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   )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
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٨ 
 

 عامة معلومات - ١
 تأسيس الشركة  -أ

اريخ بت 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  ٢١٣نية واإلدارية إلى الشركة، وطبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم مع مختلف مكوناته وإمكانياته الف االتصاالت")
) تم اعتماد نظام الشركة األساسي ("النظام األساسي") وكانت الشركة في حينه ١٩٩٨أبريل  ٢٠هـ (الموافق ١٤١٨ذو الحجة 

من أسهمها بموجب قرار  %٣٠ع مملوكة بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية ("الحكومة"). قامت الحكومة ببي
الطرف المسيطر  ة). يمثل صندوق االستثمارات العام٢٠٠٢سبتمبر  ٩هـ (الموافق ١٤٢٣رجب  ٢بتاريخ  ١٧١مجلس الوزراء رقم 

 من من اسهم الشركة %٦وذلك بعد قيامه بطرح  من اجمالي اسهم الشركة %٦٤ هملكت خالل منالنهائي على الشركة 
   .٢٠٢١خالل طرح ثانوي خالل عام 

هـ ١٤١٩محرم  ٦بدأت الشركة عملها بتوفير خدمات االتصاالت على نطاق المملكة العربية السعودية ("المملكة") في 
ربيع األول  ٤كشركة مساهمة سعودية بتاريخ  ١٠١٠١٥٠٢٦٩) وحصلت الشركة على سجلها التجاري رقم ١٩٩٨مايو  ٢(الموافق 

). يقع المركز الرئيسي للشركة في مجمع الملك عبد العزيز على طريق اإلمام محمد بن ١٩٩٨يونيو  ٢٩افق هـ (المو١٤١٩
  سعود في حي المرسالت، الرياض، المملكة العربية السعودية.

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

   مل على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:تتش التيوالمعلومات واإلعالم والمدفوعات الرقمية، و
  ) 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(

  ستشارية في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات. الخدمات االوواإلدارية. وإعداد وتنفيذ الخطط التدريبية 
) التوّسع في شبكات ونظم االتصاالت وتقنية المعلومات والبنى التحتية وتطويرها، عن طريق استخدام أحدث األجهزة ٤(

   .والمعدات في مجال تقنية االتصاالت وخصوصاً في مجال تقديم الخدمات والتطبيقات والبرامج وإدارتها
خدمات  ,حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الشاملة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر (االتصاالت ) تقديم٥(

  ). وانترنت االشياء ,الخدمات السحابية, الخدمات المدارة ,تكنولوجيا المعلومات
  لنقل خــدمات اإلنترنت. ) توفير المعلومات واألنظمة المعتمدة على المعلومات للعمالء، وتوفير وسائل االتصال ٦(
) تجارة الجملة والتجزئة واستيراد وتصدير وشراء وامتالك وتأجير وتصنيع وتسويق وبيع وتطوير وتصميم وتركيب وصيانة ٧(

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

  استثمار العقارات وما قد يترتب على ذلك من بيع وشراء وتأجير وإدارة وتطوير وصيانة.  )٨(
  القروض وتملك األصول الثابتة والمنقولة بقصد تحقيق أغراضها.  على الحصول) ٩(
  للشركات التابعة.  خرىاأل) تقديم الدعم المالي واإلداري والخدمات ١٠(
  ذات العالقة.  خرىاأل) تقديم خدمات التطوير والتدريب وإدارة األصول والخدمات ١١(
  ) تقديم حلول دعم القرار وذكاء األعمال واستثمار البيانات. ١٢(
  .خرىاأل) تقديم خدمات سلسلة اإلمدادات والخدمات ١٣(
  الرقمية. البنكيةخدمات ال) تقديم ١٤(
 يم خدمات االمن السيبراني. ) تقد١٥(
   ) إنشاء وإقامة وإصالح محطات وأبراج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار.١٦(

إضافة الى ذلك يحق لها إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة، كما يجوز لها أن تمتلك 
ها حق االشتراك مع غيرها في تأسيس الشركات المساهمة قائمة أو تندمج معها، ول أخرىاألسهم والحصص في شركات 

  سواء داخل المملكة أو خارجها.  أخرىأو ذات المسؤولية المحدودة أو أي كيانات 
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 اإلعدادأسس  - ٢
المعتمد  " واألولي"التقرير المالي  ٣٤الموحدة الموجزة وفقاً لمعيار المحاســــبة الدولي رقم األولية تم إعداد القوائم المالية 

  .المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين خرىاألفي المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات 
ال تشمل هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على جميع اإليضاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية 

إلى  الموحدة الموجزة يجب قراءتها جنباً األولية للمعايير الدولية للتقرير المالي، لذا فإن هذه القوائم المالية وفقاً الكاملة 
  .٢٠٢١ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية ية الموحدة السنوية للمجموعة جنب مع القوائم المال

   للمجموعة المحاسبية السياسات - ٣
الموحدة الموجزة مع السياسات المتبعة في إعداد ولية األتتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية 
 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

ولكن ليس لها أي اثر جوهري على القوائم المالية األولية  ٢٠٢٢يناير  ١هناك تعديالت على المعايير تدخل حيز التطبيق بدأً من 
  الموحدة الموجزة للمجموعة.

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

 وشـــركة الســـعودية تصـــاالتاالالســـعودية وشـــركة قنوات  تصـــاالتاالالمجموعة تتعلق بعملياتها داخل المملكة (شـــركة 
). تعمل المجموعة خارج المملكة من خالل شـــركاتها التابعة وشـــركاتها الزميلة ومشـــاريعها المشـــتركة في دول ســـلوشـــنز

 متعددة.
سعار أل اً وفق. تحسب المبيعات بين القطاعات اتاإليراد تقرير تقدمعلى المنشأة التي  بناءً يوزع اإليراد على القطاع التشغيلي 

اإليرادات، جمالي إمن  %٧٥القطاعات التي تم اإلفصــــاح عنها بشــــكل مســــتقل تجاوزت مســــتوى  التعامل التجاري العادي.
 ".أخرى ضمن "قطاعات تشغيلية خرىاألوبالتالي تم تجميع باقي القطاعات التشغيلية 
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  القطاعية (تتمة)المعلومات  - ٤
  :يونيو ٣٠في  تينأشهر المنتهي والستة الثالثة تيفيما يلي تحليل إليرادات المجموعة ونتائجها على أساس القطاعات لفتر

 
 :يونيو ٣٠في  تينأشهر المنتهي والستة الثالثة تيفترلوفيما يلي تحليل الجمالي الربح على أساس القطاعات 

 

 

 

 

 

  المنتهية أشهر الثالثة لفترة  
  يونيو ٣٠ في 

   المنتهية أشهر الستة لفترة  
  يونيو ٣٠ في

  ٢٠٢١    ٢٠٢٢    ٢٠٢١    ٢٠٢٢  
                )١(اإليرادات 

  ٢٢٫٤٨١٫٨٧٩    ٢٤٫٥١٩٫٨٠٦    ١١٫٢٢٣٫٥٠٦   ١٢٫٢٢٠٫٥٠١  شركة االتصاالت السعودية 
  ١٠٫٢٥٧٫٦٣٦    ٥٫٨٤٨٫٦٤٠    ٥٫٣٢٧٫٧٩٩    ٢٫٧٧٠٫٢٧٠  شركة قنوات االتصاالت السعودية

  ٣٫٨٠٣٫٩٩٣    ٤٫٦٧٢٫٩٤٨    ١٫٩٣٧٫٢٠٠   ٢٫٢٥٤٫٤٧١  سلوشنز شركة
  ٤٫٦٠٦٫٨٧١    ٥٫٢٠٢٫٠٧٤    ٢٫٣٥٢٫٥٧٤   ٢٫٦٦٩٫٠٤٧  )٢( أخرىقطاعات تشغيلية 

  )٩٫٥٥٦٫١١٢(    )٦٫٣١٣٫٤٠٧(    )٤٫٩٤٢٫٣٠٩(   )٢٫٩٧٥٫٤٧٠(  اإلستبعادات/ التسويات
  ٣١٫٥٩٤٫٢٦٧    ٣٣٫٩٣٠٫٠٦١    ١٥٫٨٩٨٫٧٧٠    ١٦٫٩٣٨٫٨١٩  إجمالي اإليرادات

