعدم اعتبار الربح المعدل  بتأييد موقفقرار أصدرت الدائرة االستئنافية األولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل 
على أن يتم تحديد األثر المالي بعد استالم الربط النهائي من قبل هيئة الزكاة والضريبة  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨وعاًء للزكاة لألعوام 

 والجمارك لألعوام المذكورة.

 ٨٦٥بمبلغ  ٢٠١٧وحتى  ٢٠١٥لألعوام من كما تسلمت المجموعة ربوطاً زكوية تتضمن فروقات تخص اإلقرارات الزكوية المقدمة 
تسوية جزئية مع الهيئة  وتم التوصل الى اتفاق مليون ريال سعودي, وقامت المجموعة باالعتراض عليها خالل المهلة النظامية،

مليون  ١٣٤بمبلغ  ٢٠١٧وحتى  ٢٠١٥مليون ريال سعودي, وقدمت المجموعة اعتراضات لألعوام من  ٤٣٣  نتج عنه دفع مبلغ 
ريال سعودي وال تزال هذه االعتراضات منظورة لدى األمانة العامة للجان الضريبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية 

   وترى المجموعة سالمة موقفها الزكوي وأنه لن يترتب عن ذلك أي مخصصات إضافية جوهرية. .االولية الموحدة الموجزة
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  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
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  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
 

١٧ 
 

 ربحية السهم  -١٧
 :والمخفضة األساسية السهم ربحية احتساب يلي فيما

  
  في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    يونيو ٣٠
  في المنتهية أشهر الستة لفترة

  يونيو ٣٠ 
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

الى مساهمي  العائد للفترةالربح  صافي
  ٥٫٦٣٦٫٩٦٠    ٥٫٧٧٣٫٣٠٣    ٢٫٧٢٤٫٢١٥    ٢٫٨٢١٫٢٠٩  الشركة األم 

                :)باآلالف(األسهم  عدد
األسهم العادية  لعدد جحالمر المتوسط

  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٫٩٩٩٫٢٠٧    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٫٩٩٩٫٢٠٧  ألغراض احتساب ربحية السهم األساسية 
األسهم العادية  لعدد المرجح المتوسط

  -    ٧٩٣    -    ٧٩٣  المعاد شراؤها 
األسهم العادية  لعدد المرجح المتوسط

  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ألغراض احتساب ربحية السهم المخفضة 

  ):السعوديالشركة األم (بالريال  مساهميعلى الربح العائد الى  بناءً  السهم ربحية
  ٢٫٨٢    ٢٫٨٩    ١٫٣٦    ١٫٤١  األساسية  - 
  ٢٫٨٢    ٢٫٨٩    ١٫٣٦    ١٫٤١  المخفضة  - 

  :٢٠٢١ يونيو ٣٠في  المنتهيةأشهر  الستة فترة خالل )باآلالف( القائمة األسهم عدد يلي فيما

  ١٫٩٩٧٫٠١٧  الفترة بداية القائمةاألسهم  عدد
  -   الفترةخالل  شراؤهاتم  التي أسهم الخزينة  عدد
  ١٫٩٩٧٫٠١٧  الفترة نهاية القائمةاألسهم  عدد

  :٢٠٢١ يونيو ٣٠في  المنتهيةأشهر  الستة فترةخالل  )باآلالف(عدد أسهم الخزينة  يلي فيما

  ٢٫٩٨٣  الفترة بدايةأسهم الخزينة  عدد
  -   الفترةخالل  شراؤهاأسهم الخزينة  التي تم  عدد
  ٢٫٩٨٣  نهاية الفترة أسهم الخزينة  عدد

 ارتباطات رأسمالية  -١٨
 االتصاالت وتقنية المعلومات في قطاع يدعم االبتكار صندوق في ستثمارلإل اتفاقية لمجموعةل التابعة شركاتال إحدى لدى

 )مليون دوالر أمريكي ٣٠٠ (ما يعادلمليون ريال سعودي  ١٫١٢٥بمبلغ  في ممكلة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى
 ).١-٢٠ إيضاحانظر ( )مليون دوالر امريكي ٣٠٠ ما يعادل ،مليون ريال سعودي ١٫١٢٥: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( ٢٠٢١ يونيو ٣٠كما في 

  

 محتملة  اتالتزاموأصول  -١٩
مليون ريال سعودي كما  ٤٫٩٩٠بمبلغ مقدمة نيابة عن الشركة األم والشركات التابعة لدى المجموعة خطابات ضمان  -أ

 سعودي).مليون ريال  ٤٫٢٢٢: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( ٢٠٢١يونيو  ٣٠في 

: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( ٢٠٢١يونيو  ٣٠مليون ريال سعودي كما في  ١٫١٣٧لدى المجموعة اعتمادات مستندية قائمة بمبلغ  -ب
 مليون ريال سعودي).٩٧٧

كبار عمالئها يتضمن المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة والبالغة  أحد استلمت الشركة خطاب من ٢٠١٦مارس  ٢١بتاريخ  -ج
 القانونية اآلراء على بناءً  االدارة بصرية. تعتقد ألياف شبكة سعودي والتي تتعلق بمشروع تنفيذ مليون ريال ٧٤٢

 النتائج على جوهري أثر لها المطالبة ليس هذه وأن المستقلة التي تم الحصول عليها بأن مطالبة العميل ال أساس لها،
 للمجموعة. المالية
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١٨ 
 

 أصول والتزامات محتملة (تتمة) -١٩
 أن يكون يتوقع وال أُخرى ومطالبات قضائية ودعاوى قانونية إجراءات االعتيادي خالل دورة نشاطها المجموعة تواجه - د

  المالية األولية الموحدة الموجزة. القوائم هذه في المبينة عملياتها نتائج أو المالي المجموعة مركز على جوهري تأثير لها

حول المطالبات المتعلقة بالربط الضريبي الصادر عن هيئة الزكاة  لدى المجموعة اعتراض مقدم للجنة االستئنافية -ه
لرسوم استئجار شبكات المشغلين الدوليين لألعوام من   والضريبة والجمارك ("الهيئة") والمتعلق بضريبة االستقطاع

على فرض ضريبة  مليار ريال سعودي. تعتقد المجموعة ان النظام الضريبي السعودي ال ينص ٢٫٩بمبلغ  ٢٠١٥وحتى  ٢٠٠٤
استقطاع عن خدمة استئجار شبكات المشغلين الدوليين نتيجة لعدم تحقق مصدرية الدخل داخل المملكة العربية 
السعودية، لذا فإن هذه الخدمة ال تخضع لضريبة االستقطاع. وبناًء على آراء المختصين في هذا الشأن وطبيعة الخالف 

لصالح شركات في قطاع االتصاالت، فإن المجموعة ال تعتقد بأن هذا الربط  وكذلك وجود قضايا مماثلة تم البت فيها
 سيرتب عنه أي مخصصات إضافية.

حكومية عن بيع األجهزة  ستلمت المجموعة مطالبات من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات متعلقة بفرض رسوما -و
وقامت ريال سعودي  مليون ٧٨٢بلغ مجموعها  ٢٠٢١لعام االول حتى نهاية الربع  ٢٠١٨بالتقسيط للفترة من عام 

بناء على اراء االستشاريين المختصين في هذا الشأن وطبيعة هذه المجموعة باإلعتراض عليها خالل المهلة النظامية. 
 موقفها القانوني وان ذلك لن يترتب عنه أي مخصصات إضافية جوهرية. المبيعات ترى المجموعة سالمة

محكمة التمييز في الكويت جزءاً من مرسوم التعريفة التنظيمية المفروضة على شركات ، أبطلت ٢٠١٧في ابريل  -ز
من قبل وزارة االتصاالت الكويتية. وبناًء على ذلك، قدمت إس تي سي  ٢٠١١يوليو  ٢٦االتصاالت المتنقلة في الكويت منذ 

، أصدرت ٢٠٢٠يونيو  ٣٠ئحة حتى تاريخه. في الكويت مطالبة السترداد المبلغ الزائد المدفوع من تاريخ التغيير في الال
 ١٨٫٣محكمة االستئناف الكويتية حكماً لصالح شركة إس تي سي الكويت بإلزام وزارة االتصاالت الكويتية بدفع مبلغ 

 مليون ريال سعودي). ٢٢٥مليون دينار كويتي (ما يعادل 

 الشركات التابعة  - ٢٠
شركة ذات مسئولية  – لنظم الكابالت جشركة اس تي سي الخلي المجموعة بتأسيسقامت  ٢٠٢١خالل الربع الثاني  .١