تكلفة العمليات التشغيلية (بإستثناء االستهالك 
  )١٠٫٢٧٢٫٢٥٨(  )١٠٫٧٣٤٫٦١٨(  واإلطفاء)

  
)٢١٫٤٢٦٫١٤٤(  

  
)٢٠٫١٢٦٫٥٦٠(  

  )٤٫٧٣٥٫٨١٤(    )٤٫٩٦٠٫٤٩٢(    )٢٫٣٧٦٫٢٢٦(   )٢٫٤٨٤٫٥٥٠(  ءااستهالك وإطف
  )١٦١٫٦٤٢(    )٢٠٢٫٨٩٨(    )٨١٫٣٢٣(  )١٢٣٫٧٩٨(  تكلفة برنامج التقاعد المبكر

  ١٩٢٫٦٦٨    ٢٢٣٫١٧٥    ٩٠٫٨٠٤    ١١٣٫٧٠٢  إيرادات تمويل
  )٢٩١٫٨١٢(    )٣٢٥٫٩٩٢(    )١٤٨٫٠٧٢(   )١٧٣٫٦٦٠(  تكاليف تمويل

  )٥٤٫٤٠٤(    )٨٩٫٩٧٣(    )٥٠٫٢٨٨(   )٣٢٫٣٨٠(  أخرىصافي مصاريف 
 القيمة وانخفاض نتائج في الحصة صافي

  ٣٩٫٢٤٤    )٢٨٢٫٨٩٦(  في شركات زميلة ومشاريع مشتركة لالستثمارات
  

)٥١٢٫٢٢٨(  
  

٦١٫١٦٤  
  )٣٠٫٧١٤(    )٢٠٫٨٤١(    )٨٫٧٨٨(   )٢٤٫٧٩١(   أخرى خسائر صافي

  )٥٧٤٫٩٢١(    )٥٧٧٫٦٢٣(    )٢١٩٫٥٩١(   )٢٨١٫١٦٢(  زكاة وضريبة دخل
  ٥٫٨٧٢٫٢٣٢    ٦٫٠٣٧٫٠٤٥    ٢٫٨٧٢٫٢٧٢    ٢٫٩١٤٫٦٦٦  صافي الربح

                :الى العائد الربح صافي  

  ٥٫٧٧٣٫٣٠٣    ٥٫٨٧٢٫٤٤٧    ٢٫٨٢١٫٢٠٩    ٢٫٨٣٧٫٣٤٥  األمالشركة  مساهمي
  ٩٨٫٩٢٩    ١٦٤٫٥٩٨    ٥١٫٠٦٣    ٧٧٫٣٢١  الملكية غير المسيطرة حقوق

  ٥٫٨٧٢٫٢٣٢    ٦٫٠٣٧٫٠٤٥    ٢٫٨٧٢٫٢٧٢    ٢٫٩١٤٫٦٦٦  

  المنتهية أشهر الثالثة لفترة  
  يونيو ٣٠ في 

   المنتهية أشهر الستة لفترة  
  يونيو ٣٠ في

  ٢٠٢١    ٢٠٢٢    ٢٠٢١    ٢٠٢٢  
  ١٣٫٥٠٦٫٨٨٢    ١٤٫٩٦١٫٥٩٤    ٦٫٦٣٥٫٥٦٣    ٧٫٥٠٢٫٨٤١  شركة االتصاالت السعودية

  ٧٧٦٫١٢٨    ١٫١٤٧٫٩٧١    ٣٧٣٫٧٠٣   ٥٦٨٫٨٦١  شركة قنوات االتصاالت السعودية
  ٨٦٥٫٢٩٩    ١٫٠٧٧٫٢٠١    ٤٥٩٫٨٣٩    ٥٤٤٫٥١٠  سلوشنز شركة

  ٢٫٥٢٧٫١٥١    ٢٫٩٠٠٫٥٧٩    ١٫٢٨٠٫٥٨٥   ١٫٤٦٥٫٧٧٥  )٢( أخرىقطاعات تشغيلية 
  )٧٦٦٫١٦١(    )١٫٧٦٢٫٨٦٢(    )٣٩٧٫٤٩٢(   )٩٠٧٫٩٠٥(  اإلستبعادات/ التسويات

  ١٦٫٩٠٩٫٢٩٩    ١٨٫٣٢٤٫٤٨٣    ٨٫٣٥٢٫١٩٨   ٩٫١٧٤٫٠٨٢  إجمالي الربح
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  المعلومات القطاعية (تتمة) - ٤

  الجغرافي التوزيعمعلومات عن 

 :يونيو ٣٠في  تينأشهر المنتهي والستة الثالثة تيفترل فيما يلي التوزيع الجغرافي لإليرادات

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

اإليرادات الناتجة من العمالء الخارجيين والداخليين. بلغت المبيعات  تمثل إيرادات القطاعات المذكوره أعاله ) ١( 
مبلغ  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في والتسويات بين القطاعات (بين شركات المجموعة) 

مبلغ  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في (على التوالي مليون ر.س.  ٦٫٣١٣و  ر.س.مليون  ٢٫٩٧٥
  ها عند التوحيد.إستبعاد) والتي تم على التوالي ر.س.مليون  ٩٫٥٥٦و  ر.س. مليون  ٤٫٩٤٢

وشركة  شركة أبراج االتصاالت المحدودة (توال) وبنك اس تي سي وشركة اس تي سي الكويت "أخرىيتضمن قطاع " ) ٢( 
) والشركة المتقدمة للتقنية واالمن specialized by stcالبحرين وشركة االتصاالت العامة ( اس تي سي

وشركة الخليج النموذجية لالعالم الرقمي  وشركة المنطقة الذكية للعقار وشركة عقاالت sirar by stc)( السيبراني
وشركة اس تي سي الخليج لنظم الكابالت وشركة صندوق  المحدودة وشركة اس تي سي الخليج لإلستثمار القابضة

 وشركة المراكز الرقمية للبيانات واالتصاالت. االبتكار لالستثمار

  

  

  

  

  

  

  المنتهية أشهر الثالثة لفترة  
  يونيو ٣٠ في 

   المنتهية أشهر الستة لفترة  
  يونيو ٣٠ في

  ٢٠٢١    ٢٠٢٢    ٢٠٢١    ٢٠٢٢  
  ٢٩٫٢١٥٫١٨٦    ٣١٫٤٠٤٫٥٤١    ١٤٫٦٩٣٫٣٤٨    ١٥٫٦٧٨٫٢٨٨  المملكة العربية السعودية

  ٢٫٣٧٩٫٠٨١    ٢٫٥٢٥٫٥٢٠    ١٫٢٠٥٫٤٢٢   ١٫٢٦٠٫٥٣١  السعودية العربية المملكة خارج
  ٣١٫٥٩٤٫٢٦٧    ٣٣٫٩٣٠٫٠٦١    ١٥٫٨٩٨٫٧٧٠   ١٦٫٩٣٨٫٨١٩  

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠ 
        األصول

  ١٣٣٫٠٣٤٫٣٧٦    ١٣٤٫٧٥٨٫٦٤٠  شركة االتصاالت السعودية 
  ٨٫١٤٦٫٤٩٦    ٨٫٢١٣٫١٠٤  شركة قنوات االتصاالت السعودية 

  ٧٫١٧٢٫٧٤٨    ٨٫٠٩٦٫٨٥٢  سلوشنز شركة
  ٣٤٫٦٦٢٫٣٩٣    ٣٥٫٣٦٨٫٧١٤  )٢( أخرىقطاعات تشغيلية 

  )٥٥٫٢٣٦٫٥٩٦(    )٥٤٫٩٠٦٫٧٢٠(  إستبعادات/ تسويات
  ١٢٧٫٧٧٩٫٤١٧    ١٣١٫٥٣٠٫٥٩٠  إجمالي األصول

        االلتزامات
  ٥١٫٠٢٤٫٢٦٢    ٤٨٫٩٢٨٫١٧٨  شركة االتصاالت السعودية 

  ٦٫٦٠٣٫٨٣٣    ٦٫٨٥٢٫٦١٦  شركة قنوات االتصاالت السعودية 
  ٤٫٩٠٢٫١٨٠    ٥٫٧٢٩٫٨٧٨  سلوشنز شركة

  ٢٠٫٤٠٩٫٥٧٧    ٢١٫٦٤٥٫١٥٨  )٢( أخرىقطاعات تشغيلية 
  )٢٦٫٥٤٦٫٤١٤(    )٢٥٫٤٠١٫٠٩٧(  إستبعادات/ تسويات

  ٥٦٫٣٩٣٫٤٣٨    ٥٧٫٧٥٤٫٧٣٣  إجمالي االلتزامات



  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

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

١٢ 
 

 ممتلكات ومعدات - ٥
 .س.رمليون  ٢٫٦٢٠ بقيمة ومعدات ممتلكات بإضـــافة، قامت المجموعة ٢٠٢٢ يونيو ٣٠المنتهية في  أشـــهر الســـتة فترةخالل 

مليون  ١٣٠منها إضــــافات غير نقدية بقيمة  .س.رمليون  ٢٫٣٦٤: ٢٠٢١ يونيو ٣٠( .س.ر مليون ٣منها إضــــافات غير نقدية بقيمة 
 ).ر.س.

تبلغ قيمتها الدفترية  ومعدات ممتلكات، قامت المجموعة باســــتبعاد ٢٠٢٢ يونيو ٣٠المنتهية في  أشــــهر الســــتة فترةخالل 
صافية  الستة أشهر  ةلفتر ومعدات ممتلكات بيع من خسائر عنهنتج  والذي) .س.رمليون  ٣١: ٢٠٢١ يونيو ٣٠( .س.رمليون  ٦٢ال
  .).سر مليون ٢٦ :٢٠٢١ يونيو ٣٠في  ةالستة أشهر المنتهي ةلفتر(ر.س.  مليون ٦١ مبلغ ٢٠٢٢ يونيو ٣٠في  ةالمنتهي

أشهر  والستة الثالثة تيفترليبين الجدول التالي توزيع مصروف االستهالك فيما لو تم تصنيفه حسب بنود التكاليف التشغيلية 
  :يونيو ٣٠في  تينالمنتهي

  

  

 عقارات استثمارية - ٦
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  

 ٣٦٫٩٨٠   ٣٦٫٩٨٠  أرض
  ٣٣٫٥٤٣    ٥٩٫٥٥٦  (*) التنفيذ تحت رأسمالية أعمال

  ٧٠٫٥٢٣    ٩٦٫٥٣٦  

ستة ة(*) خالل فتر شهر المنتهية في  ال ضافة المجموعة, قامت ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أ .س. ر مليون ٢٦ بقيمة التنفيذ تحت مشاريع بإ
  ).مليون ر.س. ٢٤: ٢٠٢١ يونيو ٣٠(

مليون ر.س.) والتي تم تقييمها  ٢٥٤: ٢٠٢١ ديســــمبر ٣١( ٢٠٢٢ يونيو ٣٠مليون ر.س. كما في  ٢٦٤بلغت القيمة العادلة لألرض 
) والتي تم تعيينها كمقيم مســتقل مؤهل مهنياً ومعتمد ٣٢٣/١٨/٧٨٤من قبل شــركة إســناد للتقييم العقاري ترخيص رقم (

القيمة العادلة ضــمن المســتوى الثالث اســتناداً  من قبل الهيئة الســعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم). يتم تصــنيف قياس
  إلى أساليب التقييم المطبقة (طريقة القيمة المتبقية).

  أصول غير ملموسة وشهرة  - ٧
منها إضافات  .س.ر مليون ٩٣١ الملموسةغير  لألصول اإلضافاتصافي  بلغ ،٢٠٢٢ يونيو ٣٠المنتهية في  أشهر الستة فترة خالل

  ).مليون ر.س. ٩٩منها إضافات غير نقدية بقيمة  .س.ر مليون ٦٩٣: ٢٠٢١ يونيو ٣٠( شئ ال غير نقدية

سي الكويت ) ب٢٠٢٢خالل الربع الثاني من عام  االستحواذ على  استكمال, قامت احدى الشركات التابعة للمجموعة ( اس تي 
سجيل عنه نتج والذي شركة تابعة جديدة ضاحر مليون ١٣٤٫٤ يعادل(ما  كويتي دينار مليون ١١٫١ بمبلغ مؤقتة شهرة ت  .س.) (إي

٢-٢١.(  
أشــهر  والســتة الثالثة تيفترل التشــغيلية التكاليف بنود حســب تصــنيفه تم لو فيما اإلطفاء مصــروف توزيع التالي الجدول يبين

  :يونيو ٣٠في  تينالمنتهي

  المنتهية أشهر الثالثة لفترة  
  يونيو ٣٠ في 

   المنتهية أشهر الستة لفترة  
  يونيو ٣٠ في

  ٢٠٢١    ٢٠٢٢    ٢٠٢١    ٢٠٢٢  
  ٢٫٧٠٦٫٨١٤    ٢٫٨٠٦٫٩٢٦    ١٫٣٥٣٫٠٩٧    ١٫٣٩٧٫٠٣٢  اإليرادات تكلفة

  ٣٫٢٣٠    ٣٫٩٧٤    ١٫٤٨٩    ١٫٩٥٠  وتسويقية بيعية مصاريف
  ٥٨٧٫٨٣٨    ٥٥٤٫٩٤٧    ٢٩٢٫٩٣٧   ٢٧٩٫٢٥٣  وإدارية عمومية مصاريف

  ٣٫٢٩٧٫٨٨٢    ٣٫٣٦٥٫٨٤٧    ١٫٦٤٧٫٥٢٣    ١٫٦٧٨٫٢٣٥  

  المنتهية أشهر الثالثة لفترة  
  يونيو ٣٠ في 

   المنتهية أشهر الستة لفترة  
  يونيو ٣٠ في

  ٢٠٢١    ٢٠٢٢    ٢٠٢١    ٢٠٢٢  
  ٢٧٨٫١١١    ٣٢٣٫٨٢٩    ١٤١٫٩١٣    ١٦٤٫٤٥٨  اإليرادات تكلفة

  ١٫٥٦٥    ٢٫٩٣٥    ٧٨٣    ١٫٤٥٣  وتسويقية بيعية مصاريف
  ٧٣٦٫٩٠١    ٨٠٨٫٣٩٥    ٣٦٩٫٦٦١   ٤٠٨٫٩٦٤  وإدارية عمومية مصاريف

  ١٫٠١٦٫٥٧٧    ١٫١٣٥٫١٥٩    ٥١٢٫٣٥٧    ٥٧٤٫٨٧٥  



  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

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

١٣ 
 

   ستخداماالأصول حق  - ٨
ستة فترة خالل شهر ال  يونيو ٣٠( .س.ر مليون ٥٤٣ االستخدام حق ألصول اإلضافاتصافي  بلغ ،٢٠٢٢ يونيو ٣٠المنتهية في  أ
 .نقدية غير إضافات تمثل جميعها ).س.ر مليون ٣٥٤: ٢٠٢١

 والســتة الثالثة تيفترل التشــغيلية التكاليف بنود حســب تصــنيفه تم لو فيما االســتهالك مصــروف توزيع التالي الجدول يبينو
  :يونيو ٣٠في  تينأشهر المنتهي

 أخرىو ماليةأصول  - ٩
 أصول مالية  ١-٩

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠ 

  ٢٫١٣٥٫٢٤٦    ٢٫٥٣٠٫٦٢٤  الربح أو الخسارة    أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل

        المطفأة:أصول مالية بالتكلفة 
  ٥٫٣١٥٫١٢٩    ٥٫٢٣٥٫٥٣٣  صكوك 
  ١٫١٥١٫٢٠٨    ١٫٥٧٦٫٨٤٩   سي تي اس بنك لعمالء إئتمانية حسابات

  ٣٥٣٫٠٧٦    ٣٥١٫٠٧٠  قروض لموظفين 

  ٥٦٧٫٧١٠    ٥١٠٫٥٦١    أخرى

  ٧٫٣٨٧٫١٢٣    ٧٫٦٧٤٫٠١٣  

        