مملوكة للمجموعة  مليون دينار بحريني) ١٨٫٩(ما يعادل  ريال سعودي مليون ١٨٨٫٦برأس مال  في مملكة البحرين محدودة
ممكلة البحرين  يدعم االبتكار في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات فيصندوق  ستثمار فياتفاقية االكجزء من  الكاملب

 لنظم الكابالتشركة إس تي سي الخليج يتضمن النشاط الرئيسي ل. )١٨(انظر إيضاح  ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى
 .الخاصة المنافع مشاريع معدات االتصاالت وتشييد وتركيب بيع
 

من حصة المجموعة في شركة  %١٥وقعت المجموعة إتفاقية مع شركة ويستيرن يونيون لبيع  ٢٠٢٠نوفمبر  ٢١بتاريخ  .٢
مليون ريال سعودي  ٩٤٨تابعة مملوكة للمجموعة بالكامل برأس مال شركة stc pay) - ( المدفوعات الرقمية السعودية

  مليون دوالر امريكي). ٢٠٠مليون ريال سعودي (ما يعادل  ٧٥٠وبقيمة اجمالية تبلغ    -٢٠٢١يونيو  ٣٠كما في 
 

شركة المدفوعات الرقمية السعودية رخصة الخدمات البنكية  موافقة مجلس الوزراء على منحتمت  ٢٠٢١خالل الربع الثاني 
مليار ريال سعودي. وجاري العمل على استكمال كافة المتطلبات النظامية  ٢٫٥الرقمية لتصبح بنك رقمي برأس مال قدره 

مع شركة ويستيرن يونيون والمتوقع التي يتطلبها البنك المركزي السعودي والجهات المختصة إلتمام اإلتفاقية 
. عليه، ولغرض رفع رأس مال شركة المدفوعات الرقمية السعودية قامت شركة ويستيرن ٢٠٢١استكمالها خالل عام 

في حساب مقيد من  -على التوالي -مليون ريال سعودي ٨٠٢مليون ريال سعودي و ٧٥٠يونيون والمجموعة بايداع مبلغ 
 ١٫٥٥٢نقد وما يماثله مبلغ لك، تتضمن ارصدة الساما) الى حين استكمال المتطلبات النظامية. لذالبنك المركزي السعودي (

والذي يمثل ارصدة نقد مقيدة من قبل البنك المركزي السعودي (ساما)، كما تم تصنيف مايقابل مليون ريال سعودي 
 ). ١-١٥زامات مالية أخرى (انظر إيضاح مليون ضمن بند الت ٧٥٠المبلغ المستلم من شركة ويستيرن يونيون بقيمة 

  
  
  
  



  السعودية تصاالتشركة اال   
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

  مالم يذكر خالف ذلك) -(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
 

١٩ 
 

 األجلطويلة  برنامج حوافز الموظفين - ٢١
شراء عدد من أسهم الشركة بحد أقصى على من قبل الجمعية العامة غير العادية تم التصويت بالموافقة  ٢٠٢٠ابريل  ٢٠بتاريخ 
مليون ريال سعودي وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة االجل  ٣٠٠مليون سهم وبمبلغ ال يتجاوز  ٥٫٥

شراؤها لن يكون لها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة وال تستحق تم علما بان األسهم التي (البرنامج). 
 .ات أرباح خالل فترة احتفاظ الشركة بهاأي توزيع

يهدف البرنامج إلى استقطاب وتحفيز والمحافظة على الموظفين التنفيذيين المسؤولين عن تحقيق اهداف واستراتيجية 
المجموعة. ويوفر البرنامج خطة دفع على أساس األسهم للتنفيذيين المؤهلين المشاركين في البرنامج بحيث يتم منحهم 

  الشركة عند استيفاء شروط مدة الخدمة واألداء وإنجاز األهداف المقررة من المجموعة.  أسهما في
 بمنح الشريحة األولى من البرنامج كما يلي: ٢٠٢٠قامت المجموعة خالل العام 

  ٢٠٢٠يوليو  ١  تاريخ المنح

  سهم الف ٧٨٥  اجمالي عدد األسهم الممنوحة

  سعودي ريال ٩٤٫٤  القيمة العادلة للسهم الواحد في تاريخ المنح (*) متوسط

  ٢٠٢١/٢٠٢٢/٢٠٢٣يوليو  ١  تاريخ االستحقاق

  حقوق الملكية  طريقة التسوية

 
مليون ريال سعودي  ٤٫٤مبلغ  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في بلغ اجمالي المصاريف المتعلقة بالبرنامج 