  ٩٫٥٢٢٫٣٦٩    ١٠٫٢٠٤٫٦٣٧  

        
  ١٫٢٩٨٫٣٠١    ١٫٧٣٥٫٥٢٢  متداولة 

  ٨٫٢٢٤٫٠٦٨    ٨٫٤٦٩٫١١٥  غير متداولة  

  ٩٫٥٢٢٫٣٦٩    ١٠٫٢٠٤٫٦٣٧  

   أخرىأصول  ٢-٩

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  
  ١٫٤٤٦٫٢٦٥  ١٫٠٧٣٫١٠٦  مقدمة  دفعات

  ٢٣٧٫٩٧٩  ٣٤١٫٧٧٧  مدفوعة مقدماً  مصاريف

  ١٤٧٫٩٣٥  ٢٠٦٫٣٤٩  مؤجلة مصاريف

  ١٤٠٫٦٣٧  ٨٥٫٠٩٠  أخرى

  ١٫٩٧٢٫٨١٦  ١٫٧٠٦٫٣٢٢  
  

  ١٫٨٢٩٫٥٩٣  ١٫٥٥٠٫٨٨١   متداولة

  ١٤٣٫٢٢٣  ١٥٥٫٤٤١  متداولة  غير

  ١٫٩٧٢٫٨١٦  ١٫٧٠٦٫٣٢٢  

  

 

  المنتهية أشهر الثالثة لفترة  
  يونيو ٣٠ في 

   المنتهية أشهر الستة لفترة  
  يونيو ٣٠ في

  ٢٠٢١    ٢٠٢٢    ٢٠٢١    ٢٠٢٢  
  ٣٢٤٫٨٣٣    ٣٦٠٫٠٢٤    ١٦٦٫٢٧٩    ١٨١٫٩٨٥  اإليرادات تكلفة

  ٦٫٥٩٣    ٥٫٧١٥    ٣٫٧٧٢    ٢٫٩٠٨  وتسويقية بيعية مصاريف
  ٨٩٫٩٢٩    ٩٣٫٧٤٧    ٤٦٫٢٩٥   ٤٦٫٥٤٧  وإدارية عمومية مصاريف

  ٤٢١٫٣٥٥    ٤٥٩٫٤٨٦    ٢١٦٫٣٤٦    ٢٣١٫٤٤٠  



  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

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

١٤ 
 

 لألدوات الماليةقياس القيمة العادلة  - ١٠
تســــتخدم المجموعة تقنيات تقييم تتناســــب مع الظروف الراهنة والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة. ألغراض 

اســتناداً إلى درجة ما إذا كانت  ٣أو  ٢ أو ١إعداد التقارير المالية، يتم تصــنيف عمليات قياس القيمة العادلة ضــمن المســتوى 
شاملة هذه المدخالت إلى عمليات قياس القيم صورة  ة العادلة يمكن مالحظتها، وأهمية المدخالت لقياس القيمة العادلة ب

 :والتي تم توضيحها كما يلي
النشــطة ألصــول أو التزامات مماثلة والتي يمكن  األســواق في) المعدلة غير( المدرجة األســعار وتمثل  "١المســتوى "  -أ

 للمجموعة الوصول إليها في تاريخ القياس؛
ضمن المستوى"المدخالت بخالف األ " هي٢المستوى "  -ب " والتي من الممكن رصدها لألصول ١سعار المعلنة المدرجة 

 وااللتزامات، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
  .بشكل مباشر أو غير مباشر وااللتزامات األصول لتقييم " وتمثل المدخالت التي اليمكن مالحظتها٣المستوى "  -ج

 

والمرابحات قصــــيرة األجل  خرىاألن واألرصــــدة المدينة ين التجارييالمالية المتمثلة في أرصــــدة المدينالقيم العادلة لألدوات 
تقارب قيمتها الدفترية بشـــكل كبير نظراً لقصـــر أجل  خرىاألوالنقد وما يماثله وأرصـــدة الدائنون التجاريون واألرصـــدة الدائنة 

  إستحقاقها.
  
   قياسها بالقيمة العادلة:تم يالتي  المالية وااللتزامات ألصولا

٤٢.   

    
  القيمة العادلة مستويات    الدفترية القيمة  ٢٠٢٢ يونيو ٠٣

  الثالث المستوى    الثاني  المستوى    االول  المستوى      
                المالية األصول

                بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
صندوق رأس المال الجرئ والصندوق 

  -    ٢٫٥٣٠٫٦٢٤  للمال الجريء  الستثماريا
  

-  

  
٢٫٥٣٠٫٦٢٤  

                
  

  

  القيمة العادلة مستويات    الدفترية القيمة  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  الثالث المستوى    الثاني  المستوى    االول  المستوى      

                المالية األصول
                بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

والصندوق صندوق رأس المال الجرئ 
  ٢٫١٣٥٫٢٤٦    -    -    ٢٫١٣٥٫٢٤٦  للمال الجريء  الستثماريا

                

               االلتزامات المالية 

               بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

  -    ٦٧٥    -    ٦٧٥   أخرى ماليةالتزامات 

  

  .٢٠٢٢ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة فترة خالل العادلة للقيمة المختلفة المستويات بين تحويالت هناك ليس

للمال الجريء  الستثماريالمجموعة في صندوق رأس المال الجرئ والصندوق ا الستثماراتيتم الحصول على القيمة العادلة 
تقنيات  الصــناديقيســتخدم مدراء  حيث. الصــناديق مدراءصــافي قيمة األصــول المســتلمة من  تقارير("الصــناديق") من خالل 

تحت  المصــــنفة األســــاســــية المالية األدواتالمخصــــومة وطرق المضــــاعفة) لتقييم  ةالنقدي اتمختلفة (مثل نماذج التدفق
من تسلسل القيمة العادلة للصناديق. تعبر المدخالت غير المالحظة الهامة جزءاً ال يتجزأ من النماذج المستخدمة  ٣مستوى 

  . السيطرة وعالوة المخصومة والسيولة التسويق المعدلة، الخصم أسعار من قبل مدراء الصناديق وتشمل مخاطر

  

  



  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

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

١٥ 
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة) - ١٠
 الهرمي التســلســل من" ٣" المســتوى ضــمن تقع والتي الصــناديق هذهفي  المجموعة اســتثمارات ألرصــدة مطابقةيلي  فيما

  :العادلة للقيمة
  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠ 

  ١٫١١٩٫٤١٣    ٢٫١٣٥٫٢٤٦  الفترة بداية األصول قيمة صافي

  ٣٧٥٫٠٢٠    ٣٤٥٫٣٥٠  الفترةالصناديق خالل  إلى المدفوعة المساهمات

  )١٧٢٫٣٩٥(    )٢٨٤(  الفترة خالل الصناديق من المستلمة التوزيعات
 األوليةغير المحققة المعترف فيها في قائمة الربح أو الخسارة  المكاسب صافي

  ٥٠٫٣١٢  (*)الموحدة الموجزة 

  
٨١٣٫٢٠٨  

  ٢٫١٣٥٫٢٤٦   ٢٫٥٣٠٫٦٢٤    ةالفتر نهاية األصولقيمة  صافي

  في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة. أخرىغير المحققة في بند صافي خسائر  المكاسب(*) تم تضمين صافي 
 

   :المطفأة بالتكلفةالتي يتم قياسها  المالية وااللتزامات األصول

 المالية القوائم في يتم قياســــها بالتكلفة المطفأة والتيبأن القيمة الدفترية لألصــــول وااللتزامات المالية  المجموعةتعتقد 
  ما يلي: بإستثناءتقارب قيمتها العادلة  الموجزة الموحدة األولية

    
  القيمة العادلة مستويات    الدفترية القيمة  ٢٢٠٢ يونيو ٠٣

  الثالث المستوى    الثاني  المستوى    االول  المستوى      
                المالية األصول

  -    ٣٫٩٥٢٫٦٦٠    -    ٣٫٩٥١٫٣٩٣  صكوك -أصول مالية بالتكلفة المطفأة 
                

                االلتزامات المالية 
  -    ٤٫٥٩١٫٧٩٤    -    ٤٫٦٧٤٫٠٩٨  صكوك - قروض

                

    
  القيمة العادلة مستويات    الدفترية القيمة  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  الثالث المستوى    الثاني  المستوى    االول  المستوى      

                المالية األصول
  -    ٤٫٢٦٨٫٧٤٩    -    ٣٫٩٥٥٫٥٦٨  صكوك -أصول مالية بالتكلفة المطفأة 

                

                االلتزامات المالية 
  -    ٥٫٣٨١٫٤٩٠    -    ٤٫٦٧٣٫٢٥٤  صكوك - قروض

  .٢٠٢٢ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة فترة خالل العادلة للقيمة المختلفة المستويات بين تحويالت هناك ليس

 مدينون تجاريون وآخرون - ١١
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  

  ٢٧٫١٩٤٫٢٩٠  ٣٤٫٥٠٥٫٠٥١  تجاريون مدينون

  )٢٫٧٥٨٫٣٦٣(  )٢٫٧٩٢٫٩٦٧(  القيمة إنخفاض مخصص: يخصم

  ٢٤٫٤٣٥٫٩٢٧  ٣١٫٧١٢٫٠٨٤  

  ١٫٠٢٨٫٢٢٨  ٦٢٢٫٥٨٠  تجاريون غير مدينون

  ٢٥٫٤٦٤٫١٥٥  ٣٢٫٣٣٤٫٦٦٤  

  

  

 



  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

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

١٦ 
 

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

  :يونيو ٣٠في  تينأشهر المنتهي والستة الثالثة تيفترلبلغت تعامالت المجموعة التجارية مع الجهات ذات العالقة 

  

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

 ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 شركات زميلة  ٣٩٧٫٥٢٥    ٢٩٢٫٢٢٣  ٤٢٫٣٦٥  ٧٢٫٠٠٦
 مشاريع مشتركة  ٢١٫٦٤٧    ٢٧٫٧١٧  ٢٠٥٫٦٢٠  ١٥٨٫٦٣٤
٤١٩٫١٧٢    ٣١٩٫٩٤٠  ٢٤٧٫٩٨٥  ٢٣٠٫٦٤٠    

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

  معامالت التجارية واألرصدة مع جهات ذات عالقة (الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة)ال ٢-١٢
 تينأشهر المنتهي والستة الثالثة تيالتعامالت مع الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة لفتر منبلغت اإليرادات 

 ٣٠في  تينالثالثة والستة أشهر المنتهي تيلفتر( التوالي على.س. ر مليون ٧٫٠٤٤و  .س.رمليون  ٣٫٨٦٨مبلغ  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠في 
التعامالت مع الجهات الحكومية  من). وبلغت المصاريف التوالي على.س. ر مليون ٥٫٦٢٥.س. و رمليون  ٢٫٨١٥مبلغ  ٢٠٢١ يونيو

مبلغ  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠في  تينالثالثة والستة أشهر المنتهي تيلفتروالجهات ذات العالقة بالحكومة (متضمنة الرسوم الحكومية) 
 ١٫٤٥٧مبلغ  ٢٠٢١ يونيو ٣٠في  تينالثالثة والستة أشهر المنتهي تيلفتر( التوالي على.س. ر مليون ٢٫٩٩١.س. و رمليون  ١٫٤٧٩

  ).التوالي على.س. ر مليون ٢٫٧٧٨.س. و رمليون 

 ٢١٫٦١٦: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( .س.رمليون  ٢٨٫٣٣٨ :٢٠٢٢ يونيو ٣٠كومية كما في بلغ إجمالي رصيد الذمم المدينة مع الجهات الح
ديسمبر  ٣١( .س.رمليون  ١٫١٣٧مبلغ  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠وبلغ إجمالي رصيد الذمم الدائنة مع الجهات الحكومية كما في . ).س.رمليون 
  )..س.رمليون  ١٫٠٦٢: ٢٠٢١

 ٩٣١: ٢٠٢١( .س.ر مليون ١٫٣١٥: ٢٠٢٢ يونيو ٣٠ في كما بالحكومة العالقة ذات الجهات مع المدينة الذمم رصيد اجمالي بلغ كما
 .س.ر مليون ٣٤٢: ٢٠٢٢ يونيو ٣٠ في كما بالحكومة العالقة ذات الجهات مع الدائنة الذمم رصيد اجمالي وبلغ). .س.رمليون 

  )..س.ر مليون ١٢٠: ٢٠٢١(

  الجهات الحكومية كما في: علىوفيما يلي أعمار األرصدة المدينة المستحقة 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  
  ١٢٫٦٧٥٫٤٢٩    ١٣٫٩٩١٫٧٦٧  من سنة  أقل

  ٧٫٦٢٦٫١٧٢    ٩٫٣٦٦٫٣٩٤  أكثر من سنة إلى سنتين
  ١٫٣١٤٫٦٨٧    ٤٫٩٧٩٫٨٩٩  أكثر من سنتين

  ٢١٫٦١٦٫٢٨٨    ٢٨٫٣٣٨٫٠٦٠  

ليعكس أثر  .س.مليون ر ١٥٢الجدول أعاله تم خصم األرصدة المدينة المستحقة على الجهات الحكومية بمبلغ   وبناء على 
  . : ال شيء) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٢يونيو  ٣٠القيمة الزمنية للنقد كما في 

  

  

  المنتهية أشهر الثالثة لفترة  
  يونيو ٣٠ في 

   المنتهية أشهر الستة لفترة  
  يونيو ٣٠ في

  ٢٠٢١    ٢٠٢٢    ٢٠٢١    ٢٠٢٢  
  ١٨١٫٣٩٤    ٢٠٠٫٧٠٢    ٨٣٫٧٦٩    ٩٧٫٣٧٢  المقدمة الخدمات
  ١٧٨٫٤٦٣    ٢٤٠٫٧٦١    ٦٦٫٨٩٣    ١٢٩٫١٩١  المستلمة الخدمات



  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

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

١٧ 
 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة - ١٣
تم تحديث الفترة . خالل ٢٠٢٢ يونيو ٣٠تم احتســاب مخصــص مكافأة نهاية الخدمة باســتخدام أحدث تقييم إكتواري كما في 

ضات  شهر المنتهية في %٤٫٥ -%٤بين  تراوحتوالتي  بمعدل الخصمبشكل رئيسي  اإلكتوارية المتعلقةاإلفترا ستة ا  لفترة ال
ــافي تســجيل  والذي نتج عنه )%٣ - %١٫٨: ٢٠٢١يونيو  ٣٠ (لفترة الســتة اشــهر المنتهية في٢٠٢٢يونيو  ٣٠ اكتوارية مكاســب ص

بمبلغ  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠في  تينأشــهر المنتهي والســتة الثالثة تيلفتر مدرجة في قائمة الدخل الشــامل األولية الموحدة الموجزة
مليون  ٢١بمبلغ  ٢٠٢١ يونيو ٣٠في  تينأشـــهر المنتهي والســـتة الثالثة تيلفتر(مليون ر.س. على التوالي  ٦٩٢و  ر.س.مليون  ٦٣٦

 ).مليون ر.س. على التوالي ١٦٩و ر.س. 
  

 اإليجارعقود  اتالتزام - ١٤
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  

  ٨٦٩٫٥٧٤   ٩٣٤٫٦٦٧  متداولة
  ٢٫٣٥٣٫٥٩٣    ٢٫٢٧٣٫١٠٥  غير متداولة

  ٣٫٢٢٣٫١٦٧    ٣٫٢٠٧٫٧٧٢  

مليون ر.س.  ٢٣مبلغ  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠في  تينأشهر المنتهي والستة الثالثة تيلفترد اإليجار مصروف الفائدة على التزامات عقو بلغ
مبلغ  ٢٠٢١ يونيو ٣٠في  تينأشهر المنتهي والستة الثالثة تي(لفتر التمويل تكاليف في تضمينها تم التوالي علىمليون ر.س.  ٤٢و 
  ).مليون ر.س. على التوالي ٤٥و مليون ر.س.  ٢٣

 

 أخرىو مالية اتالتزام - ١٥
 التزامات مالية  ١-١٥

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  
  ٢٫١٩٣٫٩٩٥    ٢٫٢٣٢٫٣٧١  مستحقة أرباح توزيعات