: ال شيء ) تم تضمينها في ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في (  مليون ريال سعودي, على التوالي ٧٫٥و 
الموحدة الموجزة مع تسجيل المبلغ المقابل ضمن بند  االولية بند مصاريف منافع الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة

  ): الدفع على أساس األسهم. ٢احتياطيات أخرى في حقوق الملكية وذلك وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (
  

  في تاريخ المنح.احتساب القيمة العادلة على أساس سعر السوق مخصوما منه توزيعات األرباح المتوقعة للسهم الواحد  (*) تم

 األرباح توزيعات  - ٢٢
سياسة توزيع األرباح لفترة الثالث سنوات القادمة  )٢٠١٨ديسمبر  ١٦(الموافق  هــ١٤٤٠ثاني ربيع  ٩ بتاريخأقر مجلس ادارة الشركة 

 ابريل ٢٤ (الموافقهـ ١٤٤٠شعبان  ١٩ بتاريخ الجمعية العامةمن قبل  تم اعتمادهاوالتي  ،٢٠١٨بداية من الربع الرابع من عام 
، وهي سياسة توزيعات تقوم على أساس الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات بواقع ريال سعودي لكل سهم على أساس )٢٠١٩

مجلس اإلدارة بعد  لتوصية. وسوف تنظر الشركة بدفع توزيعات إضافية، بحيث تخضع هذه التوزيعات اإلضافية ربع سنوي
المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة، ومن المرجح أن تتفاوت هذه التوزيعات اإلضافية  تقييم الوضع المالي والتوقعات

  .على أداء الشركة ءً بنامن ربع سنة إلى آخر 

  على التالي: ءً بناأن سياسة توزيعات األرباح قابلة للتغيير  الى اإلشارة تجدر

 ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة).أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة (بما في  -أ
 القوانين، األنظمة، التشريعات والضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركة. -ب
أو تعهدات لجهات مصــــرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكاالت التصــــنيف االئتماني والتي قد تكون  اتالتزامأي  -ج

 ملزمة على الشركة من وقت آلخر.

 ٢٠٢٠عن عام  إضافية نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على اجتماعها خالل العامة الجمعية وافقت، ٢٠٢١ ابريل ٢٦ بتاريخ
   ريال عن كل سهم. ١بواقع 

بواقع  ٢٠٢١و تماشياً مع سياسة توزيع األرباح، قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع االول من عام 
 ريال سعودي عن كل سهم. ١
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٢٠ 
 

 توزيعات األرباح (تتمة) - ٢٢
ريال سعودي عن كل  ١بواقع  ٢٠٢١كما ستقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من عام 

 سهم.

 بهاال تستحق أي توزيعات أرباح خالل فترة احتفاظ الشركة جل األبرنامج حوافز الموظفين طويلة ل المخصصةالخزينة سهم أ إن
 . )٢١(انظر إيضاح 

 ) ١٩-كوفيدآثار انتشار فيروس كورونا المستجد ( - ٢٣
، مع األخذ فيروس كورونا المستجدلم تتأثر أعمال المجموعة وعملياتها التشغيلية بشكل جوهري من تبعات استمرار تفشي 

  بعين االعتبار التأثير األقل للجائحة على أعمال الشركات العاملة في قطاع االتصاالت. 

تم تقييم أثر الجائحة على نتائج أعمال المجموعة وعملياتها التشغيلية باستخدام بعض األحكام والتقديرات واإلفتراضات غير 
 امل والتطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل موثوق.المؤكدة والتي تعتمد بشكل رئيسي على العديد من العو

 الموحدة الموجزة  االولية اعتماد القوائم المالية - ٢٤
الثالثة والستة  تيلفترالموحدة الموجزة  االولية المفوضة من مجلس إدارة الشركة القوائم الماليةالمراجعة لجنة إعتمدت 

  .٢٠٢١ اغسطس ٢في اجتماعها المنعقد بتاريخ  ٢٠٢١ يونيو ٣٠في  تينأشهر المنتهي

  