  ١٫١٧٠٫٨٠٥    ١٫٢٣٦٫٠٩٨  حكومية مستحقات
  ٢٫٠١٧٫١١٣    ١٫٧٣٩٫٩٣٨  التزامات مالية متعلقة بتراخيص الطيف الترددي

  ١٫١٩٧٫٢٩٤    ١٫٤١٢٫٠٥٨  سي تي اس بنك عمالء ودائع
  ٨٥٫٥٠٣    ١٠٥٫٣٤٩  أخرى مالية التزامات

  ٦٫٦٦٤٫٧١٠    ٦٫٧٢٥٫٨١٤  

        
  ٤٫٦١٩٫٦٥٦    ٤٫٩٥٧٫٧٦٥  متداولة

  ٢٫٠٤٥٫٠٥٤    ١٫٧٦٨٫٠٤٩  متداولة غير

  ٦٫٦٦٤٫٧١٠    ٦٫٧٢٥٫٨١٤  

 أخرىالتزامات  ٢-١٥
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  

  ٣٫٧٩٣٫٦١٦    ٣٫٨٣٥٫٦٠٠   مؤجلة إيرادات
  ٤٣١٫٢٦٨    ٣٣٦٫٧٣٣  أخرى

  ٤٫٢٢٤٫٨٨٤    ٤٫١٧٢٫٣٣٣  

        
  ٤٢٦٫٨٢٣    ٣٠٧٫٠٣١  متداولة

  ٣٫٧٩٨٫٠٦١    ٣٫٨٦٥٫٣٠٢  متداولة غير

  ٤٫٢٢٤٫٨٨٤    ٤٫١٧٢٫٣٣٣  

  

 



  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

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

١٨ 
 

 زكاة وضريبة الدخل  - ١٦
على تلك االقرارات وتسلمت  ءً مع سداد الزكاة المستحقة بنا ٢٠٢١قدمت المجموعة جميع إقراراتها الزكوية حتى نهاية عام 

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

 ٣١والسنوات المنتهية في  ٢٠١١الربوط الزكوية النهائية حتى عام  والجمارك والضريبة الزكاة هيئة قبل من تسلمت المجموعة
 . ٢٠٢١ وحتى ٢٠١٩ من األعوامفيما يخص  المجموعة الربوط الزكوية تتسلم لم. ٢٠١٨و  ٢٠١٤ديسمبر 

والمنازعات الضريبية المتعلق بالتظلم على الربوط الزكوية لألعوام من استلمت المجموعة قرار لجنة الفصل في المخالفات 
مليون ر.س. برفض تظلم الشركة. وقامت المجموعة بتقديم استئنافها أمام اللجنة االستئنافية  ١٣٤بمبلغ  ٢٠١٧وحتى  ٢٠١٥

ن ذلك أي مخصصات إضافية للمخالفات والمنازعات الضريبية .وترى المجموعة سالمة موقفها الزكوي وأنه لن يترتب ع
  جوهرية.

  

 ربحية السهم  -١٧

  :يونيو ٣٠في  تينأشهر المنتهي والستة الثالثة تيفترل والمخفضة األساسية السهم ربحية احتساب يلي فيما

  
  

مليون  ٢٠٫٠٠٠من  للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة االدارة، أوصى مجلس ٢٠٢٢الربع الثاني من عام خالل 
 الجمعية موافقة حال في). ١٨مليون ر.س. من األرباح المبقاه (إيضاح  ٣٠٫٠٠٠مبلغ رسملة مليون ر.س. من خالل  ٥٠٫٠٠٠ر.س. الى 

الثالثة والستة اشهر  لفترتيالسهم العائد الى مساهمي الشركة االم ربحية  ستكون المال لرأس المقترحة الزيادة على العامة
 :  كما يلي يونيو ٣٠المنتهية في 

  

  

  المنتهية أشهر الثالثة لفترة  
  يونيو ٣٠ في 

   المنتهية أشهر الستة لفترة  
  يونيو ٣٠ في

  ٢٠٢١    ٢٠٢٢    ٢٠٢١    ٢٠٢٢  
  ٥٫٧٧٣٫٣٠٣    ٥٫٨٧٢٫٤٤٧    ٢٫٨٢١٫٢٠٩    ٢٫٨٣٧٫٣٤٥  إلى مساهمي الشركة األم  العائدالربح  صافي
                :)باآلالف(األسهم  عدد

األسهم العادية  لعدد المرجح المتوسط
  ١٫٩٩٩٫٢٠٧    ١٫٩٩٧٫٢٣٩  ألغراض احتساب ربحية السهم األساسية 

  
١٫٩٩٧٫٢٣٩  

  
١٫٩٩٩٫٢٠٧  

لعدد األسهم العادية المعاد  المرجح المتوسط
  ٧٩٣    ٢٫٧٦١  شراؤها 

  
٢٫٧٦١  

  
٧٩٣  

لعدد األسهم العادية  المرجح المتوسط
  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ألغراض احتساب ربحية السهم المخفضة 

  
٢٫٠٠٠٫٠٠٠  

  
٢٫٠٠٠٫٠٠٠  

الشركة  مساهميالعائد إلى  السهم ربحية
        ):السعودياالم (بالريال 

        

  ٢٫٨٩    ٢٫٩٤    ١٫٤١    ١٫٤٢  األساسية  - 
  ٢٫٨٩    ٢٫٩٤    ١٫٤١    ١٫٤٢  المخفضة  - 

  المنتهية أشهر الثالثة لفترة  
  يونيو ٣٠ في 

   المنتهية أشهر الستة لفترة  
  يونيو ٣٠ في

  ٢٠٢١    ٢٠٢٢    ٢٠٢١    ٢٠٢٢  
الشركة  مساهميالعائد إلى  السهم ربحية

        ):السعودياالم (بالريال 
      

  
  ١٫١٦    ١٫١٨    ٠٫٥٦    ٠٫٥٧  األساسية -
  ١٫١٦    ١٫١٨    ٠٫٥٦    ٠٫٥٧  المخفضة  - 



  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

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

١٩ 
 

 (تتمة)ربحية السهم  -١٧

  :كما في (باالالف)وأسهم الخزينة  القائمة األسهم عدد يلي فيما
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  

  ١٫٩٩٧٫٠١٧    ١٫٩٩٧٫١٤٩  الفترة بداية القائمةاألسهم  عدد
  ١٣٢    ٣٥١  الفترةخالل  اصدارها إعادةتم  التيأسهم الخزينة  عدد          

  ١٫٩٩٧٫١٤٩    ١٫٩٩٧٫٥٠٠  الفترة نهاية القائمةاألسهم  عدد

  
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  

  ٢٫٩٨٣    ٢٫٨٥١  الفترة بدايةأسهم الخزينة  عدد
  )١٣٢(    )٣٥١(  الفترةخالل  اصدارها إعادةأسهم الخزينة  التي تم  عدد          

  ٢٫٨٥١    ٢٫٥٠٠  أسهم الخزينة  نهاية الفترة عدد

 

 رأس المال  -١٨
هـ) للجمعية العامة  ١٤٤٣ذو القعدة  ١٢(الموافق  ٢٠٢٢يونيو  ١١أوصى مجلس اإلدارة  بتاريخ ، ٢٠٢٢ من عام الثاني الربعخالل 

مليون ر.س. من  ٣٠٫٠٠٠مبلغ  ةمليون ر.س. من خالل رسمل ٥٠٫٠٠٠لى إمليون ر.س.  ٢٠٫٠٠٠غير العادية بزيادة رأس مال الشركة من 
سهم مملوك في تاريخ االستحقاق. هذه الزيادة المقترحة  ١كل سهم مقابل  ١٫٥األرباح المبقاه. حيث سيتم منح كل مساهم 

 لرأس المال مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة والجهات المختصة. 
  

 ارتباطات رأسمالية  -١٩
قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات  يهدف لتطويرصندوق  في اتفاقية لإلستثمار الشركات التابعة للمجموعة إحدى لدى -١

 مليون دوالر أمريكي) ٣٠٠مليون ر.س. (ما يعادل  ١٫١٢٥بمبلغ  خرىاألفي ممكلة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي 
 .مليون دوالر امريكي) ٣٠٠مليون ر.س. ما يعادل  ١٫١٢٥: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٢يونيو  ٣٠كما في 

 

مليون ر.س. كما  ٦٫٢٢٢بمبلغ  ممتلكات ومعدات وأصول غير ملموسةتناء قتعاقدية مقابل اتعهدات لدى المجموعة  -٢
 مليون ر.س.) ٤٫١٩٣: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٢يونيو  ٣٠في 

  

 محتملة  اتالتزاموأصول  - ٢٠
كما مليون ر.س.  ٤٫٨٥٩مقدمة نيابًة عن الشركة األم والشركات التابعة بمبلغ  قائمة لدى المجموعة خطابات ضمان -١

 مليون ر.س.). ٤٫٦٩٥: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٢يونيو  ٣٠في 

 ١٫٣٩٤: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٢يونيو  ٣٠كما في  ر.س.مليون  ١٫٦٣٣لدى المجموعة اعتمادات مستندية قائمة بمبلغ  -٢
 ).ر.س.مليون 

باسترجاع المبالغ المدفوعة والبالغة كبار عمالئها يتضمن المطالبة  أحد استلمت الشركة خطاباً من ٢٠١٦مارس  ٢١بتاريخ  -٣
المستقلة التي  القانونية اآلراء على بناء االدارة بصرية. تعتقد ألياف شبكة مليون ر.س. والتي تتعلق بمشروع تنفيذ ٧٤٢

 المالية النتائج على جوهري أثر لها المطالبة ليس هذه وأن تم الحصول عليها بأن مطالبة العميل ال أساس لها،
  ة.للمجموع

 أن يكون يتوقع وال أخرى ومطالبات قضائية ودعاوى قانونية إجراءات االعتيادي خالل دورة نشاطها المجموعة تواجه -٤
 .المالية األولية الموحدة الموجزة القوائم هذه في المبينة عملياتها نتائج أو المالي المجموعة مركز على جوهري تأثير لها

  

  



  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

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

٢٠ 
 

 (تتمة)أصول والتزامات محتملة  - ٢٠
على رسوم   استلمت المجموعة قرار اللجنة االستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية والمتعلق بضريبة االستقطاع -٥

 ١٫٥٠٠برفض االستئناف المقدم من قبل الشركة بمبلغ  ٢٠١٥وحتى  ٢٠٠٤استئجار شبكات المشغلين الدوليين لألعوام من 
النظر في القرار حيث تعتقد المجموعة ان النظام الضريبي  مليون ر.س. قامت المجموعة بتقديم التماس إلعادة

السعودي ال ينص على فرض ضريبة استقطاع عن خدمات الربط البيني الدولي نتيجة لعدم تحقق مصدرية الدخل داخل 
 المملكة العربية السعودية وعليه ال يتوجب فرض ضريبة االستقطاع عن هذه الخدمات. بناًء على آراء االستشاريين
المختصين في هذا الشأن وطبيعة الخالف الفنية ترى المجموعة سالمة موقفها القانوني وان ذلك لن يترتب عنه 

 مخصصات إضافية جوهرية.

استلمت المجموعة مطالبات من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات متعلقة بفرض رسوم حكومية عن بيع األجهزة  -٦
مليون ر.س. وقامت المجموعة  ٧٨٢بلغ مجموعها  ٢٠٢١ة الربع االول لعام حتى نهاي ٢٠١٨بالتقسيط للفترة من عام 

هذه المطالبات بمبلغ  أحدىيما يخص وصدر حكم ابتدائي لصالح المجموعة فباإلعتراض عليها خالل المهلة النظامية 
 مليون ر.س. ٦٤١

 الشركات التابعة  - ٢١
 

شركة المدفوعات الرقمية السعودية رخصة  , تمت موافقة مجلس الوزراء على منح٢٠٢١ الربع الثاني من عام خالل -١
وبناًء عليه قامت شركة ويستيرن يونيون  .ر.سمليار  ٢٫٥الخدمات البنكية الرقمية لتصبح بنك رقمي برأس مال قدره 

قيد لدى البنك المركزي السعودي على التوالي في حساب مر.س. مليون  ٨٠٢و  ر.س.مليون  ٧٥٠والمجموعة بايداع مبلغ 
والذي ر.س. مليون  ١٫٥٥٢(ساما) الى حين الحصول على الموافقة النهائية, لذلك تتضمن ارصدة النقد وما يماثلة مبلغ 

 .٢٠٢٢يونيو  ٣٠يمثل أرصدة نقد مقيدة من قبل البنك المركزي السعودي (ساما) كما في 
 

شركة اس تي سي الكويت بتوقيع اتفاقية ملزمة لالستحواذ على حصة ملكية ، قامت ٢٠٢١خالل الربع الرابع من عام  -٢
 ٢٨٦مليون دينار كويتي (ما يعادل  ٢٣في شركة البوابة االلكترونية القابضة بدولة الكويت مقابل مبلغ  %١٠٠بنسبة 

 .تم استكمال توقيع اتفاقية االستحواذ ٢٠٢٢ابريل  ٦مليون ر.س.). بتاريخ 
 

المراكز الرقمية مملوكة بالكامل (شركة  تابعة جديدة ، قامت المجموعة بتأسيس شركة٢٠٢٢ ول من عاماالالربع  خالل -٣
تتمثل أنشطتها الرئيسية في و مليون ر.س. ١٠٠برأس مال قدرة  شركة ذات مسؤولية محدودة )للبيانات واالتصاالت

 ابية.تقديم تقنيات البيانات الضخمة وتحليل البيانات وخدمات الحوسبة السح
  

نشاء شركة انترنت األشياء إلمع صندوق االستثمارات العامة  شراكة , تم توقيع اتفاقية٢٠٢٢ من عام االولالربع  خالل -٤
مليون  ٤٩٢برأس مال قدرة  متخصصة في مجال إنترنت األشياء -شركة ذات مسؤولية محدودة-لتقنية المعلومات 

مركزها و, تم استكمال تأسيس الشركة ٢٠٢٢خالل الربع الثاني من عام  .من رأس المال %٥٠ر.س. وحصة كّل طرف 
  .العربية السعوديةالمملكة الرئيسي في 

  
  

اول  شركةمن راس مال  %١٠٠على  لالستحواذمبدئي  اتفاق فيشركة توال  دخلت، ٢٠٢٢ الربع األول من عام خالل -٥
 شركة هي اول شركةالجهات التنظيمية.  موافقات على بالحصول مشروطة باكستان بجمهورية المسجلةلالتصاالت 

 الشمال في رئيسي بشكلالتحتية لالتصاالت  البنية وادارة بناءوتتولى  الباكستانية االتصاالت هيئة قبل من مرخصة
الحصول على الموافقة التنظيمية الالزمة  بصدد توال شركة, ال تزال ٢٠٢٢يونيو  ٣٠في  كما باكستان. لجمهورية الغربي

  باكستان. جمهوريةفي 
  

في شركة جيزة  %٨٩٫٥, قامت شركة سلوشنز بتوقيع عرض ملزم لالستحواذ على نسبة ٢٠٢٢خالل الربع األول من عام  -٦
في شركة جيزة العربية لألنظمة المحدودة وهي شركة تابعة لشركة  %٣٤لألنظمة، باإلضافة الى االستحواذ على نسبة 

مليون ر.س.) والذي سيتم دفعه  ٥٩٢٫٥الر امريكي (ما يعادل مليون دو ١٥٨جيزة لألنظمة. بلغت قيمة االستحواذ مبلغ 
  نقداً. 
  

 



  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

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

٢١ 
 

 (تتمة)الشركات التابعة  - ٢١
 لالبتكار التقني المحدودة eWTP Arabia شركةمع  وقعت الشركة اتفاقية شراكة, ٢٠٢٢خالل الربع الثاني من عام  -٧

(eWTPA)  كالود) والشركة السعودية للذكاء  وشركة علي بابا كالود (سنغافورة) الخاصة المحدودة (علي بابا
االصطناعي (سكاي) والشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) إلنشاء شركة الحوسبة السحابية العامه لتقنية 

  .مليون ر.س ٨٩٤متخصصة في مجال الحوسبة السحابية برأس مال يبلغ   -شركة ذات مسؤولية محدودة-المعلومات 
المملكة  في ومركزها الرئيسيالشركة هذه . خالل ذات الربع تم تأسيس %٥٥حصة الشركة في الشركة الجديدة 

  العربية السعودية.

 مشاريع مشتركةاستثمارات في شركات زميلة و - ٢٢
 ٢٠٢٢ يونيو ٣٠في  تينالثالثة والستة أشهر المنتهي تيلفتر ، قامت المجموعة بتسجيل مخصص انخفاض في القيمة٢٠٢٢ خالل

 ).شيء ال :٢٠٢١ يونيو ٣٠في  تينالثالثة والستة أشهر المنتهي تيمليون ر.س. على التوالي (لفتر ٥٣٧.س. و رمليون  ٢٩٨مبلغ ب
نتيجة لتراجع الظروف السوقية وسعر السهم  (مشروع مشترك) مقابل استثمارها في مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة

مجموعة بيناريانج جي  ها الرئيسية. قامت المجموعة بتحديد القيمة القابلة لالسترداد الستثمارها فيالمتداول الحد استثمارات
  . االستخدام قيد قيمةالإس إم القابضة باستخدام طريقة 

 األجلطويلة  برنامج حوافز الموظفين - ٢٣
  للمجموعة االجل طويلة الموظفين حوافز برنامج ١-٢٣

شراء  اعادة على هـ) ١٤٤١ رجب ٢٢(الموافق  ٢٠٢٠ مارس ١٧اإلدارة بتاريخ اإلدارة وافق مجلس , ٢٠٢٠ الربع األول من عام خالل
مليون ر.س. وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز  ٣٠٠مليون سهم وبمبلغ ال يتجاوز  ٥٫٥عدد من أسهم الشركة بحد أقصى 

عادية للموافقة على البرنامج الالموظفين طويلة االجل (البرنامج). قام مجلس االدارة برفع توصية إلى الجمعية العامة غير 
 العامة الجمعية قبل من القرار هذا على بالموافقة التصويت تم .) أشهر من تاريخ الموافقة٨فترة ( شراء األسهم خاللوإعادة 

  . )٢٠٢٠ ابريل ٢٠ الموافق(هـ  ١٤٤١شعبان  ٢٧ بتاريخ المنعقد اجتماعها في العادية غير

شراء  اعادة على هـ) ١٤٤٣ القعدةذو  ٢٩(الموافق  ٢٠٢٢ يونيو ٢٨بتاريخ  مجلس اإلدارة , وافق٢٠٢٢ الربع الثاني من عام خالل
إعادة (ويعكس عدد األسهم المقترح ر.س. مليون  ٤٥٣وبمبلغ ال يتجاوز مليون سهم  ١٥عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى 

بناًء على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال عن طريق منح  %١٥٠شراؤها الزيادة المقترحة في رأس مال الشركة بنسبة 
شهر  ١٢شراء األسهم خالل وإعادة برنامج، ورفع توصية للجمعية العامة غير العادية للتصويت لوذلك بغرض تخصيصها لأسهم) 

   .ة الجمعية العامة غير العاديةمن تاريخ موافق

 الشركة لمساهمي العامة يةالجمع في التصويت حق لها يكون لن شراؤها اعادة سيتم التي اوالمعاد شرائها  األسهم بان علماً 
 .بها الشركة احتفاظ فترة خالل أرباح توزيعات أي تستحق وال

يهدف البرنامج إلى استقطاب وتحفيز والمحافظة على الموظفين المسؤولين عن تحقيق اهداف واستراتيجية المجموعة. 
سهما في أالمؤهلين المشاركين في البرنامج بحيث يتم منحهم  للموظفينويوفر البرنامج خطة دفع على أساس األسهم 

 الشركة عند استيفاء شروط مدة الخدمة واألداء وإنجاز األهداف المقررة من المجموعة. 
 يتم تسوية التعويضات نقًدا.  قد. ومع ذلك ، في ظروف معينة ، الملكية حقوق خالل منيتم تسوية البرنامج بشكل عام 

  :برنامج حوافز الموظفين طويلة االجل لشركة تابعة   ٢-٢٣

بطرح برنامج حوافز الموظفين طويلة االجل  )سلوشنز( ، قامت احدى الشركات التابعة للمجموعة٢٠٢١ الربع الرابع من عام خالل
  . البرنامج في المقررة الخدمة فترة مقابل محدد أسهم عدد الموظفين يستحق بحيث لموظفيها

  

  

  

  

 



  السعودية تصاالتشركة اال
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  (تتمة) )مراجعة(غير  الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

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

٢٢ 
 

 توزيعات األرباح  - ٢٤
سياسة توزيع األرباح للشركة للثالث سنوات ) هـ١٤٤٣ صفر ٢٠(الموافق  ٢٠٢١ر بسبتم ٢٧الموافق  بتاريخدارة الأقر مجلس ا

ربيع الثاني  ٢٥(الموافق  ٢٠٢١ نوفمبر ٣٠ بتاريخ امهاعتمادها من قبل الجمعية الع تموالتي  ٢٠٢١القادمة بداية من الربع الرابع 
وهي سياسة توزيعات تقوم على أساس الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات بواقع ريال سعودي لكل سهم على  )هـ١٤٤٣

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

  .على أداء الشركة ءً التوزيعات اإلضافية من ربع سنة إلى آخر بنا

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

 استراتيجية وأعمال الشركة (بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة).أي تغييرات جوهرية 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

 لزمة على الشركة من وقت آلخر.م

وعن الربع  ٢٠٢١من عام  الرابعأرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع  توزيعبالشركة  قامتتماشياً مع ذات السياسة،  و
  عن كل ربع.  ريال سعودي عن كل سهم ١بواقع  ٢٠٢٢األول من عام 

 ٢٠٢٢من عام  الثانيوأنه تماشياً مع ذات السياسة، ستقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع  كما
 ريال سعودي عن كل سهم. ١بواقع 

جل ال تستحق أي توزيعات أرباح خالل فترة احتفاظ الشركة برنامج حوافز الموظفين طويلة األل المخصصةسهم الخزينة أ إن
  .بها

بزيادة رأس مال  هـ) ١٤٤٣ذو القعدة  ١٢الموافق ( ٢٠٢٢يونيو  ١١ مجلس اإلدارة بتاريخ , اوصى٢٠٢٢ من عام الربع الثاني خالل
سهم  ١٫٥مليون ر.س. من األرباح المبقاه. حيث سيتم منح كل مساهم  ٣٠٫٠٠٠مبلغ  ةمن خالل رسمل %١٥٠بنسبة  الشركة

سهم مملوك في تاريخ االستحقاق. هذه الزيادة المقترحة لرأس المال مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير  ١مقابل كل 
العامة بتعديل سياسية توزيع األرباح للجمعية  بنفس التاريخأوصى مجلس اإلدارة كما  العادية للشركة والجهات المختصة.

الزيادة لتعكس  )هـ١٤٤٣ربيع ثاني  ٢٥الموافق ( ٢٠٢١نوفمبر  ٣٠والتي تم اعتمادها سابقاً من قبل الجمعية العامة بتاريخ 
  :مال ، بحيث تعدل سياسة توزيع األرباح على النحو التاليالرأس  في المقترحة

، على أساس ربع سنوي لكل سهم ر.س. ٠٫٤٠ بواقع دنى من التوزيعاتاللتزام بحد أتقوم سياسة توزيع األرباح على أساس ا
بحيث تخضع هذه التوزيعات اإلضافية  بدفع توزيعات إضافيةسوف تنظر الشركة . و٢٠٢١من الربع الرابع  ءاً ولمدة ثالث سنوات بد

بعد تقييم الوضع المالي والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة، ومن  للجمعية العامة مجلس اإلدارة لتوصية
 .على أداء الشركة ءً المرجح أن تتفاوت هذه التوزيعات اإلضافية من ربع سنة إلى آخر بنا

  

 الموحدة الموجزة  االولية اعتماد القوائم المالية -٢٥
لفترتي الثالثة والستة أشهر القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة  )االدارةالمفوضة من مجلس (إعتمدت لجنة المراجعة 

  .)٢٠٢٢ اغسطس ٢ فقالموـ (اه ١٤٤٤ محرم ٤ يخربتا ٢٠٢٢ يونيو ٣٠المنتهيتين في 

  




